
 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

на засіданні постійної комісії  

від 21 січня 2021 року  

П Л А Н 

роботи постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання 

на I півріччя 2021 року 
 

№ п/п Найменування питань Дата розгляду Відповідальні виконавці Доповідачі Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1 Участь у підготовці та попередньому розгляді питань і 

відповідних проєктів рішень, що виносяться на розгляд 

Сумської міської ради. 

Постійно 
Голова комісії, 

керівники відділів та управлінь 

міської ради 

Голова комісії, 

керівники відділів та 

управлінь міської ради 

 

2 Підготовка експертних висновків щодо регуляторного 

впливу внесених проєктів регуляторного впливу. 

По мірі 

надходження та 

згідно з графіком 

засідання комісії 

Голова комісії, розробники 

проектів регуляторних актів 

Голова комісії, розробники 

проектів регуляторних 

актів 

 

3 Про стан реалізації покладених на міську раду 

повноважень у здійсненні державної регуляторної 

політики за 2020 рік. 

лютий 

2021 року 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.) 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.) 

 

4 Звіт про виконання бюджету Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади за підсумками 2020 року. 
лютий 

2021 року 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.) 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.) 

 

5 Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 

24 грудня 2019 року № 6249-МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Сумської міської  

територіальної громади на 2020 рік та основні напрями 

розвитку на 2021 - 2022 роки» за підсумками 2020 року. 

лютий 

2021 року 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.) 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.) 

 

6 Про стан розгляду й вирішення звернень підприємців з 

питань виконання рішень, дій або бездіяльності 

посадових осіб виконавчих органів міської ради. 

березень 

2021 року 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

 

7 Про розмір ставок місцевих податків (зборів) у сферах 

торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування населення. 

березень 

2021 року 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

 



8 Про обсяг витрат бюджету Сумської міської 

територіальної громади на реалізацію цільових 

(комплексних) програм та окремих заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Сумської міської  

територіальної громади за підсумками 2020 року. 

березень 

2021 року 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.) 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.) 

 

9 Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 

13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про Міську 

програму «Автоматизація муніципальних 

телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади» за підсумками 

2020 року. 

квітень 

2021 року 

Відділ інформаційних 

технологій та комп’ютерного 

забезпечення СМР 

(Бєломар В.В.) 

Відділ інформаційних 

технологій та 

комп’ютерного 

забезпечення СМР 

(Бєломар В.В.) 

 

10 Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 

18 грудня 2019 року № 6107-МР «Про цільову Програму 

підтримки малого і середнього підприємництва Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020-

2022 роки» за підсумками 2020 року. 

травень 

2021 року 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

 

11 Про розвиток підприємництва в місті (кількість суб’єктів 

за сферами діяльності, кількість робочих місць тощо). 
червень 

2021 року 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

Департамент забезпечення 

ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.) 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                В.О. Шилов 


















































































































































































































































