
 

 

Проєкт 
Оприлюднено «__»             20__р. 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ ______СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 
від 12 березн   2022   року    №      8 - МР  
м. Суми 

 

  
Про    звіт    про    виконання     бюджету         
Сумської          міської      територіальної  
громади     за    2021    рік  

 

 
(18531000000) 
                код бюджету 

 
Розглянувши схвалений Виконавчим комітетом Сумської міської ради 

звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за                     
2021 рік (рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради                                            
від ________ № ___ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту 
про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за                     
2021 рік»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Сумська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік:  
 по доходах бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 

3 280 413,8 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду бюджету – 
2 979 650,4 тис. гривень та по доходах спеціального фонду бюджету –                                
300 763,4 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 по видатках бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 
3 140 207,8 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду бюджету – 
2 293 839,7 тис. гривень та по видатках спеціального фонду бюджету – 
846 368,1 тис. гривень згідно з додатками 2, 5 до цього рішення; 

 по поверненню кредитів до спеціального фонду бюджету Сумської 

міської територіальної громади у сумі 3 383,1 тис. гривень згідно з додатком 3 
до цього рішення; 

 по наданню кредитів з бюджету Сумської міської територіальної 

громади у сумі 9 979,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду бюджету 
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–9 239,0 тис. гривень та спеціального фонду бюджету – 740,7 тис. гривень 

згідно з додатком 3 до цього рішення. 

2. Прийняти до відома: 
 інформацію про виконання видатків бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 

за 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення; 
 інформацію про обсяг видатків бюджету Сумської міської 

територіальної громади на проєкти громадського (партиципаторного) бюджету, 

за підсумками 2021 року згідно з додатком 6 до цього рішення; 
 пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Сумської 

міської територіальної громади за 2021 рік згідно з додатком 7 до цього 

рішення. 
 

3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської 

ради (Кохан А.І.), відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного 

кодексу України, забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у 

десятиденний строк з дня його прийняття в друкованих засобах масової 

інформації, визначених Сумською міською радою та оприлюднення на 

офіційному сайті Сумської міської ради. 
 
 
 
 
Сумський міський голова                                                     Олександр ЛИСЕНКО 
 
 
Виконавець: __________ Л.І. Співакова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ініціатор розгляду питання – Виконавчий комітет Сумської міської ради. 
Проєкт рішення підготовлений Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
Доповідач: директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С. А.).  



(18531000000)
    код бюджету

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 
Фактично надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10000000 Податкові надходження 2,285,220,873.00 2,364,845,934.25 103.5 3,861,400.00 4,206,573.11 108.9 2,289,082,273.00 2,369,052,507.36 103.5

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 1,601,758,687.00 1,663,861,155.06 103.9 1,601,758,687.00 1,663,861,155.06 103.9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  1,601,332,487.00 1,657,201,112.96 103.5 1,601,332,487.00 1,657,201,112.96 103.5

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

1,409,551,314.00 1,451,327,729.09 103.0 1,409,551,314.00 1,451,327,729.09 103.0

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами

109,770,973.00 112,968,071.31 102.9 109,770,973.00 112,968,071.31 102.9

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших 
ніж  заробітна плата

53,708,800.00 59,617,801.67 111.0 53,708,800.00 59,617,801.67 111.0

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування 28,301,400.00 33,287,510.89 117.6 28,301,400.00 33,287,510.89 117.6

11020000 Податок на прибуток підприємств 426,200.00 6,660,042.10 1,562.7 426,200.00 6,660,042.10 1,562.7

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 426,200.00 6,660,042.10 1,562.7 426,200.00 6,660,042.10 1,562.7

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 1,628,163.00 2,191,687.26 134.6 1,628,163.00 2,191,687.26 134.6

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 1,000,863.00 1,285,721.69 128.5 1,000,863.00 1,285,721.69 128.5

Код Найменування згідно з
Класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд РазомСпеціальний фонд

від   29 вересня  2022   року   № 1918   -  МР

Звіт про виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 2021 рік

                             Додаток  1
до     рішення     Сумської    міської     ради
«Про   звіт      про     виконання     бюджету
Сумської міської територіальної   громади
за 2021 рік»



Продовження додатку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування 

584,263.00 797,100.68 136.4 584,263.00 797,100.68 136.4

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

416,600.00 488,621.01 117.3 416,600.00 488,621.01 117.3

13030000 Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення 612,300.00 890,965.57 145.5 612,300.00 890,965.57 145.5

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення 612,300.00 890,965.57 145.5 612,300.00 890,965.57 145.5

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого 
значення 15,000.00 15,000.00 100.0 15,000.00 15,000.00 100.0

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 15,000.00 15,000.00 100.0 15,000.00 15,000.00 100.0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 168,040,220.00 174,811,734.93 104.0 168,040,220.00 174,811,734.93 104.0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 16,927,389.00 18,096,480.03 106.9 16,927,389.00 18,096,480.03 106.9

14021900 Пальне 16,927,389.00 18,096,480.03 106.9 16,927,389.00 18,096,480.03 106.9

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 58,079,560.00 61,483,636.05 105.9 58,079,560.00 61,483,636.05 105.9

14031900 Пальне 58,079,560.00 61,483,636.05 105.9 58,079,560.00 61,483,636.05 105.9

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 93,033,271.00 95,231,618.85 102.4 93,033,271.00 95,231,618.85 102.4

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 513,793,803.00 523,981,357.00 102.0 513,793,803.00 523,981,357.00 102.0

18010000 Податок на майно 218,735,800.00 209,756,499.16 95.9 218,735,800.00 209,756,499.16 95.9

18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

301,500.00 167,173.06 55.4 301,500.00 167,173.06 55.4

18010200 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

2,860,200.00 3,131,652.80 109.5 2,860,200.00 3,131,652.80 109.5

18010300 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

1,745,100.00 1,648,223.73 94.4 1,745,100.00 1,648,223.73 94.4

18010400 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

14,626,000.00 14,250,749.24 97.4 14,626,000.00 14,250,749.24 97.4

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 79,489,300.00 68,548,146.53 86.2 79,489,300.00 68,548,146.53 86.2

18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 97,835,600.00 100,898,728.26 103.1 97,835,600.00 100,898,728.26 103.1

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 5,696,200.00 5,431,894.71 95.4 5,696,200.00 5,431,894.71 95.4



Продовження додатку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 14,962,500.00 14,941,743.55 99.9 14,962,500.00 14,941,743.55 99.9

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 544,400.00 313,091.45 57.5 544,400.00 313,091.45 57.5

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 675,000.00 425,095.83 63.0 675,000.00 425,095.83 63.0

18030000 Туристичний збір 581,600.00 740,418.85 127.3 581,600.00 740,418.85 127.3

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 509,700.00 639,235.99 125.4 509,700.00 639,235.99 125.4

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 71,900.00 101,182.86 140.7 71,900.00 101,182.86 140.7

18050000 Єдиний податок  294,476,403.00 313,484,438.99 106.5 294,476,403.00 313,484,438.99 106.5

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 53,254,356.00 56,224,877.78 105.6 53,254,356.00 56,224,877.78 105.6

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 240,131,987.00 255,688,158.17 106.5 240,131,987.00 255,688,158.17 106.5

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

1,090,060.00 1,571,403.04 144.2 1,090,060.00 1,571,403.04 144.2

19000000 Інші податки та збори 3,861,400.00 4,206,573.11 108.9 3,861,400.00 4,206,573.11 108.9

19010000 Екологічний податок 3,861,400.00 4,206,573.11 108.9 3,861,400.00 4,206,573.11 108.9

19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)

2,734,000.00 2,824,155.68 103.3 2,734,000.00 2,824,155.68 103.3

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 320,000.00 368,309.04 115.1 320,000.00 368,309.04 115.1

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як вторинної сировини 

807,400.00 1,014,108.39 125.6 807,400.00 1,014,108.39 125.6

20000000 Неподаткові надходження 59,548,627.00 66,672,042.38 112.0 56,934,558.79 62,743,056.84 110.2 116,483,185.79 129,415,099.22 111.1

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 7,378,682.00 11,865,755.62 160.8 7,378,682.00 11,865,755.62 160.8

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна 
власність

146,887.00 896,945.00 610.6 146,887.00 896,945.00 610.6

21010300 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету

146,887.00 896,945.00 610.6 146,887.00 896,945.00 610.6

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів 4,890,312.00 7,434,763.45 152.0 4,890,312.00 7,434,763.45 152.0

21080000 Інші надходження  2,341,483.00 3,534,047.17 150.9 2,341,483.00 3,534,047.17 150.9

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1,754,300.00 2,127,003.13 121.2 1,754,300.00 2,127,003.13 121.2

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

551,820.00 1,327,834.86 240.6 551,820.00 1,327,834.86 240.6

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 9,500.00 11,537.60 121.4 9,500.00 11,537.60 121.4



Продовження додатку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що 
визначені Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна», які підлягають перерахуванню 
оператором електронного майданчика до відповідного 
бюджету

25,863.00 67,671.58 261.7 25,863.00 67,671.58 261.7

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 45,862,365.00 47,531,598.59 103.6 45,862,365.00 47,531,598.59 103.6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 18,287,230.00 18,047,016.43 98.7 18,287,230.00 18,047,016.43 98.7

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

871,959.00 893,229.28 102.4 871,959.00 893,229.28 102.4

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 15,642,912.00 15,514,551.35 99.2 15,642,912.00 15,514,551.35 99.2

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1,685,559.00 1,514,195.80 89.8 1,685,559.00 1,514,195.80 89.8

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою 
державною реєстрацією

86,800.00 125,040.00 144.1 86,800.00 125,040.00 144.1

22080000 
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном  

27,017,329.00 28,908,711.84 107.0 27,017,329.00 28,908,711.84 107.0

22080400 
Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 

27,017,329.00 28,908,711.84 107.0 27,017,329.00 28,908,711.84 107.0

22090000 Державне мито  557,806.00 559,127.41 100.2 557,806.00 559,127.41 100.2

22090100 
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування  

306,386.00 303,870.15 99.2 306,386.00 303,870.15 99.2

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 170.00 170.00 100.0 170.00 170.00 100.0

22090400 
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України  

251,250.00 255,087.26 101.5 251,250.00 255,087.26 101.5

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що 
надаються в користування на умовах оренди Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
районними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, місцевими радами 

16,742.91 16,742.91

24000000 Інші неподаткові надходження 6,307,580.00 7,274,688.17 115.3 1,723,650.79 1,996,970.50 115.9 8,031,230.79 9,271,658.67 115.4

24030000 
Надходження сум кредиторської та депонентської 
заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо 
яких минув строк позовної давності 

5,430.00 5,430.00

24060000 Інші надходження  6,307,580.00 7,269,258.17 115.2 257,600.00 271,417.18 105.4 6,565,180.00 7,540,675.35 114.9
24060300 Інші надходження  5,417,719.00 5,924,155.83 109.3 5,417,719.00 5,924,155.83 109.3

24061600 Інші надходження до фондів охорони навколишнього 
природного середовища  80,000.00 80,000.00 100.0 80,000.00 80,000.00 100.0



Продовження додатку
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24062100 
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

177,600.00 191,417.18 107.8 177,600.00 191,417.18 107.8

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

889,861.00 1,345,102.34 151.2 889,861.00 1,345,102.34 151.2

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  105,439.79 66,917.97 63.5 105,439.79 66,917.97 63.5

24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з 
місцевих бюджетів  35,367.79 35,741.14 101.1 35,367.79 35,741.14 101.1

24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, міськими та обласними радами 12.00 12.00 100.0 12.00 12.00 100.0

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що 
надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 

70,060.00 31,164.83 44.5 70,060.00 31,164.83 44.5

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 1,360,611.00 1,658,635.35 121.9 1,360,611.00 1,658,635.35 121.9

25000000 Власні надходження бюджетних установ 55,210,908.00 60,746,086.34 110.0 55,210,908.00 60,746,086.34 110.0

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 41,951,974.00 33,371,250.23 79.5 41,951,974.00 33,371,250.23 79.5

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  13,258,934.00 27,374,836.11 206.5 13,258,934.00 27,374,836.11 206.5

30000000 Доходи від операцій з капіталом 15,372.00 387.15 2.5 6,749,103.00 9,433,089.54 139.8 6,764,475.00 9,433,476.69 139.5

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 15,372.00 387.15 2.5 6,549,103.00 9,383,578.54 143.3 6,564,475.00 9,383,965.69 143.0

31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 
державою або територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, безхазяйного майна, 
знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, 
власники яких невідомі 

15,000.00 15,000.00

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

15,000.00 15,000.00

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння  372.00 387.15 104.1 372.00 387.15 104.1

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності  

6,549,103.00 9,383,578.54 143.3 6,549,103.00 9,383,578.54 143.3

33000000 Кошти  від продажу землі і нематеріальних активів 200,000.00 49,511.00 24.8 200,000.00 49,511.00 24.8
33010000 Кошти від продажу землі  200,000.00 49,511.00 24.8 200,000.00 49,511.00 24.8
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33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

200,000.00 49,511.00 24.8 200,000.00 49,511.00 24.8

50000000 Цільові фонди 3,184,090.00 2,358,595.20 74.1 3,184,090.00 2,358,595.20 74.1
50100000 Інші фонди  3,184,090.00 2,358,595.20 74.1 3,184,090.00 2,358,595.20 74.1

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади  

3,184,090.00 2,358,595.20 74.1 3,184,090.00 2,358,595.20 74.1

90010100 Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфетрів) 2,344,784,872.00 2,431,518,363.78 103.7 70,729,151.79 78,741,314.69 111.3 2,415,514,023.79 2,510,259,678.47 103.9

40000000 Офіційні трансферти 553,339,596.41 548,132,044.00 99.1 223,851,910.40 222,022,079.63 99.2 777,191,506.81 770,154,123.63 99.1

41000000 Від органів державного управління 553,339,596.41 548,132,044.00 99.1 223,221,910.40 221,434,879.63 99.2 776,561,506.81 769,566,923.63 99.1

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 512,023,557.00 511,713,803.38 99.9 3,492,950.00 3,492,950.00 100.0 515,516,507.00 515,206,753.38 99.9

41032700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів»

3,147,500.00 3,011,884.92 95.7 3,147,500.00 3,011,884.92 95.7

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 482,448,000.00 482,448,000.00 100.0 482,448,000.00 482,448,000.00 100.0

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

26,428,057.00 26,253,918.46 99.3 3,492,950.00 3,492,950.00 100.0 29,921,007.00 29,746,868.46 99.4

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41,316,039.41 36,418,240.62 88.1 219,728,960.40 217,941,929.63 99.2 261,044,999.81 254,360,170.25 97.4

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка 
настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

975,480.06 975,480.06 100.0 975,480.06 975,480.06 100.0
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41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 
11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1,176,130.99 1,176,130.99 100.0 1,176,130.99 1,176,130.99 100.0

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

4,438,108.50 4,070,665.50 91.7 4,438,108.50 4,070,665.50 91.7

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 3,578,416.00 2,996,517.52 83.7 3,578,416.00 2,996,517.52 83.7

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду

363,000.00 363,000.00 100.0 1,637,000.00 1,637,000.00 100.0 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2,489,470.00 2,263,954.19 90.9 2,489,470.00 2,263,954.19 90.9

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

5,445,861.00 5,445,861.00 100.0 5,445,861.00 5,445,861.00 100.0

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду

1,315,285.79 983,214.59 74.8 1,315,285.79 983,214.59 74.8

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

12,100,000.00 12,100,000.00 100.0 12,100,000.00 12,100,000.00 100.0
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41052900

Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості 
з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із 
Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств централізованого водопостачання 
і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

194,791,960.40 193,047,199.40 99.1 194,791,960.40 193,047,199.40 99.1

41053300
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування

588,815.00 546,835.00 92.9 588,815.00 546,835.00 92.9

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,011,218.24 6,192,927.94 77.3 6,200,000.00 6,157,730.23 99.3 14,211,218.24 12,350,658.17 86.9

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

11,403,653.83 11,403,653.83 100.0 5,000,000.00 5,000,000.00 100.0 16,403,653.83 16,403,653.83 100.0

410574000

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 
закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 
встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1,530,600.00 1,530,600.00

42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ 630,000.00 587,200.00 93.2 630,000.00 587,200.00 93.2

42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 630,000.00 587,200.00 93.2 630,000.00 587,200.00 93.2

Разом доходів 2,898,124,468.41 2,979,650,407.78 102.8 294,581,062.19 300,763,394.32 102.1 3,192,705,530.60 3,280,413,802.10 102.7

Сумський міський голова

Виконавець: Cпівакова Л.І.

      _____________

Олександр ЛИСЕНКО
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грн.

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 260,563,433.11 108,111,853.00 6,558,027.00 256,440,341.51 107,818,989.53 5,545,395.12 98.4 37,835,443.66 37,312,648.66 522,795.00 119,291.00 51,832.00 37,312,648.66 32,985,233.21 32,071,490.38 885,642.83 20,000.00 7,520.47 32,099,590.38 87.2 289,425,574.72

0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради, у т.ч. за 
рахунок: 260,563,433.11 108,111,853.00 6,558,027.00 256,440,341.51 107,818,989.53 5,545,395.12 98.4 37,835,443.66 37,312,648.66 522,795.00 119,291.00 51,832.00 37,312,648.66 32,985,233.21 32,071,490.38 885,642.83 20,000.00 7,520.47 32,099,590.38 87.2 289,425,574.72
субвенції з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування 588,815.00 482,635.00 546,835.00 448,227.00 92.9 #DIV/0! 546,835.00

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 113,179,546.00 82,241,400.00 3,807,946.00 111,915,336.19 82,241,400.00 3,051,766.13 98.9

204,794.90 204,794.90
#DIV/0! 112,120,131.09

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 396,000.00 390,341.48 98.6 #DIV/0! 390,341.48

0213033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян 350,460.00 350,400.00 100.0 #DIV/0! 350,400.00

0213036 3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян 467,186.00 461,350.00 98.8 #DIV/0! 461,350.00

0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб 3,222,540.00 2,407,050.00 55,730.00 3,220,436.38 2,407,041.07 55,351.47 99.9

680.00 680.00
#DIV/0! 3,221,116.38

0213131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь 
України" 556,216.00 554,132.85 99.6 #DIV/0! 554,132.85

0213140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) 280,000.00 280,000.00 100.0 #DIV/0! 280,000.00

0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 1,559,812.00 1,078,118.00 138,052.00 1,555,156.87 1,078,114.58 133,510.03 99.7 #DIV/0! 1,555,156.87

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 257,400.00 172,177.10 66.9 #DIV/0! 172,177.10

0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5,122,620.00 2,735,455.00 688,509.00 4,563,784.51 2,498,129.50 557,431.50 89.1

297,844.78 297,844.78 20,000.00
#DIV/0! 4,861,629.29

0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 3,073,881.00 1,672,000.00 111,681.00 3,001,082.88 1,654,418.87 106,076.68 97.6 65,000.00 65,000.00 65,000.00 68,380.00 65,000.00 3,380.00 65,000.00 105.2 3,069,462.88

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 417,511.00 417,106.00 99.9 #DIV/0! 417,106.00

0215011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 710,000.00 571,112.04 80.4 #DIV/0! 571,112.04

0215012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 1,031,480.00 904,995.92 87.7 #DIV/0! 904,995.92

0215031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 18,451,113.00 13,055,492.00 958,673.00 18,408,846.63 13,055,037.06 933,340.37 99.8 181,710.00 181,710.00 181,710.00

173,100.00 173,100.00 173,100.00
95.3 18,581,946.63

0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл фізкультурно-спортивних товариств 14,994,942.00 14,969,713.04 99.8 357,100.00 357,100.00 357,100.00 357,099.87 357,099.87 357,099.87

100.0 15,326,812.91

0215061 5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 5,088,784.00 2,981,030.00 424,639.00 4,885,550.68 2,978,135.10 368,556.19 96.0 1,742,994.00 1,530,000.00 212,994.00 119,291.00 50,432.00 1,530,000.00

1,649,168.76 1,525,260.00 95,808.76 7,520.47 1,553,360.00

94.6 6,534,719.44

0215062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні 16,391,395.00 16,131,645.09 98.4 #DIV/0! 16,131,645.09

0217325 7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту #DIV/0! 7,444,674.00 7,444,674.00 7,444,674.00

5,018,818.08 5,018,818.08 5,018,818.08
67.4 5,018,818.08

0217330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності #DIV/0! 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.0 400,000.00

0217412 7412 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 6,542,500.00 6,542,500.00 100.0 #DIV/0! 6,542,500.00

0217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 12,800,000.00 12,796,650.78 100.0 #DIV/0! 12,796,650.78

0217422 7422 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного 
електротранспорту 5,893,900.00 5,893,900.00 100.0 #DIV/0! 5,893,900.00

0217426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 37,442,296.00 37,418,460.59 99.9 #DIV/0! 37,418,460.59

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики 5,882,000.00 4,828,877.71 82.1 4,020,000.00 4,020,000.00 4,020,000.00 3,407,791.70 3,407,791.70 3,407,791.70 84.8 8,236,669.41

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 60,000.00 60,000.00 100.0 #DIV/0! 60,000.00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання #DIV/0! 18,997,900.00 18,997,900.00 18,997,900.00 16,879,841.82 16,879,841.82 16,879,841.82

88.9 16,879,841.82

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 356,337.00 356,337.00 100.0 #DIV/0! 356,337.00

0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади #DIV/0! 54,101.00 54,101.00
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0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 626,596.00 464,881.77 74.2 #DIV/0! 464,881.77

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 328,278.11 6,350.00 322,429.25 2,568.50 98.2 1,398,264.66 1,398,264.66 1,398,264.66

1,398,264.66 1,398,264.66 1,398,264.66
100.0 1,720,693.91

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за 
рахунок: 2,491,085.00 1,941,308.00 73,705.00 2,443,437.13 1,906,713.35 72,884.29 98.1 5,700.00 5,700.00 1,400.00 52,042.67 52,042.67 913.0 2,495,479.80

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного користування 588,815.00 482,635.00 546,835.00 448,227.00 92.9 #DIV/0! 546,835.00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 462,056.00 292,742.00 432,264.22 263,909.96 93.6 #DIV/0! 432,264.22

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
#DIV/0! 250,000.00 250,000.00

231,091.72 231,091.72
92.4 231,091.72

0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 78,700.00 78,690.00 100.0 #DIV/0! 78,690.00

0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету #DIV/0! 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.0 35,000.00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 2,048,799.00 2,048,745.40 100.0 2,883,000.00 2,883,000.00 2,883,000.00

2,811,314.25 2,811,314.25 2,811,314.25
97.5 4,860,059.65

0600000 Управління  освіти і науки Сумської міської ради
1,198,111,214.72 778,262,471.00 86,744,247.00 1,189,966,447.82 777,050,197.92 84,675,452.86 99.3 114,028,314.48 72,389,864.48 37,465,600.00 2,268,060.00 139,890.00 76,562,714.48 110,506,895.11 65,600,388.48 35,385,178.96 2,375,251.13 113,944.86 75,121,716.15 96.9 1,300,473,342.93

0610000 Управління  освіти і науки Сумської міської ради, у 
т.ч. за рахунок: 1,198,111,214.72 778,262,471.00 86,744,247.00 1,189,966,447.82 777,050,197.92 84,675,452.86 99.3 114,028,314.48 72,389,864.48 37,465,600.00 2,268,060.00 139,890.00 76,562,714.48 110,506,895.11 65,600,388.48 35,385,178.96 2,375,251.13 113,944.86 75,121,716.15 96.9 1,300,473,342.93
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 482,448,000.00 395,816,000.00 482,262,177.08 395,803,486.16 100.0 #DIV/0! 482,262,177.08
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду 363,000.00 363,000.00 100.0 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 100.0 2,000,000.00
субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції 3,578,416.00 1,228,720.00 2,996,517.52 804,309.27 83.7 #DIV/0! 2,996,517.52
субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 2,417,470.00 1,299,695.00 2,192,123.87 1,115,804.40 90.7 72,000.00 72,000.00 72,000.00 71,830.32 71,830.32 71,830.32 99.8 2,263,954.19

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду 1,315,285.79 1,034,620.00 983,214.59 762,754.55 74.8 #DIV/0! 983,214.59
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився 
на початок бюджетного періоду 1,434,017.60 1,433,770.75 100.0 7,663,725.18 7,663,725.18 7,663,725.18 7,645,051.10 7,645,051.10 7,645,051.10 99.8 9,078,821.85

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 4,801,508.30 4,801,508.30 100.0 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 100.0 5,445,861.00
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" 287,772.00 287,272.00 99.8 2,859,728.00 2,859,728.00 2,859,728.00 2,724,612.92 2,724,612.92 2,724,612.92 95.3 3,011,884.92

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 13,762,433.00 10,269,483.00 13,762,433.00 9,015,335.82 5,522,385.82 9,015,335.82 65.5 9,015,335.82

іншої субвенції з місцевого бюджету 284,064.00 279,324.72 98.3 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.0 529,324.72

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3,864,285.00 2,973,200.00 43,585.00 3,822,442.81 2,973,200.00 42,060.15 98.9 #DIV/0! 3,822,442.81

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 312,891,086.00 204,672,330.00 32,970,107.00 309,065,278.28 204,672,131.44 32,448,478.40 98.8 13,014,798.00 1,255,098.00 11,759,700.00 1,255,098.00 15,387,615.49 1,249,622.00 14,064,293.49 1,323,322.00 118.2 324,452,893.77

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 224,822,308.70 116,673,485.94 46,189,009.55 222,936,955.99 116,673,128.75 44,958,559.06 99.2 26,423,904.00 1,293,104.00 25,130,800.00 2,268,060.00 139,890.00 1,293,104.00

26,080,101.29 1,238,585.51 19,601,882.77 2,375,251.13 113,944.86 6,478,218.52
98.7 249,017,057.28

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку 15,021,607.00 8,830,500.00 2,117,607.00 14,829,385.69 8,830,402.14 2,035,248.36 98.7 97,000.00 97,000.00 97,000.00

267,855.25 97,000.00 93,555.59 174,299.66

276.1 15,097,240.94

0611025 1025 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку 4,167,674.43 2,829,220.06 410,366.45 3,992,344.70 2,744,754.60 332,047.95 95.8

94,674.95 94,674.95

#DIV/0! 4,087,019.65

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти, у т.ч. за рахунок: 468,297,758.54 382,501,138.35 468,062,052.49 382,500,060.50 99.9 #DIV/0! 468,062,052.49
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 466,218,378.54 382,501,138.35 466,051,538.49 382,500,060.50 100.0 #DIV/0! 466,051,538.49
субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 2,079,380.00 2,010,514.00 96.7 #DIV/0! 2,010,514.00

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку,  у т.ч. за рахунок: 15,808,500.00 12,969,100.00 15,800,987.30 12,969,078.21 100.0 #DIV/0! 15,800,987.30
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 15,808,500.00 12,969,100.00 15,800,987.20 12,969,078.21 100.0 #DIV/0! 15,800,987.20

0611035 1035 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку,  у т.ч. за рахунок: 421,121.46 345,761.65 409,651.39 334,347.45 97.3 #DIV/0! 409,651.39
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 421,121.46 345,761.65 409,651.39 334,347.45 97.3 #DIV/0! 409,651.39

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти, у т.ч. за рахунок: 1,064,017.60 1,063,770.75 100.0 5,993,725.18 5,993,725.18 5,993,725.18 5,990,326.42 5,990,326.42 5,990,326.42 99.9 7,054,097.17
субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 363,000.00 363,000.00 100.0 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00

1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00
100.0 2,000,000.00

залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на 
початок бюджетного періоду 701,017.60 700,770.75 100.0 4,356,725.18 4,356,725.18 4,356,725.18 4,353,326.42 4,353,326.42 4,353,326.42 99.9 5,054,097.17

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку,  у т.ч. за рахунок: 40,000.00 40,000.00 100.0 #DIV/0! 40,000.00
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на 
початок бюджетного періоду 40,000.00 40,000.00 100.0 #DIV/0! 40,000.00
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0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 36,446,395.00 26,185,400.00 3,773,845.00 36,287,159.26 26,174,830.55 3,690,534.36 99.6 112,500.00 112,500.00 112,500.00

299,087.68 112,500.00 185,942.68 113,145.00
265.9 36,586,246.94

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 11,570,150.00 8,331,500.00 768,150.00 11,501,941.90 8,323,753.28 731,540.23 99.4 178,208.92 178,208.92 #DIV/0! 11,680,150.82
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 113,000.00 102,100.00 90.4 #DIV/0! 102,100.00

0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
за рахунок коштів місцевого бюджету 135,033.00 80,633.00 115,040.91 69,966.37 85.2 #DIV/0! 115,040.91

0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
за рахунок освітньої субвенції,  у т.ч. за рахунок: 

1,499,036.00 1,228,720.00 986,003.52 804,309.27 65.8 #DIV/0! 986,003.52
субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 1,499,036.00 1,228,720.00 986,003.52 804,309.27 65.8 #DIV/0! 986,003.52

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 2,552,577.00 1,877,000.00 115,177.00 2,545,238.62 1,873,772.74 112,475.07 99.7 41,000.00 41,000.00 41,000.00

55,335.00 41,000.00 14,335.00 41,000.00
135.0 2,600,573.62

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію програми "Спроможна школа для 
кращих результатів" #DIV/0! 1,522,670.00 1,522,670.00 1,522,670.00

1,386,520.70 1,386,520.70 1,386,520.70

91.1 1,386,520.70

0611172 1172 0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,  
у т.ч. за рахунок: 287,772.00 287,272.00 99.8 2,859,728.00 2,859,728.00 2,859,728.00

2,724,612.92 2,724,612.92 2,724,612.92

95.3 3,011,884.92
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" 287,772.00 287,272.00 99.8 2,859,728.00 2,859,728.00 2,859,728.00

2,724,612.92 2,724,612.92 2,724,612.92
95.3 3,011,884.92

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська школа",  у 
т.ч. за рахунок: 2,092,093.90 2,091,843.71 100.0 364,158.10 364,158.10 364,158.10

364,150.30 364,150.30 364,150.30

100.0 2,455,994.01
іншої субвенції з місцевого бюджету 150,000.00 150,000.00 100.0 #DIV/0! 150,000.00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам,  у т.ч. за 
рахунок: 4,801,508.30 4,801,508.30 100.0 644,352.70 644,352.70 644,352.70

644,352.70 644,352.70 644,352.70

100.0 5,445,861.00

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 4,801,508.30 4,801,508.30 100.0 644,352.70 644,352.70 644,352.70

644,352.70 644,352.70 644,352.70

100.0 5,445,861.00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами,  
у т.ч. за рахунок: 2,417,470.00 1,299,695.00 2,192,123.87 1,115,804.40 90.7 72,000.00 72,000.00 72,000.00

71,830.32 71,830.32 71,830.32

99.8 2,263,954.19
субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами 
за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 2,417,470.00 1,299,695.00 2,192,123.87 1,115,804.40 90.7 72,000.00 72,000.00 72,000.00

71,830.32 71,830.32 71,830.32

99.8 2,263,954.19

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами,  у т.ч. за рахунок: 1,315,285.79 1,034,620.00 983,214.59 762,754.55 74.8 #DIV/0! 983,214.59

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду 1,315,285.79 1,034,620.00 983,214.59 762,754.55 74.8 #DIV/0! 983,214.59

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) 5,500,000.00 5,472,145.54 99.5

591,418.42 591,418.42

#DIV/0! 6,063,563.96

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 59,730.00 59,730.00 100.0 #DIV/0! 59,730.00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  у 
т.ч. за рахунок: 8,855,725.00 6,510,800.00 275,767.00 8,468,778.31 6,297,870.04 254,542.91 95.6

25.38 25.38
#DIV/0! 8,468,803.69

іншої субвенції з місцевого бюджету 134,064.00 129,324.72 96.5 #DIV/0! 129,324.72

0617321 7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів,  у т.ч. за 
рахунок: #DIV/0! 24,543,487.50 24,543,487.50 24,543,487.50

23,306,279.03 23,306,279.03 23,306,279.03
95.0 23,306,279.03

іншої субвенції з місцевого бюджету #DIV/0! 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.0 250,000.00

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 20,939,667.00 17,446,717.00 20,939,667.00

15,799,845.01 12,306,895.01 15,799,845.01
75.5 15,799,845.01

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджнтам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 13,762,433.00 10,269,483.00 13,762,433.00

9,015,335.82 5,522,385.82 9,015,335.82
65.5 9,015,335.82

0617640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 665,150.00 648,505.90 97.5 11,580,816.00 11,580,816.00 11,580,816.00 11,538,720.79 11,538,720.79 11,538,720.79 99.6 12,187,226.69

0617700 7700 0133
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського 
Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних 
організацій, донорських установ #DIV/0! 630,000.00 630,000.00

587,200.00 587,200.00
93.2 587,200.00

0618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
#DIV/0! 625,000.00 575,100.00 49,900.00

610,741.76 560,841.76 49,900.00
97.7 610,741.76

0619320 9320 0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду,  у т.ч. за рахунок: 693,000.00 693,000.00 100.0 3,307,000.00 3,307,000.00 3,307,000.00

3,291,724.68 3,291,724.68 3,291,724.68
99.5 3,984,724.68

залишок коштів освітньої субвенції , що утворився на 
початок бюджетного періоду 693,000.00 693,000.00 100.0 3,307,000.00 3,307,000.00 3,307,000.00 3,291,724.68 3,291,724.68 3,291,724.68 99.5 3,984,724.68

0619770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 72,650,000.00 72,649,999.99 100.0 1,256,508.00 1,256,508.00 1,256,508.00 1,236,268.10 1,236,268.10 1,236,268.10 98.4 73,886,268.09

0619800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 58,930.00 57,972.00 98.4 #DIV/0! 57,972.00

0700000 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради  100,297,931.23 4,343,800.00 119,268.00 98,048,765.34 4,174,049.41 102,034.99 97.8 159,953,805.37 154,953,805.37 159,953,805.37 154,952,119.59 144,873,967.27 46,152.32 154,905,967.27 96.9 253,000,884.93

0710000 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради, 
у т.ч. за рахунок: 100,297,931.23 4,343,800.00 119,268.00 98,048,765.34 4,174,049.41 102,034.99 97.8 159,953,805.37 154,953,805.37 159,953,805.37 154,952,119.59 144,873,967.27 46,152.32 154,905,967.27 96.9 253,000,884.93
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Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

% 
виконання 

до 
затверджен

ого по 
бюджету

Разом

Затверджено по бюджету з 
урахуванням змін (відповідно до 

казначейської звітності)
Касові видатки Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської 

звітності) Касові видатки

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

з них

Усього

субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 11,403,653.83 11,403,653.83 100.0 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.0 16,403,653.83
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 3,580,860.00 3,580,860.00 3,580,860.00 3,385,300.00 3,385,300.00 3,385,300.00 94.5 3,385,300.00

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю 
опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо 
проектування та встановлення кисневих станцій за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету #DIV/0! 1,530,600.00 1,530,600.00 1,530,600.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 124,646.00 65,890.98 52.9 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 100.0 5,815,890.98
місцевого запозичення #DIV/0! 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 100.0 4,662,070.12

0710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2,564,384.00 1,956,200.00 44,084.00 2,311,729.33 1,786,449.41 40,567.45 90.1 600,000.00 600,000.00 600,000.00

622,990.00 598,000.00 24,990.00 598,000.00
103.8 2,934,719.33

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню, у т.ч. за рахунок: 46,642,713.40 45,674,168.82 97.9 58,545,966.82 53,545,966.82 58,545,966.82 58,118,309.49 53,118,309.49 58,118,309.49

99.3 103,792,478.31
субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету #DIV/0! 5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

100.0 5,000,000.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 124,646.00 65,890.98 52.9 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 100.0 5,815,890.98

0712020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню 90,000.00 90,000.00 100.0 #DIV/0! 90,000.00

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям 
та новонародженим 4,498,159.00 3,851,832.42 85.6 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00

5,092,999.30 5,092,999.30 5,092,999.30
99.9 8,944,831.72

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 7,745,106.00 7,744,901.58 100.0 #DIV/0! 7,744,901.58

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги 3,732,831.00 3,538,310.48 94.8 #DIV/0! 3,538,310.48

0712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет, у т.ч. за рахунок: 11,403,653.83 11,403,653.83 100.0 #DIV/0! 11,403,653.83
субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 11,403,653.83 11,403,653.83 100.0 #DIV/0! 11,403,653.83

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я 3,075,784.00 2,387,600.00 75,184.00 3,052,899.94 2,387,600.00 61,467.54 99.3 125.00 125.00 #DIV/0! 3,053,024.94

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 20,438,800.00 20,344,368.94 99.5 39,891,354.00 39,891,354.00 39,891,354.00 44,620,431.32 39,567,394.00 21,037.32 44,599,394.00 111.9 64,964,800.26

0717322 7322 0443 Будівництво1 медичних установ та закладів #DIV/0! 35,908,576.00 35,908,576.00 35,908,576.00 28,640,415.28 28,640,415.28 28,640,415.28 79.8 28,640,415.28

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю 
опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо 
проектування та встановлення кисневих станцій за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету #DIV/0! 1,530,600.00 1,530,600.00 1,530,600.00

0717361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку #DIV/0! 6,711,507.00 6,711,507.00 6,711,507.00

6,369,966.34 6,369,966.34 6,369,966.34
94.9 6,369,966.34

0717363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 3,580,860.00 3,580,860.00 3,580,860.00

3,385,300.00 3,385,300.00 3,385,300.00
94.5 3,385,300.00

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 3,580,860.00 3,580,860.00 3,580,860.00

3,385,300.00 3,385,300.00 3,385,300.00
94.5 3,385,300.00

0717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т. ч. за рахунок: 106,500.00 36,900.00 34.6 6,795,310.12 6,795,310.12 6,795,310.12 5,281,351.43 5,281,351.43 5,281,351.43 77.7 5,318,251.43
місцевого запозичення #DIV/0! 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 100.0 4,662,070.12

0719770 9770 0180 Інши субвенції з місцевого бюджету #DIV/0! 2,820,231.43 2,820,231.43 2,820,231.43 2,820,231.43 2,820,231.43 2,820,231.43 100.0 2,820,231.43

0800000 Департамент соціального захисту населення 
Сумської міської ради 198,630,104.35 60,863,900.00 1,771,829.00 192,469,714.15 60,806,646.05 1,636,928.05 96.9 2,926,614.05 2,830,414.05 96,200.00 75,000.00 2,830,414.05 4,066,312.74 2,641,929.05 875,841.53 36,103.11 3,190,471.21 138.9 196,536,026.89

0810000 Департамент соціального захисту населення 
Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок: 198,630,104.35 60,863,900.00 1,771,829.00 192,469,714.15 60,806,646.05 1,636,928.05 96.9 2,926,614.05 2,830,414.05 96,200.00 75,000.00 2,830,414.05 4,066,312.74 2,641,929.05 875,841.53 36,103.11 3,190,471.21 138.9 196,536,026.89
іншої субвенції з місцевого бюджету 7,402,508.24 5,647,712.24 76.3 #DIV/0! 5,647,712.24

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 
8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 100.0 975,480.06

Сторінка 4
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з них

Усього

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації  за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів, та визнані 
особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 
відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 
7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 
19-20 частини першої статті 6 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 100.0 1,176,130.99

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

55,760,954.00 43,197,000.00 988,460.00 55,660,506.35 43,196,536.38 901,596.03 99.8
1,089,781.08 541,238.92 548,542.16

#DIV/0! 56,750,287.43
0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 39,500.00 39,045.38 98.8 #DIV/0! 39,045.38

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства 806,663.00 767,766.92 95.2 #DIV/0! 767,766.92

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв'язку 900,230.00 882,239.65 98.0 #DIV/0! 882,239.65

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян, у т.ч. за рахунок: 21,876,867.24 19,869,189.07 90.8 #DIV/0! 19,869,189.07
іншої субвенції з місцевого бюджету 5,943,709.24 4,371,206.96 73.5 #DIV/0! 4,371,206.96

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0 #DIV/0! 2,000,000.00

0813036 3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян 35,575,500.00 35,574,710.00 100.0 #DIV/0! 35,574,710.00

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 
т.ч. за рахунок: 667,500.00 667,296.28 100.0 #DIV/0! 667,296.28
іншої субвенції з місцевого бюджету 667,500.00 667,296.28 100.0 #DIV/0! 667,296.28

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, у т.ч. за рахунок: 245,000.00 127,376.30 52.0 #DIV/0! 127,376.30
іншої субвенції з місцевого бюджету 245,000.00 127,376.30 52.0 #DIV/0! 127,376.30

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 18,402,127.48 14,027,514.66 409,914.40 18,341,938.99 14,011,634.68 371,502.60 99.7 96,200.00 96,200.00 75,000.00

271,115.78 271,115.78 36,103.11

281.8 18,613,054.77

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 4,071,000.00 4,033,219.95 99.1 #DIV/0! 4,033,219.95

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне обслуговування, у т.ч. за 
рахунок: 198,209.00 178,632.70 90.1 #DIV/0! 178,632.70
іншої субвенції з місцевого бюджету 198,209.00 178,632.70 90.1 #DIV/0! 178,632.70

0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II 
груп, у т.ч. за рахунок: 90.00 #DIV/0!
іншої субвенції з місцевого бюджету 90.00 #DIV/0!

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 2,505,011.00 2,259,251.64 90.2 #DIV/0! 2,259,251.64

0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці 1,890,666.00 1,724,556.16 91.2 #DIV/0! 1,724,556.16

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським 
об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 
яких має соціальну спрямованість 2,250,688.00 2,083,867.94 92.6 #DIV/0! 2,083,867.94

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій 92,000.00 86,731.20 94.3 #DIV/0! 86,731.20

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 40,900.00 #DIV/0!

0813221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 975,480.06 975,480.06 975,480.06

975,480.06 975,480.06 975,480.06

100.0 975,480.06

Сторінка 5



оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

з них

Загальний фонд

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Усього видатки 
споживання

% 
виконанн

я до 
затвердже
ного по 
бюджету

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуванн

я бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
 видатків та 
кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

% 
виконання 

до 
затверджен

ого по 
бюджету

Разом

Затверджено по бюджету з 
урахуванням змін (відповідно до 

казначейської звітності)
Касові видатки Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської 

звітності) Касові видатки

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

з них

Усього

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 975,480.06 975,480.06 975,480.06

975,480.06 975,480.06 975,480.06

100.0 975,480.06

0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов, у т.ч. за рахунок:

#DIV/0! 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99

1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99

100.0 1,176,130.99
субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації  за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо 
в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 
частини першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових 
умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету #DIV/0! 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99

1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99

100.0 1,176,130.99

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 6,171,670.08 3,598,485.34 373,454.60 5,987,568.34 3,598,474.99 363,829.42 97.0 160,800.00 160,800.00 160,800.00 224,286.83 160,800.00 63,486.83 160,800.00 139.5 6,211,855.17

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення, у т.ч. за рахунок: 39,895,644.55 39,616,325.28 99.3 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00

100.0 39,673,325.28
іншої субвенції з місцевого бюджету 348,000.00 303,200.00 87.1 #DIV/0! 303,200.00

0817323 7323 0443 Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери #DIV/0! 461,003.00 461,003.00 461,003.00 272,518.00 272,518.00 272,518.00 59.1 272,518.00
0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 5,230,784.00 2,569,492.00 49.1 #DIV/0! 2,569,492.00

0900000 Управління  «Служба у справах дітей» Сумської 
міської ради 5,902,461.00 4,512,300.00 68,181.00 5,886,039.58 4,508,233.94 64,243.89 99.7 6,169,819.00 6,169,819.00 6,169,819.00 5,612,151.50 5,612,151.50 5,612,151.50 91.0 11,498,191.08

0910000 Управління  «Служба у справах дітей» Сумської 
міської ради 5,902,461.00 4,512,300.00 68,181.00 5,886,039.58 4,508,233.94 64,243.89 99.7 6,169,819.00 6,169,819.00 6,169,819.00 5,612,151.50 5,612,151.50 5,612,151.50 91.0 11,498,191.08

субвенція з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку 
малих групових будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету #DIV/0! 4,438,108.50 4,438,108.50 4,438,108.50 4,070,665.50 4,070,665.50 4,070,665.50 91.7 4,070,665.50

0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 5,718,281.00 4,512,300.00 68,181.00 5,710,102.70 4,508,233.94 64,243.89 99.9 #DIV/0! 5,710,102.70

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, 
підтримка функціонування дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей 91,140.00 90,533.00 99.3 #DIV/0! 90,533.00

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту 93,040.00 85,403.88 91.8 #DIV/0! 85,403.88

0916083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа #DIV/0! 6,169,819.00 6,169,819.00 6,169,819.00

5,612,151.50 5,612,151.50 5,612,151.50

91.0 5,612,151.50

Сторінка 6
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видатків та 

кредитування 
 місцевого 

бюджету

Код 
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ьної 
класифікаці
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та 
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Код Типової 
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класифікації 
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бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

% 
виконання 

до 
затверджен

ого по 
бюджету

Разом

Затверджено по бюджету з 
урахуванням змін (відповідно до 

казначейської звітності)
Касові видатки Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської 

звітності) Касові видатки

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

з них

Усього

субвенція з місцевого бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету #DIV/0! 4,438,108.50 4,438,108.50 4,438,108.50

4,070,665.50 4,070,665.50 4,070,665.50

91.7 4,070,665.50
1000000 Відділ культури Сумської міської ради 82,887,057.00 62,264,330.00 2,956,627.00 81,241,368.26 61,248,668.08 2,835,355.73 98.0 5,080,600.00 2,320,500.00 2,756,970.00 2,239,004.00 3,300.00 2,323,630.00 5,068,140.91 2,098,011.93 2,699,071.00 2,164,383.13 6,560.00 2,369,069.91 99.8 86,309,509.17
1010000 Відділ культури Сумської міської ради 82,887,057.00 62,264,330.00 2,956,627.00 81,241,368.26 61,248,668.08 2,835,355.73 98.0 5,080,600.00 2,320,500.00 2,756,970.00 2,239,004.00 3,300.00 2,323,630.00 5,068,140.91 2,098,011.93 2,699,071.00 2,164,383.13 6,560.00 2,369,069.91 99.8 86,309,509.17

1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2,178,335.00 1,695,500.00 32,635.00 2,148,736.18 1,683,117.15 26,135.82 98.6 #DIV/0! 2,148,736.18

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 51,160,475.00 40,594,000.00 990,275.00 50,775,139.43 40,482,063.36 944,177.07 99.2 2,729,100.00 2,725,970.00 2,226,904.00 3,130.00 2,710,014.46 2,670,374.96 2,164,383.13 39,639.50 99.3 53,485,153.89
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 23,641,974.00 16,756,730.00 1,742,744.00 22,541,674.86 15,912,139.70 1,704,461.12 95.3 252,500.00 227,500.00 25,000.00 12,100.00 227,500.00 467,734.52 227,419.00 8,897.04 458,837.48 185.2 23,009,409.38

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2,297,816.00 1,529,600.00 141,016.00 2,205,565.76 1,482,848.31 121,109.83 96.0 6,000.00 6,000.00 3,300.00

19,799.00 19,799.00 6,560.00
330.0 2,225,364.76

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 2,228,457.00 1,688,500.00 49,957.00 2,196,167.03 1,688,499.56 39,471.89 98.6 23,000.00 23,000.00 23,000.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00

99.9 2,219,147.03

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1,380,000.00 1,374,085.00 99.6 #DIV/0! 1,374,085.00
1017324 7324 0443 Будівництво1 установ та закладів культури #DIV/0! 570,000.00 570,000.00 570,000.00 485,384.32 485,384.32 485,384.32 85.2 485,384.32
1017640 7640 0470 Заходи з енергозбереження #DIV/0! 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,362,228.61 1,362,228.61 1,362,228.61 90.8 1,362,228.61

1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської 
міської ради 307,059,470.62 11,254,400.00 37,963,801.00 300,219,003.16 10,320,771.46 34,527,897.94 97.8 198,401,474.82 179,274,708.25 15,832,686.57 182,568,788.25 146,616,802.71 132,115,165.60 13,886,907.07 132,729,895.64 73.9 446,835,805.87

1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської 
міської ради, у т.ч. за рахунок: 307,059,470.62 11,254,400.00 37,963,801.00 300,219,003.16 10,320,771.46 34,527,897.94 97.8 198,401,474.82 179,274,708.25 15,832,686.57 182,568,788.25 146,616,802.71 132,115,165.60 13,886,907.07 132,729,895.64 73.9 446,835,805.87

субвенції з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.0 12,100,000.00

залишку коштів субвенції з державного бюджету 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та 
штучних споруд м. Суми, вул. Харківська 1,527,346.00 1,527,346.00 100.0 #DIV/0! 1,527,346.00
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 11,377,714.00 11,377,714.00 11,377,714.00 3,864,849.20 3,864,849.20 3,864,849.20 34.0 3,864,849.20
іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 200,000.00 100.0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 157,730.23 157,730.23 157,730.23 78.9 357,730.23
місцевого запозичення #DIV/0! 26,250,000.00 26,250,000.00 26,250,000.00

1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 14,495,155.00 11,254,400.00 285,275.00 13,234,911.35 10,320,771.46 235,606.07 91.3

280.00 280.00
#DIV/0! 13,235,191.35

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 600,000.00 #DIV/0!

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду #DIV/0! 9,020,843.52 8,984,363.52 9,020,843.52 6,606,819.87 6,606,819.87 6,606,819.87

73.2 6,606,819.87

1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства 29,081,568.00 29,080,333.50 100.0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 199,446.39 199,446.39 199,446.39 99.7 29,279,779.89

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 
ліфтів 71,280.00 51,517.05 72.3 32,295,150.00 32,245,150.00 32,295,150.00 30,573,672.66 30,573,672.66 30,573,672.66

94.7 30,625,189.71

1216017 6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 
житлово-комунального господарства 100,000.00 99,525.51 99.5 #DIV/0! 99,525.51

1216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги 2,815,132.48 2,813,527.84 99.9 85,000.00 85,000.00 85,000.00

47,520.00 47,520.00 47,520.00
55.9 2,861,047.84

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 240,913,355.26 37,628,936.00 237,044,208.54 34,243,139.99 98.4 40,200,749.08 40,200,749.08 40,200,749.08 37,620,923.80 37,620,923.80 37,620,923.80 93.6 274,665,132.34

1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 6,243,530.01 49,590.00 5,162,729.76 49,151.88 82.7 1,785,000.00 1,785,000.00 404,761.64 404,761.64 22.7 5,567,491.40

1217310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального 
господарства #DIV/0! 26,134,591.07 26,134,591.07 26,134,591.07

22,333,686.80 22,333,686.80 22,333,686.80
85.5 22,333,686.80

1217330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності #DIV/0! 19,402,140.58 19,402,140.58 19,402,140.58 18,119,739.24 18,119,739.24 18,119,739.24 93.4 18,119,739.24

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури #DIV/0! 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 1,721,270.43 1,721,270.43 1,721,270.43

53.0 1,721,270.43

1217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 15,377,714.00 15,377,714.00 15,377,714.00

7,864,656.18 7,864,656.18 7,864,656.18
51.1 7,864,656.18

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 11,377,714.00 11,377,714.00 11,377,714.00

3,864,849.20 3,864,849.20 3,864,849.20
34.0 3,864,849.20

1217368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 200,000.00 200,000.00 200,000.00 157,730.23 157,730.23 157,730.23 78.9 157,730.23
іншої субвенції з місцевого бюджету #DIV/0! 200,000.00 200,000.00 200,000.00 157,730.23 157,730.23 157,730.23 78.9 157,730.23

1217462 7462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного бюджету, у т.ч. за рахунок: 1,527,346.00 1,527,346.00 100.0 12,100,000.00 12,100,000.00

12,100,000.00 12,100,000.00
100.0 13,627,346.00

субвенції з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету #DIV/0! 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.0 12,100,000.00

залишку коштів субвенції з державного бюджету 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та 
штучних споруд м. Суми, вул. Харківська 1,527,346.00 1,527,346.00 100.0 #DIV/0! 1,527,346.00

1217463 7463 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з 
інших місцевих бюджетів, у т.ч. за рахунок: 200,000.00 200,000.00 100.0 #DIV/0! 200,000.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 200,000.00 100.0 #DIV/0! 200,000.00

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 1,784,610.00 1,777,409.74 99.6 #DIV/0! 1,777,409.74

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання, у т. ч. за рахунок: #DIV/0! 26,745,000.00 26,745,000.00 26,745,000.00

419,700.00 419,700.00 419,700.00
1.6 419,700.00
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місцевого запозичення #DIV/0! 26,250,000.00 26,250,000.00 26,250,000.00

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади #DIV/0! 2,205,686.57 298,086.57 1,907,600.00

614,730.04 614,730.04

27.9 614,730.04

1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 677,493.87 677,493.87 100.0 #DIV/0! 677,493.87

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
#DIV/0! 2,949,600.00 1,649,600.00 1,300,000.00

1,381,865.43 1,381,865.43
46.8 1,381,865.43

1219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,550,000.00 8,550,000.00 100.0 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 100.0 15,000,000.00

1400000 Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 
Сумської міської ради 6,537,039.00 5,070,500.00 120,439.00 6,506,746.02 5,057,603.59 117,012.80 99.5 #DIV/0! 6,506,746.02

1410000 Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 
Сумської міської ради 6,537,039.00 5,070,500.00 120,439.00 6,506,746.02 5,057,603.59 117,012.80 99.5 #DIV/0! 6,506,746.02

1410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 6,537,039.00 5,070,500.00 120,439.00 6,506,746.02 5,057,603.59 117,012.80 99.5 #DIV/0! 6,506,746.02

1500000 Управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства Сумської міської ради 3,721,421.15 2,559,400.00 3,485,265.55 2,518,386.46 93.7 285,199,104.50 271,753,821.85 1,900,000.00 1,332,000.00 71,500.00 283,299,104.50 190,122,416.53 170,755,245.09 3,231,370.44 2,405,853.06 101,806.04 186,891,046.09 66.7 193,607,682.08

1510000
Управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства Сумської міської ради, у 
т. ч. за рахунок: 3,721,421.15 2,559,400.00 3,485,265.55 2,518,386.46 93.7 285,199,104.50 271,753,821.85 1,900,000.00 1,332,000.00 71,500.00 283,299,104.50 190,122,416.53 170,755,245.09 3,231,370.44 2,405,853.06 101,806.04 186,891,046.09 66.7 193,607,682.08

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
місцевого запозичення #DIV/0! 96,859,595.00 96,859,595.00 96,859,595.00

1510160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3,109,000.00 2,559,400.00 3,029,455.57 2,518,386.46 97.4 1,900,000.00 1,900,000.00 1,332,000.00 71,500.00

3,231,370.44 3,231,370.44 2,405,853.06 101,806.04
170.1 6,260,826.01

1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів #DIV/0! 59,717,919.00 59,717,919.00 59,717,919.00 59,039,854.00 59,039,854.00 59,039,854.00 98.9 59,039,854.00

1516084 6084 0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання 
житла #DIV/0! 71,348.65 71,348.65

1517310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального 
господарства #DIV/0! 23,385.40 23,385.40 23,385.40 21,385.40 21,385.40 21,385.40 91.4 21,385.40

1517321 7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів #DIV/0! 7,270,560.00 7,270,560.00 7,270,560.00 7,188,081.00 7,188,081.00 7,188,081.00 98.9 7,188,081.00
1517322 7322 0443 Будівництво1 медичних установ та закладів #DIV/0! 10,269,864.00 10,269,864.00 10,269,864.00 10,238,019.00 10,238,019.00 10,238,019.00 99.7 10,238,019.00
1517324 7324 443 Будівництво1 установ та закладів культури #DIV/0! 165,000.00 165,000.00 165,000.00 96,663.00 96,663.00 96,663.00 58.6 96,663.00

1517325 7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту #DIV/0! 2,849,440.00 2,849,440.00 2,849,440.00

2,134,840.00 2,134,840.00 2,134,840.00
74.9 2,134,840.00

1517330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності #DIV/0! 11,797,276.00 11,797,276.00 11,797,276.00 10,608,409.00 10,608,409.00 10,608,409.00 89.9 10,608,409.00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури #DIV/0! 883,608.00 883,608.00 883,608.00 821,443.80 821,443.80 821,443.80 93.0 821,443.80

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку #DIV/0! 67,184,673.00 67,184,673.00 67,184,673.00

67,134,260.60 67,134,260.60 67,134,260.60
99.9 67,134,260.60

1517363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

1517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій 81,034.60 31,326.00 38.7 #DIV/0! 31,326.00

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т.ч. за рахунок: 531,386.55 424,483.98 79.9 121,780,030.45 110,306,096.45 121,780,030.45 29,543,092.00 13,407,291.00 29,543,092.00 24.3 29,967,575.98
місцевого запозичення #DIV/0! 96,859,595.00 96,859,595.00 96,859,595.00

1519750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів #DIV/0! 86,000.00 86,000.00 86,000.00 64,998.29 64,998.29 64,998.29

75.6 64,998.29

1600000 Управління архітектури та містобудування 
Сумської міської ради 11,950,107.00 7,340,700.00 137,522.00 11,847,611.12 7,340,695.67 121,434.21 99.1 2,596,250.30 2,596,250.30 2,381,290.82 2,381,290.82 91.7 14,228,901.94

1610000 Управління архітектури та містобудування 
Сумської міської ради 11,950,107.00 7,340,700.00 137,522.00 11,847,611.12 7,340,695.67 121,434.21 99.1 2,596,250.30 2,596,250.30 2,381,290.82 2,381,290.82 91.7 14,228,901.94

1610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 9,514,841.00 7,340,700.00 137,522.00 9,449,075.92 7,340,695.67 121,434.21 99.3 #DIV/0! 9,449,075.92

1616090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 175,000.00 138,269.20 79.0 #DIV/0! 138,269.20

1617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій 2,260,266.00 2,260,266.00 100.0 #DIV/0! 2,260,266.00

1617691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади #DIV/0! 2,596,250.30 2,596,250.30

2,381,290.82 2,381,290.82

91.7 2,381,290.82

1700000 Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю Сумської міської ради 4,340,725.00 3,301,600.00 70,725.00 4,307,051.34 3,298,362.27 66,048.50 99.2 #DIV/0! 4,307,051.34

1710000 Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю Сумської міської ради 4,340,725.00 3,301,600.00 70,725.00 4,307,051.34 3,298,362.27 66,048.50 99.2 #DIV/0! 4,307,051.34

1710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 4,340,725.00 3,301,600.00 70,725.00 4,307,051.34 3,298,362.27 66,048.50 99.2 #DIV/0! 4,307,051.34

3100000 Департамент забезпечення ресурсних платежів 
Сумської міської ради 21,083,978.00 14,932,200.00 409,278.00 20,791,450.24 14,932,034.53 409,263.38 98.6 665,000.00 665,000.00 665,000.00 607,660.00 603,360.00 4,300.00 603,360.00 91.4 21,399,110.24

3110000 Департамент забезпечення ресурсних платежів 
Сумської міської ради 21,083,978.00 14,932,200.00 409,278.00 20,791,450.24 14,932,034.53 409,263.38 98.6 665,000.00 665,000.00 665,000.00 607,660.00 603,360.00 4,300.00 603,360.00 91.4 21,399,110.24

3110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 19,430,978.00 14,932,200.00 409,278.00 19,394,615.62 14,932,034.53 409,263.38 99.8 600,000.00 600,000.00 600,000.00

603,700.00 599,400.00 4,300.00 599,400.00
100.6 19,998,315.62

3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 450,000.00 257,183.08 57.2 #DIV/0! 257,183.08

3117610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 312,000.00 297,850.00 95.5 #DIV/0! 297,850.00

3117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї #DIV/0! 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 19.8 3,960.00
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оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них

видатки 
розвитку

з них

Загальний фонд

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Усього видатки 
споживання

% 
виконанн

я до 
затвердже
ного по 
бюджету

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуванн

я бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
 видатків та 
кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

% 
виконання 

до 
затверджен

ого по 
бюджету

Разом

Затверджено по бюджету з 
урахуванням змін (відповідно до 

казначейської звітності)
Касові видатки Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської 

звітності) Касові видатки

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

з них

Усього

3117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав на них 
комунальної власності для продажу на земельних 
торгах та проведення таких торгів #DIV/0! 45,000.00 45,000.00 45,000.00

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 891,000.00 841,801.54 94.5 #DIV/0! 841,801.54

3600000 Департамент містобудування та земельних відносин 
Сумської міської ради 20,000.00 20,000.00 100.0 #DIV/0! 20,000.00

3610000 Департамент містобудування та земельних 
відносин Сумської міської ради 20,000.00 20,000.00 100.0 #DIV/0! 20,000.00

3610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 20,000.00 20,000.00 100.0 #DIV/0! 20,000.00

3700000 Департамент фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради 140,550,753.34 15,760,200.00 376,173.00 122,609,872.68 15,760,200.00 306,486.40 87.2 195,293,960.40 195,293,960.40 193,449,080.21 193,449,080.21 99.1 316,058,952.89

3710000 Департамент фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради 140,550,753.34 15,760,200.00 376,173.00 122,609,872.68 15,760,200.00 306,486.40 87.2 195,293,960.40 195,293,960.40 193,449,080.21 193,449,080.21 99.1 316,058,952.89

субвенції з місцевого бюджету на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 
урегулюванню згідно із законом України «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету #DIV/0! 194,791,960.40 194,791,960.40 193,047,199.40 193,047,199.40 99.1 193,047,199.40

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 20,250,573.00 15,760,200.00 376,173.00 20,180,457.39 15,760,200.00 306,486.40 99.7 #DIV/0! 20,180,457.39

3716072 6072 0640

Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що 
підлягає урегулюванню згідно із законом України «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 194,791,960.40 194,791,960.40

193,047,199.40 193,047,199.40

99.1 193,047,199.40

субвенції з місцевого бюджету на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 
урегулюванню згідно із законом України «Про заходи, 
спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету #DIV/0! 194,791,960.40 194,791,960.40

193,047,199.40 193,047,199.40

99.1 193,047,199.40
3717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 330,040.00 293,128.85 88.8 #DIV/0! 293,128.85

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 181,380.00 167,135.00 92.1 #DIV/0! 167,135.00

3718330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів 75,000.00 31,591.64 42.1 #DIV/0! 31,591.64

3718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів #DIV/0! 502,000.00 502,000.00 401,880.81 401,880.81 80.1 401,880.81
3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 1,086,239.00 1,066,859.80 98.2 #DIV/0! 1,066,859.80
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 17,756,821.34 #DIV/0!

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 100,870,700.00 100,870,700.00 100.0 #DIV/0! 100,870,700.00
Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 2,341,655,695.52 1,078,577,654.00 137,296,117.00 2,293,839,676.77 1,074,834,838.91 130,407,553.87 98.0 1,008,150,386.58 727,670,581.66 256,464,462.27 6,033,355.00 266,522.00 751,685,924.31 846,368,103.33 556,371,709.30 252,844,835.18 7,001,590.43 229,831.37 593,523,268.15 84.0 3,140,207,780.10

субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам 485,697,135.60 395,816,000.00 485,510,565.83 395,803,486.16 100.0 40,444,460.18 36,951,510.18 40,444,460.18 26,635,149.04 23,142,199.04 26,635,149.04 65.9 512,145,714.87
субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 32,479,367.16 4,045,670.00 29,479,781.05 3,131,095.22 90.8 228,565,632.65 16,673,672.25 206,891,960.40 21,673,672.25 224,880,389.20 14,733,189.80 205,147,199.40 19,733,189.80 98.4 254,360,170.25

місцевого запозичення #DIV/0! 127,771,665.12 127,771,665.12 127,771,665.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 3.6 4,662,070.12

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Співакова С.А.  ___________
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до    рішення    Сумської    міської    ради

Сумської міської територіальної громади 
за 2021 рік»
від                          2022 року №         - МР

грн.

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0100 Державне управління 261,999,596.00 196,794,600.00 6,384,303.00 258,120,553.63 195,616,990.86 5,382,220.83 98.5 3,100,000.00 1,200,000.00 1,900,000.00 1,332,000.00 71,500.00 1,200,000.00 5,752,916.42 1,197,400.00 4,006,974.26 2,405,853.06 101,806.04 1,745,942.16 185.6 263,873,470.05

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 260,964,096.00 196,794,600.00 6,384,303.00 257,691,166.77 195,616,990.86 5,382,220.83 98.7 3,100,000.00 1,200,000.00 1,900,000.00 1,332,000.00 71,500.00 1,200,000.00 5,752,916.42 1,197,400.00 4,006,974.26 2,405,853.06 101,806.04 1,745,942.16 185.6 263,444,083.19

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 1,035,500.00 429,386.86 41.5 #DIV/0! 429,386.86
1000 Освіта, у т.ч. за рахунок: 1,156,924,869.72 809,372,471.00 87,415,170.00 1,148,869,012.70 808,261,191.24 85,323,026.87 99.3 53,874,935.98 14,255,335.98 39,616,470.00 4,494,964.00 139,890.00 14,258,465.98 56,254,686.40 13,920,500.87 36,903,268.36 4,539,634.26 113,944.86 19,351,418.04 104.4 1,205,123,699.10

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 482,448,000.00 395,816,000.00 482,262,177.08 395,803,486.16 100.0 #DIV/0! 482,262,177.08

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 363,000.00 363,000.00 100.0 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 100.0 2,000,000.00
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 3,578,416.00 1,228,720.00 2,996,517.52 804,309.27 83.7 #DIV/0! 2,996,517.52
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 2,417,470.00 1,299,695.00 2,192,123.87 1,115,804.40 90.7 72,000.00 72,000.00 72,000.00 71,830.32 71,830.32 71,830.32 99.8 2,263,954.19

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 1,315,285.79 1,034,620.00 983,214.59 762,754.55 74.8 #DIV/0! 983,214.59
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок 
бюджетного періоду 741,017.60 740,770.75 100.0 4,356,725.18 4,356,725.18 4,356,725.18 4,353,326.42 4,353,326.42 4,353,326.42 99.9 5,094,097.17

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів" 

287,772.00 287,272.00 99.8 2,859,728.00 2,859,728.00 2,859,728.00 2,724,612.92 2,724,612.92 2,724,612.92 95.3 3,011,884.92

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 4,801,508.30 4,801,508.30 100.0 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 100.0 5,445,861.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 150,000.00 150,000.00 100.0 #DIV/0! 150,000.00

1010 Надання дошкільної освіти 312,891,086.00 204,672,330.00 32,970,107.00 309,065,278.28 204,672,131.44 32,448,478.40 98.8 13,014,798.00 1,255,098.00 11,759,700.00 1,255,098.00 15,387,615.49 1,249,622.00 14,064,293.49 1,323,322.00 118.2 324,452,893.77

1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
224,822,308.70 116,673,485.94 46,189,009.55 222,936,955.99 116,673,128.75 44,958,559.06 99.2 26,423,904.00 1,293,104.00 25,130,800.00 2,268,060.00 139,890.00 1,293,104.00 26,080,101.29 1,238,585.51 19,601,882.77 2,375,251.13 113,944.86 6,478,218.52 98.7 249,017,057.28

1022
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку

15,021,607.00 8,830,500.00 2,117,607.00 14,829,385.69 8,830,402.14 2,035,248.36 98.7 97,000.00 97,000.00 97,000.00 267,855.25 97,000.00 93,555.59 174,299.66 276.1 15,097,240.94

1025
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами 
для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку 4,167,674.43 2,829,220.06 410,366.45 3,992,344.70 2,744,754.60 332,047.95 95.8 94,674.95 94,674.95 #DIV/0! 4,087,019.65

1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у 
т.ч. за рахунок: 468,297,758.54 382,501,138.35 468,062,052.49 382,500,060.50 99.9 #DIV/0! 468,062,052.49
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 466,218,378.54 382,501,138.35 466,051,538.49 382,500,060.50 100.0 #DIV/0! 466,051,538.49

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

2,079,380.00 2,010,514.00 96.7 #DIV/0! 2,010,514.00

1032
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку,  у т.ч. за рахунок: 

15,808,500.00 12,969,100.00 15,800,987.30 12,969,078.21 100.0 #DIV/0! 15,800,987.30
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 15,808,500.00 12,969,100.00 15,800,987.20 12,969,078.21 100.0 #DIV/0! 15,800,987.20

1035
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами 
для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку,  у т.ч. за рахунок: 

421,121.46 345,761.65 409,651.39 334,347.45 97.3 #DIV/0! 409,651.39
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 421,121.46 345,761.65 409,651.39 334,347.45 97.3 #DIV/0! 409,651.39

1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти,  у 
т.ч. за рахунок: 1,064,017.60 1,063,770.75 100.0 5,993,725.18 5,993,725.18 5,993,725.18 5,990,326.42 5,990,326.42 5,990,326.42 99.9 7,054,097.17

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 363,000.00 363,000.00 100.0 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 1,637,000.00 100.0 2,000,000.00
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок 
бюджетного періоду 701,017.60 700,770.75 100.0 4,356,725.18 4,356,725.18 4,356,725.18 4,353,326.42 4,353,326.42 4,353,326.42 99.9 5,054,097.17

1062
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку,  у т.ч. за рахунок: 40,000.00 40,000.00 100.0 #DIV/0! 40,000.00
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок 
бюджетного періоду 40,000.00 40,000.00 100.0 #DIV/0! 40,000.00

1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 36,446,395.00 26,185,400.00 3,773,845.00 36,287,159.26 26,174,830.55 3,690,534.36 99.6 112,500.00 112,500.00 112,500.00 299,087.68 112,500.00 185,942.68 113,145.00 265.9 36,586,246.94

1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 51,160,475.00 40,594,000.00 990,275.00 50,775,139.43 40,482,063.36 944,177.07 99.2 2,729,100.00 2,725,970.00 2,226,904.00 3,130.00 2,710,014.46 2,670,374.96 2,164,383.13 39,639.50 99.3 53,485,153.89
1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 11,570,150.00 8,331,500.00 768,150.00 11,501,941.90 8,323,753.28 731,540.23 99.4 178,208.92 178,208.92 #DIV/0! 11,680,150.82
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 113,000.00 102,100.00 90.4 #DIV/0! 102,100.00

1151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів 
місцевого бюджету 135,033.00 80,633.00 115,040.91 69,966.37 85.2 #DIV/0! 115,040.91

18531000000
(код бюджету)

Додаток 5

«Про   звіт     про    виконання    бюджету        

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади за 2021 рік за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 
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1152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої 
субвенції, у т.ч. за рахунок: 1,499,036.00 1,228,720.00 986,003.52 804,309.27 65.8 #DIV/0! 986,003.52

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1,499,036.00 1,228,720.00 986,003.52 804,309.27 65.8 #DIV/0! 986,003.52

1160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 2,552,577.00 1,877,000.00 115,177.00 2,545,238.62 1,873,772.74 112,475.07 99.7 41,000.00 41,000.00 41,000.00 55,335.00 41,000.00 14,335.00 41,000.00 135.0 2,600,573.62

1171
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

#DIV/0! 1,522,670.00 1,522,670.00 1,522,670.00 1,386,520.70 1,386,520.70 1,386,520.70 91.1 1,386,520.70

1172
Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для 
кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам,  у т.ч. за рахунок: 

287,772.00 287,272.00 99.8 2,859,728.00 2,859,728.00 2,859,728.00 2,724,612.92 2,724,612.92 2,724,612.92 95.3 3,011,884.92

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів" 287,772.00 287,272.00 99.8 2,859,728.00 2,859,728.00 2,859,728.00 2,724,612.92 2,724,612.92 2,724,612.92 95.3 3,011,884.92

1181

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа",  у т.ч. за 
рахунок: 2,092,093.90 2,091,843.71 100.0 364,158.10 364,158.10 364,158.10 364,150.30 364,150.30 364,150.30 100.0 2,455,994.01
іншої субвенції з місцевого бюджету 150,000.00 150,000.00 100.0 #DIV/0! 150,000.00

1182
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,  у т.ч. за рахунок: 4,801,508.30 4,801,508.30 100.0 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 100.0 5,445,861.00

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

4,801,508.30 4,801,508.30 100.0 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 644,352.70 100.0 5,445,861.00

1200
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами,  у т.ч. за рахунок: 2,417,470.00 1,299,695.00 2,192,123.87 1,115,804.40 90.7 72,000.00 72,000.00 72,000.00 71,830.32 71,830.32 71,830.32 99.8 2,263,954.19

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

2,417,470.00 1,299,695.00 2,192,123.87 1,115,804.40 90.7 72,000.00 72,000.00 72,000.00 71,830.32 71,830.32 71,830.32 99.8 2,263,954.19

1210
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами,  у т.ч. за рахунок: 1,315,285.79 1,034,620.00 983,214.59 762,754.55 74.8 #DIV/0! 983,214.59

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 1,315,285.79 1,034,620.00 983,214.59 762,754.55 74.8 #DIV/0! 983,214.59

2000 Охорона здоров’я,  у т.ч. за рахунок: 97,627,047.23 2,387,600.00 75,184.00 95,700,136.01 2,387,600.00 61,467.54 98.0 103,537,320.82 98,537,320.82 103,537,320.82 107,831,865.11 97,778,702.79 21,162.32 107,810,702.79 104.1 203,532,001.12

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

11,403,653.83 11,403,653.83 100.0 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.0 16,403,653.83
іншої субвенції з місцевого бюджету 124,646.00 65,890.98 52.9 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 100.0 5,815,890.98

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню,  у т.ч. за 
рахунок: 46,642,713.40 45,674,168.82 97.9 58,545,966.82 53,545,966.82 58,545,966.82 58,118,309.49 53,118,309.49 58,118,309.49 99.3 103,792,478.31

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

#DIV/0! 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.0 5,000,000.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 124,646.00 65,890.98 52.9 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 100.0 5,815,890.98

2020  Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 90,000.00 90,000.00 100.0 #DIV/0! 90,000.00

2030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
4,498,159.00 3,851,832.42 85.6 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 5,092,999.30 5,092,999.30 5,092,999.30 99.9 8,944,831.72

2100 Стоматологічна допомога населенню 7,745,106.00 7,744,901.58 100.0 #DIV/0! 7,744,901.58

2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги

3,732,831.00 3,538,310.48 94.8 #DIV/0! 3,538,310.48

2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет, у т.ч. за рахунок: 11,403,653.83 11,403,653.83 100.0 #DIV/0! 11,403,653.83
субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 11,403,653.83 11,403,653.83 100.0 #DIV/0! 11,403,653.83

2151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я
3,075,784.00 2,387,600.00 75,184.00 3,052,899.94 2,387,600.00 61,467.54 99.3 125.00 125.00 #DIV/0! 3,053,024.94

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 20,438,800.00 20,344,368.94 99.5 39,891,354.00 39,891,354.00 39,891,354.00 44,620,431.32 39,567,394.00 21,037.32 44,599,394.00 111.9 64,964,800.26

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення,  у т.ч. за рахунок: 150,036,390.35 21,152,068.00 977,151.00 146,502,136.04 21,095,265.32 924,193.52 97.6 2,465,611.05 2,369,411.05 96,200.00 75,000.00 2,369,411.05 3,296,112.08 2,369,411.05 926,701.03 36,103.11 2,369,411.05 133.7 149,798,248.12
іншої субвенції з місцевого бюджету 7,402,508.24 5,647,712.24 76.3 #DIV/0! 5,647,712.24

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 
11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

#DIV/0! 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 100.0 975,480.06
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субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації  за 
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи 
відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками 
бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 100.0 1,176,130.99

3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства 806,663.00 767,766.92 95.2 #DIV/0! 767,766.92

3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
900,230.00 882,239.65 98.0 #DIV/0! 882,239.65

3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян, у т.ч. за рахунок: 22,227,327.24 20,219,589.07 91.0 #DIV/0! 20,219,589.07
іншої субвенції з місцевого бюджету 5,943,709.24 4,371,206.96 73.5 #DIV/0! 4,371,206.96

3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті 2,000,000.00 2,000,000.00 100.0 #DIV/0! 2,000,000.00

3036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим 
категоріям громадян 36,042,686.00 36,036,060.00 100.0 #DIV/0! 36,036,060.00

3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у т.ч. за рахунок: 667,500.00 667,296.28 100.0 #DIV/0! 667,296.28
іншої субвенції з місцевого бюджету 667,500.00 667,296.28 100.0 #DIV/0! 667,296.28

3090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, у т.ч. за рахунок: 245,000.00 127,376.30 52.0 #DIV/0! 127,376.30
іншої субвенції з місцевого бюджету 245,000.00 127,376.30 52.0 #DIV/0! 127,376.30

3104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 
не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

18,402,127.48 14,027,514.66 409,914.40 18,341,938.99 14,011,634.68 371,502.60 99.7 96,200.00 96,200.00 75,000.00 271,115.78 271,115.78 36,103.11 281.8 18,613,054.77

3111
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 
складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

91,140.00 90,533.00 99.3 #DIV/0! 90,533.00

3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
93,040.00 85,403.88 91.8 #DIV/0! 85,403.88

3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 
3,222,540.00 2,407,050.00 55,730.00 3,220,436.38 2,407,041.07 55,351.47 99.9 680.00 680.00 #DIV/0! 3,221,116.38

3131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової 
соціальної програми "Молодь України" 556,216.00 554,132.85 99.6 #DIV/0! 554,132.85

3140
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

5,780,000.00 5,752,145.54 99.5 591,418.42 591,418.42 #DIV/0! 6,343,563.96

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 4,071,000.00 4,033,219.95 99.1 #DIV/0! 4,033,219.95

3171
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, 
у т.ч. за рахунок: 198,209.00 178,632.70 90.1 #DIV/0! 178,632.70
іншої субвенції з місцевого бюджету 198,209.00 178,632.70 90.1 #DIV/0! 178,632.70

3172 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп, у т.ч. за рахунок:
90.00 #DIV/0!

іншої субвенції з місцевого бюджету 90.00 #DIV/0!

3180
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

2,505,011.00 2,259,251.64 90.2 #DIV/0! 2,259,251.64
3191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 1,890,666.00 1,724,556.16 91.2 #DIV/0! 1,724,556.16

3192 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2,250,688.00 2,083,867.94 92.6 #DIV/0! 2,083,867.94

3200 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і 
компенсацій 92,000.00 86,731.20 94.3 #DIV/0! 86,731.20

3210 Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 40,900.00 #DIV/0!

3221

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей 
осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, у т.ч. за рахунок:

#DIV/0! 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 100.0 975,480.06
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субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I 
- II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 
14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 975,480.06 100.0 975,480.06

3222

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов, у т.ч. за рахунок:

#DIV/0! 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 100.0 1,176,130.99

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації  за 
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої 
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 1,176,130.99 100.0 1,176,130.99

3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 7,731,482.08 4,676,603.34 511,506.60 7,542,725.21 4,676,589.57 497,339.45 97.6 160,800.00 160,800.00 160,800.00 224,286.83 160,800.00 63,486.83 160,800.00 139.5 7,767,012.04

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення,  у т.ч. за 
рахунок: 40,212,774.55 39,848,232.38 99.1 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 100.0 39,905,232.38
іншої субвенції з місцевого бюджету 348,000.00 303,200.00 87.1 #DIV/0! 303,200.00

4000  Культура і мистецтво 38,162,259.00 24,382,285.00 2,733,907.00 36,299,466.04 23,236,035.94 2,528,551.02 95.1 346,500.00 315,500.00 31,000.00 12,100.00 3,300.00 315,500.00 876,738.30 315,399.00 329,920.82 20,000.00 6,560.00 546,817.48 253.0 37,176,204.34
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 23,641,974.00 16,756,730.00 1,742,744.00 22,541,674.86 15,912,139.70 1,704,461.12 95.3 252,500.00 227,500.00 25,000.00 12,100.00 227,500.00 467,734.52 227,419.00 8,897.04 458,837.48 185.2 23,009,409.38

4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 7,420,436.00 4,265,055.00 829,525.00 6,769,350.27 3,980,977.81 678,541.33 91.2 6,000.00 6,000.00 3,300.00 317,643.78 317,643.78 20,000.00 6,560.00 5294.1 7,086,994.05

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
5,302,338.00 3,360,500.00 161,638.00 5,197,249.91 3,342,918.43 145,548.57 98.0 88,000.00 88,000.00 88,000.00 91,360.00 87,980.00 3,380.00 87,980.00 103.8 5,288,609.91

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1,797,511.00 1,791,191.00 99.6 #DIV/0! 1,791,191.00
5000 Фізична культура і спорт,  у т.ч. за рахунок: 65,523,439.00 22,547,322.00 1,659,079.00 64,340,641.71 22,331,042.20 1,556,439.47 98.2 2,281,804.00 2,068,810.00 212,994.00 119,291.00 50,432.00 2,068,810.00 2,179,394.01 2,055,459.87 95,834.14 7,520.47 2,083,559.87 95.5 66,520,035.72

іншої субвенції з місцевого бюджету 134,064.00 129,324.72 96.5 #DIV/0! 129,324.72

5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту 710,000.00 571,112.04 80.4 #DIV/0! 571,112.04

5012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту 1,031,480.00 904,995.92 87.7 #DIV/0! 904,995.92

5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл,  у т.ч. за рахунок: 27,306,838.00 19,566,292.00 1,234,440.00 26,877,624.94 19,352,907.10 1,187,883.28 98.4 181,710.00 181,710.00 181,710.00 173,125.38 173,100.00 25.38 173,100.00 95.3 27,050,750.32

іншої субвенції з місцевого бюджету 134,064.00 129,324.72 96.5 #DIV/0! 129,324.72

5032 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств 14,994,942.00 14,969,713.04 99.8 357,100.00 357,100.00 357,100.00 357,099.87 357,099.87 357,099.87 100.0 15,326,812.91

5061
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону 5,088,784.00 2,981,030.00 424,639.00 4,885,550.68 2,978,135.10 368,556.19 96.0 1,742,994.00 1,530,000.00 212,994.00 119,291.00 50,432.00 1,530,000.00 1,649,168.76 1,525,260.00 95,808.76 7,520.47 1,553,360.00 94.6 6,534,719.44

5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 16,391,395.00 16,131,645.09 98.4 #DIV/0! 16,131,645.09

6000 Житлово-комунальне господарство 279,399,865.75 37,678,526.00 274,390,111.40 34,292,291.87 98.2 344,337,789.65 147,603,000.60 196,576,960.40 147,760,829.25 333,152,349.26 139,700,388.22 193,451,961.04 139,700,388.22 96.8 607,542,460.66

субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 4,438,108.50 4,438,108.50 4,438,108.50 4,070,665.50 4,070,665.50 4,070,665.50 91.7 4,070,665.50

субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із законом України «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 

#DIV/0! 194,791,960.40 194,791,960.40 193,047,199.40 193,047,199.40 99.1 193,047,199.40
6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду #DIV/0! 9,020,843.52 8,984,363.52 9,020,843.52 6,606,819.87 6,606,819.87 6,606,819.87 73.2 6,606,819.87
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6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
29,081,568.00 29,080,333.50 100.0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 199,446.39 199,446.39 199,446.39 99.7 29,279,779.89

6015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
71,280.00 51,517.05 72.3 32,295,150.00 32,245,150.00 32,295,150.00 30,573,672.66 30,573,672.66 30,573,672.66 94.7 30,625,189.71

6017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 
господарства 100,000.00 99,525.51 99.5 #DIV/0! 99,525.51

6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

2,815,132.48 2,813,527.84 99.9 85,000.00 85,000.00 85,000.00 47,520.00 47,520.00 47,520.00 55.9 2,861,047.84
6030 Організація благоустрою населених пунктів 240,913,355.26 37,628,936.00 237,044,208.54 34,243,139.99 98.4 99,918,668.08 99,918,668.08 99,918,668.08 96,660,777.80 96,660,777.80 96,660,777.80 96.7 333,704,986.34

6072

Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню 
згідно із законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету, у т.ч. за рахунок:

#DIV/0! 194,791,960.40 194,791,960.40 193,047,199.40 193,047,199.40 99.1 193,047,199.40

субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із законом України «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних 
та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету #DIV/0! 194,791,960.40 194,791,960.40 193,047,199.40 193,047,199.40 99.1 193,047,199.40

6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

#DIV/0! 6,169,819.00 6,169,819.00 6,169,819.00 5,612,151.50 5,612,151.50 5,612,151.50 91.0 5,612,151.50
субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету #DIV/0! 4,438,108.50 4,438,108.50 4,438,108.50 4,070,665.50 4,070,665.50 4,070,665.50 91.7 4,070,665.50

6084
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла #DIV/0! 71,348.65 71,348.65

6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
6,418,530.01 49,590.00 5,300,998.96 49,151.88 82.6 1,785,000.00 1,785,000.00 404,761.64 404,761.64 22.7 5,705,760.60

7000 Економічна діяльність, у т.ч. за рахунок: 78,924,342.15 77,124,943.94 97.7 475,638,120.99 443,085,199.12 15,048,437.87 460,589,683.12 316,238,617.95 280,926,646.09 14,481,290.82 301,757,327.13 66.5 393,363,561.89

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 29,921,007.00 26,428,057.00 29,921,007.00 16,265,485.02 12,772,535.02 16,265,485.02 54.4 16,265,485.02

субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету #DIV/0! 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.0 12,100,000.00

субвенція з державного бюджету бюджету Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої 
мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська 1,527,346.00 1,527,346.00 100.00 #DIV/0! 1,527,346.00

cубвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами 
охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 
станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету #DIV/0! 1,530,600.00 1,530,600.00 1,530,600.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 200,000.00 100.0 450,000.00 450,000.00 450,000.00 407,730.23 407,730.23 407,730.23 90.6 607,730.23
місцевого запозичення #DIV/0! 127,771,665.12 127,771,665.12 127,771,665.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 3.6 4,662,070.12

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 450,000.00 257,183.08 57.2 #DIV/0! 257,183.08
7130 Здійснення заходів із землеустрою 450,000.00 257,183.08 57.2 #DIV/0! 257,183.08
7300 Будівництво та регіональний розвиток,  у т.ч. за рахунок: 2,341,300.60 2,291,592.00 97.9 266,568,026.55 263,075,076.55 266,568,026.55 232,118,710.74 228,625,760.74 232,118,710.74 87.1 234,410,302.74

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

#DIV/0! 29,921,007.00 26,428,057.00 29,921,007.00 16,265,485.02 12,772,535.02 16,265,485.02 54.4 16,265,485.02

cубвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами 
охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 
станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

#DIV/0! 1,530,600.00 1,530,600.00 1,530,600.00
іншої субвенції з місцевого бюджету #DIV/0! 450,000.00 450,000.00 450,000.00 407,730.23 407,730.23 407,730.23 90.6 407,730.23

7310 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства #DIV/0! 26,157,976.47 26,157,976.47 26,157,976.47 22,355,072.20 22,355,072.20 22,355,072.20 85.5 22,355,072.20
7321 Будівництво1 освітніх установ та закладів,  у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 31,814,047.50 31,814,047.50 31,814,047.50 30,494,360.03 30,494,360.03 30,494,360.03 95.9 30,494,360.03

іншої субвенції з місцевого бюджету #DIV/0! 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.0 250,000.00

7322 Будівництво1 медичних установ та закладів,  у т.ч. за рахунок:
#DIV/0! 46,178,440.00 46,178,440.00 46,178,440.00 38,878,434.28 38,878,434.28 38,878,434.28 84.2 38,878,434.28

cубвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони 
здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету #DIV/0! 1,530,600.00 1,530,600.00 1,530,600.00

7323 Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери #DIV/0! 461,003.00 461,003.00 461,003.00 272,518.00 272,518.00 272,518.00 59.1 272,518.00
7324 Будівництво1 установ та закладів культури #DIV/0! 735,000.00 735,000.00 735,000.00 582,047.32 582,047.32 582,047.32 79.2 582,047.32

7325 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
#DIV/0! 10,294,114.00 10,294,114.00 10,294,114.00 7,153,658.08 7,153,658.08 7,153,658.08 69.5 7,153,658.08

7330 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності #DIV/0! 31,599,416.58 31,599,416.58 31,599,416.58 29,128,148.24 29,128,148.24 29,128,148.24 92.2 29,128,148.24

7340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури #DIV/0! 4,133,608.00 4,133,608.00 4,133,608.00 2,542,714.23 2,542,714.23 2,542,714.23 61.5 2,542,714.23

7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації) #DIV/0! #DIV/0!

7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку

#DIV/0! 73,896,180.00 73,896,180.00 73,896,180.00 73,504,226.94 73,504,226.94 73,504,226.94 99.5 73,504,226.94
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7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 41,098,241.00 37,605,291.00 41,098,241.00 27,049,801.19 23,556,851.19 27,049,801.19 65.8 27,049,801.19

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій #DIV/0! 29,921,007.00 26,428,057.00 29,921,007.00 16,265,485.02 12,772,535.02 16,265,485.02 54.4 16,265,485.02

7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів, 
у т.ч. за рахунок: #DIV/0! 200,000.00 200,000.00 200,000.00 157,730.23 157,730.23 157,730.23 78.9 157,730.23
іншої субвенції з місцевого бюджету #DIV/0! 200,000.00 200,000.00 200,000.00 157,730.23 157,730.23 157,730.23 78.9 157,730.23

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2,341,300.60 2,291,592.00 97.9 #DIV/0! 2,291,592.00

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство,  у 
т.ч. за рахунок: 64,406,042.00 64,378,857.37 100.0 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.0 76,478,857.37
субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету #DIV/0! 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.0 12,100,000.00

субвенція з державного бюджету бюджету Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої 
мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська

1,527,346.00 1,527,346.00 100.0 #DIV/0! 1,527,346.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 200,000.00 100.0 #DIV/0! 200,000.00

7412 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 6,542,500.00 6,542,500.00 100.0 #DIV/0! 6,542,500.00
7413 Інші заходи у сфері автотранспорту 12,800,000.00 12,796,650.78 100.0 #DIV/0! 12,796,650.78

7422 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту 5,893,900.00 5,893,900.00 100.0 #DIV/0! 5,893,900.00
7426 Інші заходи у сфері електротранспорту 37,442,296.00 37,418,460.59 99.9 #DIV/0! 37,418,460.59

7462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок субвенції з державного бюджету, у т.ч. за рахунок:

1,527,346.00 1,527,346.00 100.0 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.0 13,627,346.00
субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету #DIV/0! 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 12,100,000.00 100.00 12,100,000.00

залишку коштів субвенції з державного бюджету Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на поточний ремонт вулично-
дорожньої мережі та штучних споруд м. Суми, вул. Харківська 1,527,346.00 1,527,346.00 100.0 #DIV/0! 1,527,346.00

7463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів, у т.ч. за рахунок:

200,000.00 200,000.00 100.0 #DIV/0! 200,000.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 200,000.00 100.0 #DIV/0! 200,000.00

7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 5,882,000.00 4,828,877.71 82.1 4,020,000.00 4,020,000.00 4,020,000.00 3,407,791.70 3,407,791.70 3,407,791.70 84.8 8,236,669.41

7530 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 5,882,000.00 4,828,877.71 82.1 4,020,000.00 4,020,000.00 4,020,000.00 3,407,791.70 3,407,791.70 3,407,791.70 84.8 8,236,669.41

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у т.ч. за 
рахунок: 5,844,999.55 5,368,433.78 91.8 192,320,094.44 175,990,122.57 2,948,437.87 189,371,656.57 68,024,915.51 48,893,093.65 2,381,290.82 65,643,624.69 35.4 73,393,349.29
місцевого запозичення #DIV/0! 127,771,665.12 127,771,665.12 127,771,665.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 3.6 4,662,070.12

7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 372,000.00 357,850.00 96.2 #DIV/0! 357,850.00
7640 Заходи з енергозбереження, у т. ч. за рахунок: 3,417,686.55 3,180,428.47 93.1 141,656,156.57 130,182,222.57 141,656,156.57 47,725,392.83 31,589,591.83 47,725,392.83 33.7 50,905,821.30

місцевого запозичення #DIV/0! 101,521,665.12 101,521,665.12 101,521,665.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4.6 4,662,070.12

7650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
#DIV/0! 20,000.00 20,000.00 20,000.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 19.8 3,960.00

7660
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів

#DIV/0! 45,000.00 45,000.00 45,000.00

7670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, у т. ч. за рахунок: #DIV/0! 45,742,900.00 45,742,900.00 45,742,900.00 17,299,541.82 17,299,541.82 17,299,541.82 37.8 17,299,541.82
місцевого запозичення #DIV/0! 26,250,000.00 26,250,000.00 26,250,000.00

7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
356,337.00 356,337.00 100.0 #DIV/0! 356,337.00

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

#DIV/0! 4,856,037.87 2,948,437.87 1,907,600.00 2,996,020.86 2,381,290.82 614,730.04 61.7 2,996,020.86
7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1,698,976.00 1,473,818.31 86.7 #DIV/0! 1,473,818.31

7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

#DIV/0! 630,000.00 630,000.00 587,200.00 587,200.00 93.2 587,200.00

7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ #DIV/0! 630,000.00 630,000.00 587,200.00 587,200.00 93.2 587,200.00

8000 Інша діяльність, у т.ч. за рахунок: 22,955,673.32 1,941,308.00 372,797.00 5,052,765.91 1,906,713.35 339,362.75 22.0 5,730,564.66 1,398,264.66 2,982,400.00 1,400.00 2,748,164.66 4,075,887.05 1,398,264.66 2,627,722.39 1,448,164.66 71.1 9,128,652.96

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування 588,815.00 482,635.00 546,835.00 448,227.00 92.9 #DIV/0! 546,835.00

8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, у т.ч. за рахунок:

3,496,856.98 1,941,308.00 80,055.00 3,443,360.25 1,906,713.35 75,452.79 98.5 1,403,964.66 1,398,264.66 5,700.00 1,400.00 1,398,264.66 1,450,307.33 1,398,264.66 52,042.67 1,398,264.66 103.3 4,893,667.58
субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування 588,815.00 482,635.00 546,835.00 448,227.00 92.9 #DIV/0! 546,835.00

8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 1,005,771.98 6,350.00 999,923.12 2,568.50 99.4 1,398,264.66 1,398,264.66 1,398,264.66 1,398,264.66 1,398,264.66 1,398,264.66 100.0 2,398,187.78

8120 Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок: 2,491,085.00 1,941,308.00 73,705.00 2,443,437.13 1,906,713.35 72,884.29 98.1 5,700.00 5,700.00 1,400.00 52,042.67 52,042.67 913.0 2,495,479.80
субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування 588,815.00 482,635.00 546,835.00 448,227.00 92.9 #DIV/0! 546,835.00

8200 Громадський порядок та безпека 462,056.00 292,742.00 432,264.22 263,909.96 93.6 #DIV/0! 432,264.22
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Разом
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% 
виконання 

до 
затверджен

ого по 
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Усього
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споживання

з них
видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

з них
видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет 
розвитку

8230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 462,056.00 292,742.00 432,264.22 263,909.96 93.6 #DIV/0! 432,264.22
8300 Охорона навколишнього природного середовища 75,000.00 31,591.64 42.1 4,326,600.00 2,976,700.00 1,349,900.00 2,625,579.72 2,575,679.72 49,900.00 60.7 2,657,171.36

8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 
75,000.00 31,591.64 42.1 #DIV/0! 31,591.64

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів #DIV/0! 4,326,600.00 2,976,700.00 1,349,900.00 2,625,579.72 2,575,679.72 49,900.00 60.7 2,625,579.72
8400 Засоби масової інформації 78,700.00 78,690.00 100.0 #DIV/0! 78,690.00
8420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації 78,700.00 78,690.00 100.0 #DIV/0! 78,690.00
8600 Обслуговування місцевого боргу 1,086,239.00 1,066,859.80 98.2 #DIV/0! 1,066,859.80

8710 Резервний фонд місцевого бюджету 17,756,821.34 #DIV/0!
9000 Міжбюджетні трансферти, ,  у т.ч. за рахунок: 190,102,213.00 187,439,909.39 98.6 16,837,739.43 16,837,739.43 16,837,739.43 16,709,536.75 16,709,536.75 16,709,536.75 99.2 204,149,446.14

залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок 
бюджетного періоду 693,000.00 693,000.00 100.0 3,307,000.00 3,307,000.00 3,307,000.00 3,291,724.68 3,291,724.68 3,291,724.68 99.5 3,984,724.68

9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 100,870,700.00 100,870,700.00 100.0 #DIV/0! 100,870,700.00
9110 Реверсна дотація 100,870,700.00 100,870,700.00 100.0 #DIV/0! 100,870,700.00

9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного 
бюджету,  у т.ч. за рахунок:

693,000.00 693,000.00 100.0 3,307,000.00 3,307,000.00 3,307,000.00 3,291,724.68 3,291,724.68 3,291,724.68 99.5 3,984,724.68
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок 
бюджетного періоду 693,000.00 693,000.00 100.0 3,307,000.00 3,307,000.00 3,307,000.00 3,291,724.68 3,291,724.68 3,291,724.68 99.5 3,984,724.68

9320 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду,  у т.ч. за рахунок:

693,000.00 693,000.00 100.0 3,307,000.00 3,307,000.00 3,307,000.00 3,291,724.68 3,291,724.68 3,291,724.68 99.5 3,984,724.68
залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок 
бюджетного періоду 693,000.00 693,000.00 100.0 3,307,000.00 3,307,000.00 3,307,000.00 3,291,724.68 3,291,724.68 3,291,724.68 99.5 3,984,724.68

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

86,430,784.00 83,769,491.99 96.9 10,647,739.43 10,647,739.43 10,647,739.43 10,606,497.82 10,606,497.82 10,606,497.82 99.6 94,375,989.81

9750 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів
#DIV/0! 86,000.00 86,000.00 86,000.00 64,998.29 64,998.29 64,998.29 75.6 64,998.29

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 86,430,784.00 83,769,491.99 96.9 10,561,739.43 10,561,739.43 10,561,739.43 10,541,499.53 10,541,499.53 10,541,499.53 99.8 94,310,991.52

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів 

2,107,729.00 2,106,717.40 100.0 2,883,000.00 2,883,000.00 2,883,000.00 2,811,314.25 2,811,314.25 2,811,314.25 97.5 4,918,031.65
Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 2,341,655,695.52 1,078,577,654.00 137,296,117.00 2,293,839,676.77 1,074,834,838.91 130,407,553.87 98.0 1,008,150,386.58 727,670,581.66 256,464,462.27 6,033,355.00 266,522.00 751,685,924.31 846,368,103.33 556,371,709.30 252,844,835.18 7,001,590.43 229,831.37 593,523,268.15 84.0 3,140,207,780.10
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 485,697,135.60 395,816,000.00 485,510,565.83 395,803,486.16 #DIV/0! 40,444,460.18 36,951,510.18 40,444,460.18 26,635,149.04 23,142,199.04 26,635,149.04 65.9 512,145,714.87

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
32,479,367.16 4,045,670.00 29,479,781.05 3,131,095.22 90.8 228,565,632.65 16,673,672.25 206,891,960.40 21,673,672.25 224,880,389.20 14,733,189.80 205,147,199.40 19,733,189.80 98.4 254,360,170.25

місцевого запозичення #DIV/0! 127,771,665.12 127,771,665.12 127,771,665.12 4,662,070.12 4,662,070.12 4,662,070.12 3.6 4,662,070.12

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Співакова Л.І.  ___________
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усього у тому числі 
бюджет розвитку усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

усього у тому числі 
бюджет розвитку усього у тому числі 

бюджет розвитку усього у тому числі 
бюджет розвитку усього у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0200000 Виконавчий комітет 
Сумської міської ради 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 300,000.00 300,000.00

0210000 Виконавчий комітет 
Сумської міської ради 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 300,000.00 300,000.00

0218861 8861 0490
Надання бюджетних 
позичок суб'єктам 
господарювання

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

0218862 8862 0490
Повернення бюджетних 
позичок, наданих 
суб’єктам господарювання

-300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00

0700000
Управління охорони 
здоров’я Сумської 
міської ради  

2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 100 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 100.0 2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00

0710000
Управління охорони 
здоров’я Сумської 
міської ради  

2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 100 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 100.0 2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00

0718861 8861 0490
Надання бюджетних 
позичок суб'єктам 
господарювання

2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 100 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00

0718862 8862 0490
Повернення бюджетних 
позичок, наданих 
суб’єктам господарювання

-2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 100.0 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00 -2,200,000.00

1200000

Департамент 
інфраструктури міста 
Сумської міської 
ради

5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 100.0 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 5,700,000.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -2,054,092.00 5,700,000.00 5,700,000.00

1210000

Департамент 
інфраструктури 
міста Сумської 
міської ради

5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 100.0 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 5,700,000.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -2,054,092.00 5,700,000.00 5,700,000.00

1218861 8861 0490
Надання бюджетних 
позичок суб'єктам 
господарювання

5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 100 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00

1218862 8862 0490
Повернення бюджетних 
позичок, наданих 
суб’єктам господарювання

-7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00

1500000

Управління 
капітального 
будівництва та 
дорожнього 
господарства 
Сумської міської 
ради

1,500,000.00 1,295,691.36 2,795,691.36 1,038,960.00 740,739.00 1,779,699.00 63.7 -810,000.00 -810,000.00 -1,183,068.29 -1,183,068.29 146.1 1,500,000.00 485,691.36 1,985,691.36 1,038,960.00 -442,329.29 596,630.71

1510000

Управління 
капітального 
будівництва та 
дорожнього 
господарства 
Сумської міської ради

1,500,000.00 1,295,691.36 2,795,691.36 1,038,960.00 740,739.00 1,779,699.00 63.7 -810,000.00 -810,000.00 -1,183,068.29 -1,183,068.29 146.1 1,500,000.00 485,691.36 1,985,691.36 1,038,960.00 -442,329.29 596,630.71

1518821 8821 1060

Надання пільгових 
довгострокових 
кредитів молодим 
сім’ям та одиноким 
молодим громадянам 
на 
будівництво/реконстру
кцію/ придбання житла

1,500,000.00 1,295,691.36 2,795,691.36 1,038,960.00 740,739.00 1,779,699.00 63.7 1,500,000.00 1,295,691.36 2,795,691.36 1,038,960.00 740,739.00 1,779,699.00

                      Додаток  3
до    рішення     Сумської    міської     ради
«Про    звіт    про      виконання     бюджету
Сумської  міської  територіальної  громади 
за  2021 рік»
від                          2022 року   №   -  МР

спеціальний фонд

разом загальний фонд

спеціальний фонд

Кредитування, усього

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Сумської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету                                                                                                                                                                                                                              
                                                                             Сумської міської територіальної громади за 2021 рік

загальний фондзагальний фонд

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми/підпрограми 
згідно з Типовою 

програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

спеціальний фонд

Затверджено по бюджетуЗатверджено по бюджету Фактичне виконання Затверджено по бюджету Фактичне виконання Фактичне виконання

загальний фонд
загальн

ий 
фонд

разом

Надання кредитів

(18531000000)

разом

спеціальний фонд

разом

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

разом

 код бюджету

Повернення кредитів

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

загальн
ий 

фонд

спеціальний фонд

разом

спеціальний фонд
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усього у тому числі 
бюджет розвитку усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

усього у тому числі 
бюджет розвитку усього у тому числі 

бюджет розвитку усього у тому числі 
бюджет розвитку усього у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

спеціальний фонд

разом загальний фонд

спеціальний фонд

Кредитування, усього

загальний фондзагальний фонд

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми/підпрограми 
згідно з Типовою 

програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

спеціальний фонд

Затверджено по бюджетуЗатверджено по бюджету Фактичне виконання Затверджено по бюджету Фактичне виконання Фактичне виконання

загальний фонд
загальн

ий 
фонд

разом

Надання кредитів

разом

спеціальний фонд

разом

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

разом

Повернення кредитів

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

загальн
ий 

фонд

спеціальний фонд

разом

спеціальний фонд

1518822 8822 1060

Повернення пільгових 
довгострокових 
кредитів, наданих 
молодим сім’ям та 
одиноким молодим 
громадянам на 
будівництво/реконстру
кцію/придбання житла

-810,000.00 -810,000.00 -1,183,068.29 -1,183,068.29 146.1 -810,000.00 -810,000.00 -1,183,068.29 -1,183,068.29

3700000

Департамент 
фінансів, економіки 
та інвестицій 
Сумської міської 
ради

1,112,506.00 1,112,506.00 1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00

3700000

Департамент 
фінансів, економіки 
та інвестицій 
Сумської міської ради

1,112,506.00 1,112,506.00 1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00

3718881 8881 0490

Надання коштів для 
забезпечення 
гарантійних 
зобов'язань за 
позичальників, що 
отримали кредити під 
місцеві гарантії

1,112,506.00 1,112,506.00 1,112,506.00 1,112,506.00 1,112,506.00 1,112,506.00

3718882 8882 0490

Повернення коштів, 
наданих для 
виконання 
гарантійних 
зобов'язань за 
позичальників, що 
отримали кредити під 
місцеві гарантії

-1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00 -1,112,506.00

Х Х Х УСЬОГО 9,700,000.00 2,408,197.36 1,112,506.00 12,108,197.36 9,238,960.00 740,739.00 9,979,699.00 82.4 -12,176,598.00 -11,366,598.00 -12,176,598.00 -3,383,068.29 -2,200,000.00 -3,383,068.29 27.8 9,700,000.00 -9,768,400.64 -10,254,092.00 -68,400.64 9,238,960.00 -2,642,329.29 -2,200,000.00 6,596,630.71

Виконавець: Л.І. Співакова
  _______________

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО
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0200000 Виконавчий комітет Сумської 
міської ради 12,872,938.66 9,834,940.84

0210000 Виконавчий комітет Сумської міської 
ради 12,872,938.66 9,834,940.84

0217325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту 7,444,674.00 5,018,818.08

Капітальний ремонт спортивної зали відділення 
боксу МКЗ «КДЮСШ «Суми», м.Суми вул.Праці, 5 2021-2022 860,603 444,709.00 40,000.00

Капітальний ремонт по утепленню фасаду 
(спорткомплекс Авангард) по вулиці  Праці, 5 2021 6,999,965  6,999,965.00 4,978,818.08

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціо-
нальної 

класифікації 
видатків та 

кредиту-
вання 

бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у 
тому числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва                   
               (рік 

початку і 
завершення)

                          Додаток 4
до   рішення   Сумської    міської      ради
«Про    звіт    про   виконання    бюджету
Сумської міської територіальної громади 
за  2021 рік»
від                         2021 року №           - МР

Касові видатки

ІНФОРМАЦІЯ
 про виконання видатків бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,                                                                                                             
                                        капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          за  2021 рік

18531000000
(код бюджету)

Всього видатків з 
урахуванням змін, 

гривень
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0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності 400,000.00 400,000.00

Капітальний ремонт підвальних приміщень 
адмінбудівлі по вул. Горького, 21 м.Суми 2019-2021 1,493,136 36.0 400,000.00 400,000.00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, 
телекомунікації та інформатики 3,630,000.00 3,017,858.10

Нове будівництво комплексної системи 
відеоспостереження в Сумській міській 
територіальній громаді

2021 3,150,000.00 3,017,858.10

Нове будівництво електронної комунікаційної 
мережі на території Сумської міської 
територіальної громади 

2021-2024 4,730,000 480,000.00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

1,398,264.66 1,398,264.66

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи 
централізованого оповіщення м. Суми 2018-2021 4,174,147 65.7 1,398,264.66 1,398,264.66

0600000 Управління  освіти і науки 
Сумської міської ради 59,374,348.68 53,004,488.87

0610000 Управління  освіти і науки Сумської 
міської ради, у т.ч. за рахунок: 59,374,348.68 53,004,488.87

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

8,750,643.00 4,299,045.82

залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 3,679,407.18 3,677,600.42

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих 
результатів»

2,445,800.00 2,310,812.92

іншої субвенції з місцевого бюджету 250,000.00 250,000.00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої 
освіти, у т.ч. за рахунок:

3,679,407.18 3,677,600.42
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залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду 3,679,407.18 3,677,600.42

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська гімназія 
№ 1 м. Суми, Сумської області, у т.ч. за рахунок:

2021 813,426 377,160.00 377,160.00

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 377,160.00 377,160.00

Капітальний ремонт спортивного майданчика 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми, Сумської області 

2021 761,910.18 760,414.67

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 761,910.18 760,414.67

Капітальний ремонт харчоблоку 
Великочернеччинського закладу загальної освіти І-
ІІІ ступенів Сумської міської ради, у т.ч. за рахунок:

2021 1,288,072 1,251,372.00 1,251,358.77

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 1,251,372.00 1,251,358.77

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні 
Стецьківського закладу загальної освіти І-ІІІ 
ступенів Сумської міської ради, у т. ч. за рахунок: 

2021 1,716,811 1,288,965.00 1,288,666.98

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 1,288,965.00 1,288,666.98

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих 
результатів"

1,221,961.00 1,087,520.70

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 
В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області 

2021 1,165,804 388,741.00 351,287.45
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Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної 
установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка Сумської міської ради

2021 1,048,441 312,000.00 311,134.08

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 5, м. Суми, 
Сумської області  

2021 287,515 128,130.00 102,045.61

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, 
Сумської області   

2021 1,096,553 393,090.00 323,053.56

0611172 1172 0990

Виконання заходів в рамках 
реалізації програми "Спроможна 
школа для кращих результатів" за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, у т.ч. 
за рахунок:

2,445,800.00 2,310,812.92

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих 
результатів»

2,445,800.00 2,310,812.92

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 
В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області 

2021 1,165,804 781,300.00 693,950.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 5, м. Суми, 
Сумської області  

2021 287,515.00 173,300.00 142,449.60
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Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, 
Сумської області   

2021 1,096,553 757,300.00 753,791.55

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної 
установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка Сумської міської ради 

2021 1,048,441 733,900.00 720,621.77

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 
закладів, у т.ч. за рахунок: 24,543,487.50 23,306,279.03

іншої субвенції з місцевого бюджету 250,000.00 250,000.00

Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, 
у т.ч.: 7,384,336.50 6,911,779.62

Капітальний ремонт машинного відділення пральні 
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - 
садок) № 3 «Калинка» м.Суми, Сумської області  

2021 100,000.00 99,942.26

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу  та передавання тривожних 
сповіщень» Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла - садок) № 6 «Метелик» м. Суми, 
Сумської області 

2021 46,465.00 46,422.78

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень у Сумському дошкільному  навчальному  
закладі (ясла-садок) № 7 «Попелюшка» м.Суми, 
Сумської області

2021 500,000.00 378,792.95

Капітальний ремонт даху Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла - садок) № 8 
«Космічний» м.Суми, Сумської області, проспект 
Михайла Лушпи, 34

2021-2022 1,816,142 49,950.00 47,157.81
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Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної 
освіти (ясла - садок) № 12 «Олімпійський» Сумської 
міської ради 

2021 100,000.00 99,763.16

Капітальний ремонт підлоги харчоблоку Сумського 
дошкільного навчального закладу (центр розвитку 
дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради

2021 100,000.00 99,307.00

Капітальний ремонт куточків видачі їжі по групах 
Сумського дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської 
міської ради 

2021 100,000.00 95,730.00

Капітальний ремонт музичної зали Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
16 «Сонечко» м.Суми, Сумської області  

2021 100,000.00 91,894.45

Капітальний ремонт туалетної кімнати групи 
«Грибочки» Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла - садок) № 17 «Радість» м.Суми, 
Сумської області  

2021 100,000.00 99,997.63

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла - садок) № 19 «Рум'янек» м. Суми, 
Сумської області  

2021-2022 895,093 46,460.00 46,459.76

Капітальний ремонт туалетної кімнати групи № 7 на 
другому поверсі Сумського спеціального 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
20 «Посмішка» м.Суми, Сумської області

2021 109,100 108,737.00 108,718.00

Капітальний ремонт вимощення Сумського 
спеціального дошкільного навчального закладу 
(ясла - садок) № 20 «Посмішка» м.Суми, Сумської 
області 

2021 563,382 491,263.00 488,462.88

Капітальний ремонт системи опалення, 
водопостачання та водовідведення в будівлі 
Сумського спеціального дошкільного навчального 
закладу (ясла – садок) № 20 «Посмішка» м. Суми, 
Сумської області, за адресою: м. Суми, вул. 
Лучанська, 27 

2021-2022 504,283 50,000.00 50,000.00
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Капітальний ремонт коридорів закладу дошкільної 
освіти (ясла - садок) № 21 «Волошка» Сумської 
міської ради

2021 100,000.00 98,405.03

Капітальний ремонт покрівлі  закладу дошкільної 
освіти (ясла - садок) № 21 «Волошка» Сумської 
міської ради

2021 3,611,907 3,024,229.00 2,726,692.50

Капітальний ремонт музичної зали Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
22 «Джерельце» м.Суми, Сумської області 

2021 100,000.00 99,999.63

Капітальний ремонт системи водопостачання та 
каналізації Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла - садок) № 25 «Білосніжка» м.Суми, 
Сумської області  

2021 100,000.00 99,994.16

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень у Сумському дошкільному  навчальному  
закладі (ясла-садок) № 25 «Білосніжка» м.Суми, 
Сумської області

2021 487,029 281,952.50 281,952.50

Капітальний ремонт системи гарячого 
водопостачання Сумського дошкільного 
навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 
«Ласкавушка» Сумської міської ради 

2021 232,729 172,502.00 172,487.44

Капітальний ремонт вимощення Сумського 
дошкільного навчального закладу (центр розвитку 
дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради 

2021 50,000.00 49,878.33

Капітальний ремонт групових приміщень закладу 
дошкільної освіти (ясла - садок) № 27 «Світанок» 
Сумської міської ради

2021 100,000.00 99,774.11

Капітальний ремонт  будівлі з заміною вікон 
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - 
садок) № 29 «Росинка» м.Суми, Сумської області 

2021 84,000.00 83,989.11

Капітальний ремонт харчоблоку Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
31 «Ягідка» м.Суми, Сумської області  

2021-2022 831,746 139,000.00 139,000.00

Капітальний ремонт пральні Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
31 «Ягідка» м.Суми, Сумської області

2021 15,000.00 15,000.00
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Капітальний ремонт  пральні Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
32 «Ластівка» м.Суми, Сумської області   

2021-2022 481,542 124,778.00 124,778.00

Капітальний ремонт огорожі Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
33 «Маринка» м.Суми, Сумської області

2021-2022 995,576 200,000.00 199,426.67

Капітальний ремонт  підсобних приміщень 
харчоблоку у Сумському дошкільному  
навчальному  закладі (ясла-садок) № 35 
«Дюймовочка» м.Суми, Сумської області

2021 100,000.00 91,171.96

Капітальний ремонт асфальтового покриття 
Сумського дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» 
Сумської міської ради

2021 531,490 500,000.00 492,224.50

Капітальний ремонт ігрового майданчика Закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 Сумської 
міської ради 

2021 200,000.00 184,410.00

Капітальний ремонт фасаду господарського блоку 
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 38 «Яблунька» Сумської міської ради

2021 100,000.00 100,000.00

Капітальний ремонт  туалетних кімнат Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 
40 «Дельфін» м.Суми, Сумської області   

2021 100,000.00 99,947.00

Капітальний ремонт закладів загальної середньої 
освіти (у тому числі дошкільні підрозділи НВК), 
у т.ч.:

16,559,151.00 15,985,663.41

Капітальний ремонт по облаштуванню будівлі 
закладу пристроями захисту від прямих попадань 
блискавки і вторинних її проявів Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів  № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, Сумської 
області 

2021 20,000.00 20,000.00

Капітальний ремонт обладнання пристроїв захисту 
від прямих попадань блискавки і вторинних її 
проявів  Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. 
Косаренка, м.Суми, Сумської області 

2021-2022 649,121 200,000.00 200,000.00
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Капітальний ремонт стадіону Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. 
Д.Косаренка, м. Суми, Сумської області 

2019-2021 971,315 76.3 230,045.00 189,851.81

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа I-III ступенів  №3 ім. генерал -лейтенанта 
А.Морозова, м.Суми, Сумської області 

2020-2021 779,695 47.7 400,000.00 399,925.50

Капітальний ремонт приміщення  Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 м.Суми, Сумської області

2020-2021 1,138,051 52.2 500,000.00 499,897.98

Капітальний ремонт навчальних кабінетів 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області

2021 176,000.00 175,895.25

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області

2019-2021 4,205,484 80.4 320,000.00 315,901.91

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, м. Суми, 
Сумської області 

2021 53,880.00 49,612.50

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської 
міської ради

2021 200,000.00 172,875.00

Капітальний ремонт туалетів  Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа I-III 
ступенів  №8 Сумської міської ради 

2021 200,000.00 192,867.06

Капітальний ремонт туалетів Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, 
м.Суми, Сумської області

2021 200,000.00 196,867.00

Капітальний ремонт приміщення їдальні (варочний 
цех) Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського 
Союзу О.Бутка, м.Суми, Сумської області 

2021 200,000.00 197,378.28
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Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу  та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського союзу О.А.Бутка, м. Суми, Сумської 
області 

2021-2022 853,943 53,880.00 53,878.94

Капітальний ремонт  їдальні КУ  Сумська  ЗОШ  І-
ІІІ ступенів № 12 ім. Б.Берестовського, м.Суми, 
Сумської області  за адресою: вул.Засумська, 3 м. 
Суми Сумської області

2020-2021 1,269,917 38.1 735,369.02 735,155.09

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа  І- ІІІ ступенів № 12 ім. 
Б.Берестовського м. Суми, Сумської області

2021 469,324 449,548.98 449,346.48

Капітальний ремонт   коридору початкової школи 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, 
м.Суми, Сумської області 

2021 592,634 592,634.00 591,194.58

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської 
області

2021 200,000.00 199,921.62

Капітальний ремонт подвір’я із облаштуванням 
огорожі Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 ім. 
Д.Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 
56 

2021 50,000.00 49,200.00

Капітальний ремонт приміщення Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 17, м.Суми, Сумської області 

2021 200,000.00 199,700.38

Капітальний ремонт спортивного майданчика 
Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми Сумської області   

2021 53,880.00 53,880.00
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Капітальний ремонт 2-х туалетів другого поверху 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради 

2020-2021 747,340 26.7 200,000.00 200,000.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської 
міської ради 

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт (облаштування) спортивного 
майданчика «Олімпієць» на території Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 18 Сумської міської ради за адресою:  
вул. Леваневського, 8 м. Суми

2019-2021 1,743,103 80.4 338,237.00 335,536.00

Капітальний ремонт  туалетних кімнат Сумського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 
19 ім. М.С.Нестеровського Сумської міської ради 

2020-2021 512,028 39.0 312,177.00 312,175.40

Капітальний ремонт приміщення харчоблоку 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 20, м.Суми, Сумської області

2021 200,000.00 199,622.55

Капітальний ремонт покрівлі Сумського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 
Сумської міської ради 

2020-2021 1,192,191 89.2 39,243.01 11,272.00

Капітальний ремонт приміщень Сумського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 
Сумської міської ради 

2021 441,346 441,037.99 423,975.51

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу  та передавання тривожних 
сповіщень» Сумського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради 

2020-2021 793,064 8.6 450,077.00 450,077.00

Капітальний ремонт інженерних систем будівлі 
(систем протипожежного захисту) у складі системи 
блискавкозахисту будівлі Сумського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 
Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. 
Олега Балацького, 32 

2021 32,000.00 31,706.63
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Капітальний ремонт вимощення навколо будівлі  
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка 
Сумської міської ради

2021 1,497,925 1,480,000.00 1,476,725.01

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені 
Ігоря Гольченка Сумської міської ради  

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт санвузлів І-ІІІ поверхів 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області    

2021 60,000.00 48,609.00

Капітальний ремонт їдальні  Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, 
м.Суми, Сумської області 

2019-2021 4,051,404 91.5 339,283.00 329,148.73

Капітальний ремонт туалетних кімнат Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 24,  м.Суми, Сумської області 

2021 200,000.00 197,880.77

Капітальний ремонт даху 5-го блоку Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 24 

2021 996,702 996,702.00 933,347.40

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
спортивного залу Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24  

2021-2022 3,291,302 225,398.00 54,675.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 м. Суми, 
Сумської області 

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт 3-го поверху  Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 25, м.Суми, Сумської області 

2021 715,858 679,714.00 679,123.58
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Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми 
Сумської області 

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт міжповерхових сходів І-ІІІ 
поверхів (ліве крило)  Сумського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської 
міської ради 

2021 182,800.00 182,494.65

Капітальний ремонт «Монтаж системи оповіщення 
людей про пожежу  та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, 
Сумської області 

2021 53,880.00 53,879.92

Капітальний ремонт даху II корпус Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І ступеня 
№ 30 «Унікум» Сумської міської ради 

2021-2022 1,043,814 200,000.00 189,976.62

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» ІІ корпусу Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 
«Унікум» Сумської міської ради 

2021 53,880.00 53,879.28

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І ступеня 
№ 30 «Унікум» Сумської міської ради    

2020-2021 2,034,749 69.6 588,634.00 588,071.70

Капітальний ремонт харчоблоку Сумської 
початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської 
ради, у т. ч. за рахунок:    

2021-2022 2,172,826 250,000.00 250,000.00

іншої субвенції з місцевого бюджету 250,000.00 250,000.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Сумського закладу загальної середньої 
освіти спеціальна школа Сумської міської ради

2021 53,880.00 53,879.28
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Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумська гімназія 
№ 1 м. Суми, Сумської області 

2021 813,426 333,960.00 195,730.39

Капітальний ремонт даху Комунальної установи 
Сумська класична гімназія Сумської міської ради за 
адресою: вул. Рибалка, 5, навчальний корпус № 3

2021 1,510,941 1,307,900.00 1,307,513.17

Капітальний ремонт приміщення майстерні 
Комунальної установи В. Піщанська 
загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, 
Сумської області 

2021 229,451 229,451.00 222,241.21

Капітальний ремонт стелі Великочернеччинського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Сумської міської ради 

2021 299,500 299,500.00 299,495.58

Капітальний ремонт системи опалення 
Великочернеччинського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради 

2021 298,800.00 298,800.00

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні 
Стецьківського закладу загальної освіти І-ІІІ 
ступенів Сумської міської ради

2021 1,716,811 350,000.00 347,379.87

Капітальний ремонт приміщень Сумської 
початкової школи № 32 Сумської міської ради 2021 200,000.00 199,732.41

Капітальний ремонт приміщення Сумської 
початкової школи № 11 Сумської міської ради 2021 200,000.00 199,955.16

Капітальний ремонт туалетних кімнат  Комунальної 
установи Сумський навчально-виховний комплекс 
№ 16 ім. Олексія Братушки «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Сумської міської ради

2021 200,000.00 200,000.00
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Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунальної установи Сумський 
навчально – виховний комплекс № 16 імені Олексія 
Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Сумської міської 
ради 

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт  системи каналізації 
Комунальної установи Сумського  спеціального 
реабілітаційного  навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний 
навчальний заклад № 34»  Сумської міської ради

2021 150,200 150,200.00 143,872.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Сумської початкової школи № 14 
Сумської міської ради 

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт приміщень їдальні Сумської 
початкової школи № 14 Сумської міської ради 2021 53,880.00 49,900.00

Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумської 
початкової школи № 28 Сумської міської ради  2021 200,000.00 198,970.21

Капітальний ремонт закладів позашкільної 
освіти, у т.ч.: 600,000.00 408,836.00

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу 
Сумський Палац дітей та юнацтва 2021 600,000.00 408,836.00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій, у т.ч. за рахунок:

15,902,877.00 11,083,555.01

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

8,750,643.00 4,299,045.82

Капітальний ремонт даху Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик» за 
адресою: м. Суми, вул. Харківська, 10, у т.ч. за 
рахунок:

2021-2022 1,338,571 1,000,000.00 49,062.00
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субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,000,000.00 49,062.00

Капітальний ремонт сходинок на центральному 
вході в будівлю Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик» за 
адресою: м. Суми, вул. Харківська, 10, у т.ч. за 
рахунок: 

2021 299,997 300,000.00 289,760.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 200,000.00 194,917.00

Капітальний ремонт приміщень Сумського 
дошкільного навчального закладу (центр розвитку 
дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, Пришибська площа, буд. 23, у 
т.ч. за рахунок: 

2021 299,999 300,000.00 297,192.37

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 300,000.00 297,192.37

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу  та передавання тривожних 
сповіщень» Сумського дошкільного навчального 
закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» 
Сумської міської ради за адресою: м. Суми, площа 
Пришибська, 23, у т.ч. за рахунок: 

2021 822,758 847,980.00 797,948.84

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 801,520.00 751,489.08

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень у Сумському дошкільному навчальному 
закладі (ясла-садок) № 22 «Джерельце» м. Суми, 
Сумської області, у т.ч. за рахунок:  

2021 920,398 907,000.00 902,820.87

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 407,000.00 403,867.27

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Комунальної установи Сумський спеціальний 
реабілітаційний навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня ― дошкільний 
навчальний заклад № 34» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130, у т.ч. за 
рахунок:

2019-2022 2,520,116 2.1 2,383,667.00 2,383,519.01

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,224,916.00 1,224,770.58
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Капітальний ремонт (заміна вікон) в Сумському 
дошкільному навчальному закладі (центр розвитку 
дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської 
міської ради, у т.ч. за рахунок:    

2021 100,000.00 98,138.74

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 100,000.00 98,138.74

Капітальний ремонт музичної зали Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 39 
«Теремок» м. Суми, Сумської області, у т.ч. за 
рахунок:    

2021 409,942 405,000.00 395,937.12

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 305,000.00 296,171.94

Капітальний ремонт тіньових навісів в Сумській 
початковій школі № 11 Сумської міської ради, за 
адресою: м. Суми, вул. Харківська, 66, у т.ч. за 
рахунок:     

2021 120,000.00 119,851.68

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 120,000.00 119,851.68

Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень Сумської початкової школи № 11 
Сумської міської ради» за адресою: м. Суми, вул. 
Харківська, будинок 66, у т.ч. за рахунок:

2021 652,488 689,530.00 635,135.41

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 635,650.00 581,256.13

Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон 
Сумської початкової школи № 14 Сумської міської 
ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9, 
у т.ч. за рахунок:     

2021 3,414,147.00 60,296.11

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3,336,557.00

Капітальний ремонт їдальні Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, 
м. Суми Сумської області за адресою: м. Суми, 
проспект Михайла Лушпи, 18

2021 6,526,673 4,526,673.00 4,192,341.71

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі 
комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. 
Суми Сумської області, за адресою: вул. Засумська, 
3, м. Суми Сумської області

2021 3,758,699 88,880.00 88,879.58
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Капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення 
людей про пожежу та передавання тривожних 
сповіщень» Комунального закладу  Сумської 
міської ради – Сумський міський центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді, за 
адресою: м. Суми, вул. Харківська, 13  

2021 831,954 820,000.00 772,671.57

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 320,000.00 282,329.03

0617640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 11,580,816.00 11,538,720.79

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) №2 «Ясочка» м. Суми, Сумської області

2021-2022 5,360,954 45,000.00 44,894.00

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 
«Волошка» Сумської міської ради

2021 49,900.00 49,772.58

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) 
Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м.Суми, 
Сумської області 

2021 2,056,862 1,485,916.00 1,448,713.00

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області 
за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми

2020-2023 12,747,575 0.5 5,000,000.00 4,995,341.41

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ 
ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по 
вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми

2021-2022 5,943,748 5,000,000.00 4,999,999.80

0700000 Управління охорони здоров’я 
Сумської міської ради  48,381,886.12 39,258,226.05

0710000 Управління охорони здоров’я Сумської 
міської ради, у т.ч. за рахунок:  48,381,886.12 39,258,226.05

субвенції з місцевого бюджету на закупівлю 
опорними закладами охорони здоров'я послуг 
щодо проектування та встановлення 
кисневих станцій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1,530,600.00

місцевого запозичення 4,662,070.12 4,662,070.12
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0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та 
закладів

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям), у т.ч. за рахунок: 35,908,576.00 28,640,415.28

субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними 
закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та 
встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

1,530,600.00

0717361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

5,678,000.00 5,336,459.34

Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х 
поверхова будівля)

2021-2022 23,374,462 2.1 4,289,000.00 3,947,459.34

Капітальний ремонт будівель медичного закладу з 
утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, 
заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. 
М.Вовчок, 2 

2020-2022 22,170,262 1,389,000.00 1,389,000.00

0717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т.ч. за 
рахунок: 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 6,795,310.12 5,281,351.43

місцевого запозичення 4,662,070.12 4,662,070.12

0800000 Департамент соціального захисту 
населення Сумської міської ради 518,003.00 329,518.00

0810000 Департамент соціального захисту 
населення Сумської міської ради 518,003.00 329,518.00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Капітальний ремонт та реконструкція житлового 
фонду (приміщень) 57,000.00 57,000.00

0817323 7323 0443 Будівництво установ та закладів 
соціальної сфери 461,003.00 272,518.00
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Капітальний ремонт фасаду з влаштування вхідної 
групи до відділення  денного перебування 
«Злагода» комунальної установи  «Сумський 
міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
«Берегиня» за адресою проспект Шевченка, буд. 11

2020-2022 343,879 15.3 273,213.00 272,518.00

Капітальний ремонт приміщення будинку нічного 
перебування комунальної установи «Сумський 
міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
«Берегиня» за адресою: м. Суми, вул. Робітниче 
селище, 14

2021 187,790.00

0900000 Управління «Служба у справах 
дітей» Сумської міської рали    33,200.00 33,128.00

0910000 Управління «Служба у справах дітей» 
Сумської міської рали    33,200.00 33,128.00

0916083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

33,200.00 33,128.00

Капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого 
будинку сімейного типу за адресою: вул. Березова, 
1, м. Суми 

2021 33,200.00 33,128.00

1000000 Відділ культури Сумської міської 
ради 2,070,000.00 1,847,612.93

1010000 Відділ культури Сумської міської ради 2,070,000.00 1,847,612.93

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів 
культури 570,000.00 485,384.32

Капітальний ремонт зовнішнього оздоблення ґанку 
Пушкарівського будинку культури за адресою: с. 
Пушкарівка, вул. Шкільна, 3 

2021 50,000.00 36,880.50
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Капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу 
«Супутник» за адресою: с. В.Піщане, вул. 
Парнянська, 7

2021-2022 636,562 200,000.00 198,697.32

Капітальний ремонт вентиляційної системи будівлі 
дитячої музичної школи №2 за адресою: м. Суми, 
вул. М.Вовчок, 31

2021-2022 1,344,180 50,000.00 43,968.00

Капітальний ремонт І поверху та ганку будівлі 
дитячої музичної школи №2 за адресою: м. Суми, 
вул. М.Вовчок, 31

2021 50,000.00 48,594.00

Капітальний ремонт ІІ поверху та танцювальної 
зали дитячої музичної школи № 1 за адресою: м. 
Суми, вул. Д. Галицького, 73 

2021 200,000.00 137,374.00

Капітальний ремонт вхідної групи з облаштування 
пандусу, сходинок, водовідведення, замощення, 
заміни вхідних дверей бібліотеки – філії № 4 
Сумської міської централізованої бібліотечної 
системи за адресою: м. Суми, провулок 
Веретенівський, 8  

2021 20,000.00 19,870.50

1017640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 1,500,000.00 1,362,228.61

Капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з 
заміною покрівельного килиму) дитячої музичної 
школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 
73

2021 1,500,000.00 1,362,228.61

1200000 Департамент інфраструктури міста 
Сумської міської ради 145,994,708.25 125,197,945.60

1210000
Департамент інфраструктури міста 
Сумської міської ради, у т.ч. за 
рахунок: 

145,994,708.25 125,197,945.60

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

11,377,714.00 3,864,849.20

іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 157,730.23

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду 8,984,363.52 6,606,819.87

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2,054,092.00
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 30/2 по вул. Харківська в м. 
Суми 

2021 23,523.69 23,433.32

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
будинку № 42 по вул. Харківська м. Суми 2021 50,000.00 49,852.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 58В по вул. Харківська м. 
Суми

2021 13,400.00 13,156.47

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
будинку №114 по вул. Харківська  м. Суми 2021 49,000.00 47,017.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку за адресою: вул. Марко Вовчок, 
3 в м. Суми

2021 17,000.00 16,837.26

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку №24 по вул. Римського-
Корсакова  в м.Суми

2020-2021 720,487 3.3 268,530.25 268,530.25

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку №26 по вул. Римського-
Корсакова  в м.Суми

2020-2021 720,487 3.3 268,530.25 268,530.25

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
каналізаційної мережі п.4 житлового будинку №11 
по вул.Глінки в м.Суми

2020-2021 2,000.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
шатрової покрівлі житлового будинку  № 1  по вул.  
Богуна м. Суми

2021 585,000.00 577,837.56

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку  № 
1 по вул. Богуна м. Суми

2021 49,900.00 49,846.53

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
шатрової покрівлі житлового будинку  № 5  по вул.  
Богуна м. Суми

2021 400,344.00 357,385.43

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку  № 
5  по вул.  Богуна м. Суми

2021 49,900.00 38,201.64

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку № 
13 по вул. Миру в м. Суми

2021 3,160.15 3,131.93
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Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
у під'їздах житлового будинку № 60 по вул. 
Нижньосироватська в м. Суми

2021 27,800.28 27,706.54

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
шатрової покрівлі житлового будинку  № 63  по вул.  
 Нижньосироватська м. Суми

2021 473,400.00 444,178.17

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку № 
63 по вул. Нижньосироватської м. Суми

2021 48,573.00 48,424.97

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 4 по вул. Охтирська 
м. Суми

2020-2021 299,977 266,648.65 266,648.65

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку № 4 
по вул. Охтирська в м. Суми

2021 15,077.43 15,040.95

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку № 6 
по вул. Охтирська в м. Суми

2021 3,971.05 3,942.05

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 9 по вул. Охтирська в м. Суми 2021 46,800.00 41,146.39

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку №44 по вул. Охтирська м.Суми 2021 49,000.00 47,017.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
шатрової  покрівлі житлового будинку  № 13 по вул. 
Лінійна м. Суми

2021 396,500.00 394,035.69

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку № 
13 по вул. Лінійна в м. Суми

2021 4,977.51 4,948.02

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
фасаду житлового будинку № 12 по вул. Сумсько-
Київських дивізій в м. Суми 

2021 8,000.00 7,769.66

Капітальний ремонт житлового фонду: Заміна 
мереж холодного водопостачання житлового 
будинку  № 16  по вул.  СКД м. Суми

2021 43,400.00 37,043.77
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
електроосвітлення у під'їздах житлового будинку № 
19 по вул. Сумсько-Київських дивізій в м. Суми 

2021 22,056.00 21,170.89

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
у п. 6, 7 житлового будинку № 21 по вул. Сумсько-
Київських дивізій в м. Суми 

2021 49,000.00 27,614.93

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вимощення житлового будинку № 23 по вул. 
Сумсько-Київських дивізій в м. Суми 

2021 91,000.00 90,564.03

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 10 по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми

2021 49,000.00 48,886.77

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п. 1 житлового будинку № 10 по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми 

2021 49,900.00 49,737.07

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
сходів п. 1 житлового будинку № 10 по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми 

2021 5,700.00 5,689.13

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п. 1 житлового будинку № 12 по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми 

2021 49,900.00 49,737.07

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
сходів п. 1, 2 житлового будинку № 12 по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми 

2021 10,800.00 10,594.28

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
сходів п. 1, 2 житлового будинку № 14 по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми 

2021 10,800.00 10,594.28

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п.2 житлового будинку № 14 по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми 

2021 49,500.00 49,209.66

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
мережі каналізації житлового будинку № 43 по вул. 
Інтернаціоналістів м. Суми

2021 61,656.00 53,597.97

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт
фасаду житлового будинку № 51 по проспекту
Михайла Лушпи в м. Суми

2021 118,900.00 118,685.77

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон
п. 2 житлового будинку № 62 по вул. Героїв Крут в
м.Суми 

2021 49,950.00 49,831.79
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт
фасаду п.4 житлового будинку № 18 по вул.Івана
Сірка м. Суми

2021 37,000.00 18,042.74

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт
фасаду п.7 житлового будинку № 18 по вул. Івана
Сірка м. Суми

2021 49,000.00 20,879.99

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку  № 21  по вул.  Івана 
Сірка м. Суми

2021 82,000.00 79,301.39

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п.1 житлового будинку № 25 по вул. Івана Сірка в м. 
Суми 

2021 49,500.00 49,209.66

Капітальний ремонт житлового фонду: влаштування 
освітлення біля під'їздів житлового будинку № 27 
по вул. Івана Сірка в м. Суми 

2021 20,891.00 16,592.55

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
мережі каналізації житлового будинку № 27 по вул. 
Івана Сірка в м. Суми 

2021 49,500.00 49,317.01

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п.1 житлового будинку № 29 по вул. Івана Сірка в м. 
Суми 

2021 49,500.00 49,404.00

Капітальний ремонт житлового фонду: влаштування 
освітлення біля під’їздів житлового будинку № 31 
по вул. Івана Сірка в м. Суми 

2021 35,000.00 33,835.03

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку № 
1/1 по вул. Котляревського м. Суми

2021 49,500.00 45,355.44

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку № 
81 по вул. Роменській м. Суми

2021 35,500.00 32,628.76

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку по 
вулиці Роменській, №88 м. Суми

2021 30,000.00 26,917.41

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку 
№143 по вул. Декабристів м.Суми

2021 49,500.00 38,446.79
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
внутрішньобудинкових інженерних мереж 
житлового будинку № 128 по вул. Герасима 
Кондратьєва в м. Суми  

2021 49,950.00 46,542.57

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
внутрішньобудинкових інженерних мереж 
житлового будинку № 130 по вул. Герасима 
Кондратьєва в м. Суми 

2021 42,000.00 41,073.89

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 143 по вул. 
Герасима Кондратьєва в м. Суми  

2021 120,000.00 117,948.08

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
електричних мереж за адресою: м. Суми, вул. 
Г.Кондратьєва 143

2021 87,600.35 79,600.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі п. 3 житлового будинку № 127 по вул. 
Петропавлівська в м. Суми 

2021 20,000.00 18,894.97

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
шатрової покрівлі житлового будинку  № 16  по вул.  
 Покровська м. Суми

2021 243,000.00 240,060.85

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку № 
16 по вул. Покровська м. Суми

2021 43,500.00 43,395.64

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
шатрової покрівлі житлового будинку № 5Г по вул. 
Шкільна м. Суми

2021 361,500.00 359,372.11

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вентиляційних труб на даху житлового будинку № 
5Г по вул. Шкільна м. Суми

2021 45,500.00 45,430.58

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п. 2 житлового будинку № 10 по вул. Іллінська в 
м.Суми

2021 35,200.00 35,090.35

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п. 3 житлового будинку № 10 по вул. Іллінська в 
м.Суми

2021 1,421.05 1,421.05
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Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
з відливами п. 4 житлового будинку № 10 по вул. 
Іллінська в м.Суми

2021 33,778.95 33,761.41

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 51/1 по вул. 
Іллінська в м. Суми 

2021 46,436.42 46,329.39

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку №19 
по вул. Нахімова м.Суми

2021 30,000.00 26,435.23

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку №21 
по вул. Нахімова м.Суми

2021 30,000.00 25,547.65

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку №34 
по вул. Нахімова м.Суми

2021 35,000.00 34,843.97

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку №36 
по вул. Нахімова м.Суми

2021 20,000.00 18,781.61

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
холодного водопостачання житлового будинку №38 
по вул. Нахімова м.Суми

2021 35,000.00 30,923.37

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п. 6 житлового будинку № 2 по вул. Шевченка в м. 
Суми 

2021 15,000.00 14,338.42

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
п. 7 житлового будинку № 2 по вул. Шевченка в м. 
Суми 

2021 15,000.00 14,532.76

Капітальний ремонт житлового фонду: 
встановлення відливів на даху за адресою: вул. 
Данила Галицького, 34 в м. Суми 

2021 49,900.00 49,900.00

Капітальний ремонт житлового фонду: заміна вікон 
у п.5, 6 житлового будинку №20 по вул. Люблінська 
в м.Суми

2021 26,900.00 26,707.53
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 52 по вул. Ярослава 
Мудрого в м. Суми  

2021 75,000.00 72,271.33

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 10 по вул. 
Холодногірська в м.Суми

2021 45,382.87 45,276.65

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 51 по вул. Холодногірська 
м.Суми

2021 49,000.00 47,017.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 2 по вул. Олександра 
Шапаренка в м. Суми 

2021 21,211.95 21,122.64

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
підвального приміщення житлового будинку № 2 по 
вул. Леоніда Бикова в м. Суми 

2021 27,300.00 27,261.66

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 6 по пров. Лікаря Івана 
Дерев'янка в м. Суми

2021 41,001.96 40,898.59

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 3/1 по вул. Супруна в м. Суми 2021 44,611.18 44,506.11

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 17/1 по вул. Супруна в м. 
Суми

2021 48,495.44 48,386.43

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 19 по вул. Супруна в м. Суми 2021 43,675.84 43,570.40

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 38А по вул. Горького в м. 
Суми 

2021 31,093.60 30,997.83

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 16 по вул. Леваневського в м. 
Суми 

2021 46,945.04 46,837.05

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 22 по вул. Леваневського в м. 
Суми 

2021 40,779.20 40,675.64
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Капітальний ремонт житлового фонду: влаштування 
освітлення біля під’їздів житлового будинку № 26 
по вул. Леваневського в м. Суми 

2021 16,723.00 13,547.30

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку № 28 по вул. Леваневського в м. 
Суми 

2021 48,397.91 48,288.90

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
житлового будинку №49 по вул. Білопільський 
шлях м. Суми 

2021 55,000.00 49,852.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
вимощення житлового будинку №8/2 по проспекту 
Курський в м.Суми

2020-2021 1,417.50 1,417.50

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 10 по вул. Лесі 
Українки в м. Суми 

2021 10,000.00 500.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
парапетів житлового будинку № 33  по вул. Ковпака 
в м. Суми 

2021 47,000.00 41,630.76

Капітальний ремонт житлового фонду: улаштування 
покриття входу до під'їзду житлового будинку № 71  
 по вул. Ковпака м. Суми

2021 18,560.00 14,428.43

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
покрівлі житлового будинку  № 77Б  по вул. 
Ковпака м. Суми

2021 60,000.00 58,390.81

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
відмостки житлового будинку № 85 по вул. Ковпака 
в м. Суми

2021 106,000.00 96,361.46

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
відмостки житлового будинку № 87 по вул. Ковпака 
в м. Суми

2021 110,000.00 102,108.71

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
фасаду житлового будинку № 89 по вул. Ковпака в 
м. Суми

2021 75,000.00 73,396.73
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку № 12/1 по вул. 
Територія сільськогосподарського технікуму в м. 
Суми

2021 49,000.00 41,534.35

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
покрівлі житлового будинку  № 1 по вул.  
Малиновського. Суми

2021 87,500.00 85,066.24

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
внутрішньобудинкових інженерних мереж 
житлового будинку № 2 по вул. Малиновського в м. 
Суми

2021 25,000.00 23,038.01

1216013 6013 0620
Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

200,000.00 199,446.39

Капітальний ремонт діючого каналізаційного 
колектора Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми 2019-2021 4,464,760 94 200,000.00 199,446.39

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та 
безперебійної експлуатації ліфтів 32,245,150.00 30,573,672.66

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 788.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 2 житлового будинку № 4 по вул. Героїв 
Крут в м. Суми

2021 327,117.00 324,338.51

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 1 житлового будинку № 12 по вул. Героїв 
Крут в м. Суми

2021 377,699.00 375,020.89

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 2 житлового будинку № 12 по вул. Героїв 
Крут в м. Суми

2021 367,077.00 361,923.48

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 3 житлового будинку № 30 по вул. Героїв 
Крут в м. Суми

2021 32,000.00 31,856.29

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 1 житлового будинку № 62 по вул. Героїв 
Крут в м. Суми

2021 325,550.00 324,943.53
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 2 житлового будинку № 62 по вул. Героїв 
Крут в м. Суми

2021 315,000.00 311,346.92

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ОДС ліфта п. 2 житлового будинку №62 по вул. 
Героїв Крут в м.Суми

2021 20,000.00 18,339.10

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 82А по вул. Героїв 
Крут в м. Суми

2021 730,000.00 727,824.49

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфтів під'їздів №№ 1, 2, 3 житлового будинку № 20 
по вул. Інтернаціоналістів в м. Суми  

2021 29,000.00 28,700.61

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.7 житлового будинку №22  по 
вул.Інтернаціоналістів в м.Суми

2021 540,000.00 506,315.38

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 63Б по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми

2021 50,000.00 45,293.38

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 65А по вул. 
Інтернаціоналістів в м. Суми

2021 355,000.00 351,213.54

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п.8  житлового будинку №9 по проспекту 
Михайла Лушпи в м.Суми

2021 333,603.00 312,790.98

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ОДС ліфта  п.7  житлового будинку № 15 по 
проспекту Михайла Лушпи в м.Суми

2021 20,000.00 16,043.40

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п.3  житлового будинку №23 по просп. 
Михайла Лушпи в м.Суми

2021 288,000.00 287,830.01

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п.6  житлового будинку №23 по проспекту 
Михайла Лушпи в м.Суми

2021 400,000.00 383,534.93
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
пасажирського ліфта  житлового будинку №40 по 
проспекту Михайла Лушпи в м.Суми

2021 155,000.00 154,576.24

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 4 житлового будинку № 42 по проспекту М. 
Лушпи в м. Суми    

2021 395,458.00 390,986.69

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вантажопасажирського ліфта житлового будинку № 
43/1по просп. М.Лушпи в м. Суми

2021 494,053.00 475,994.91

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вантажопасажирського ліфта житлового будинку № 
43/2 по проспекту М.Лушпи в м. Суми

2021 570,602 550,000.00 526,113.06

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.1 житлового будинку № 51 по просп. 
М.Лушпи, в м. Суми

2021 394,053.00 383,128.50

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.2 житлового будинку № 51 по просп. 
М.Лушпи, в м. Суми

2021 245,959.00 241,264.85

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.3 житлового будинку № 51 по просп. 
М.Лушпи, в м. Суми

2021 394,053.00 383,127.62

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта п. 4 житлового будинку № 2 по вул. Івана 
Сірка в м. Суми

2021 400,000.00 384,259.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ОДС ліфта п. 4 житлового будинку № 2 по вул. 
Івана Сірка в м. Суми

2021 20,000.00 18,339.10

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта п. 1 житлового будинку № 14 по вул. Івана 
Сірка в м. Суми

2021 418,000.00 397,028.31

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ОДС ліфта п. 1 житлового будинку № 14 по вул. 
Івана Сірка в м. Суми

2021 20,000.00 1,417.00
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта п. 2 житлового будинку № 14 по вул. Івана 
Сірка в м. Суми

2021 416,700.00 399,301.09

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта п. 8 житлового будинку № 15 по вул. Івана 
Сірка в м. Суми

2021 290,000.00 216,004.20

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта п. 4 житлового будинку № 17 по вул. Івана 
Сірка в м. Суми

2021 370,000.00 355,915.76

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
вантажопасажирського ліфта житлового будинку № 
19 по вул. Івана Сірка в м. Суми

2021 500,000.00 496,976.27

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
пасажирського ліфта житлового будинку № 19 по 
вул. Івана Сірка в м. Суми

2021 20,000.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 4 житлового будинку №31 по вул. Івана 
Сірка в м.Суми

2021 750,000.00 735,934.54

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 37 по вул. Івана 
Сірка в м. Суми  

2021 230,000.00 225,116.92

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 4 житлового будинку № 37 по вул. Івана 
Сірка в м. Суми  

2021 250,000.00 243,527.79

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 6 житлового будинку № 13 по вул. Заливна 
в м. Суми  

2021 400,000.00 395,650.46

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 9 житлового будинку № 13 по вул. Заливна 
в м. Суми  

2021 400,000.00 395,369.25

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 5 житлового будинку № 31 по вул. Заливна 
в м.Суми

2021 750,000.00 743,948.93
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 16 по вул. Богуна в 
м.Суми

2021 400,000.00 399,331.15

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 2 житлового будинку № 16 по вул. Богуна в 
м.Суми

2021 400,000.00 396,482.61

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфтів п. 1,2,3 житлового будинку №5  по вул. 
Олексія Береста в м.Суми 

2021 150,100.00 150,045.75

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вантажопасажирського ліфта житлового будинку № 
1 по вул. Харківська в м.Суми 

2021 427,806 35,000.00 20,000.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 5 житлового будинку № 1/1 по вул. 
Харківська в м.Суми 

2021 400,000.00 333,870.77

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
пасажирського ліфта житлового будинку № 5 по 
вул. Харківська в м.Суми 

2021 200,000.00 174,453.42

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 12 по вул. 
Харківська в м.Суми 

2021 400,000.00 393,624.94

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 22 по вул. 
Харківська в м.Суми 

2021 20,000.00 20,000.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ОДС  ліфтів п. 3, 4 житлового будинку № 23 по вул. 
Харківська в м. Суми

2021 40,000.00 31,036.42

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ОДС  ліфтів п.1,2 житлового будинку № 23/1 по вул. 
Харківська в м.Суми 

32,000.00 28,910.27

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ОДС  ліфтів п. 3, 4 житлового будинку № 23/1 по 
вул. Харківська в м. Суми

2021 40,000.00 1,050.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта житлового будинку № 30/2 по вул. Харківська 
м.Суми 

2021 49,900.00 49,690.05

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
правого ліфта житлового будинку № 30/2 по вул. 
Харківська м.Суми 

2021 435,607 435,000.00 399,894.54
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вантажопасажирського ліфта житлового будинку № 
41 по вул. Харківська в м.Суми 

2021 520,000.00 496,491.48

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 54 по вул. 
Харківська в м.Суми 

2021 350,000.00 307,774.95

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 58 Г по вул. 
Харківська в м.Суми 

2021 368,989.00 360,555.38

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 22 по вул. Сумсько-
Київських дивізій м. Суми

2021 900,000.00 896,765.46

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 4 житлового будинку № 24Б по вул. 
Прокоф'єва в м.Суми

2021 339,690.00 311,969.91

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта  житлового будинку № 32  по вул. Прокоф'єва 
в м.Суми

2021 370,000.00 362,152.63

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта  п.3 житлового будинку № 36  по вул. 
Прокоф'єва в м.Суми

2021 345,000.00 330,381.71

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта п.2 житлового будинку № 44/2 по вул. 
Прокоф'єва в м.Суми

2021 335,648.00 315,558.70

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
пасажирського ліфта житлового будинку № 6 по 
вул. Герасима Кондратьєва в м. Суми  

2021 320,252.00 283,847.63

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
вантажопасажирського ліфта житлового будинку № 
6 по вул. Герасима Кондратьєва в м. Суми  

2021 305,000.00 249,451.62

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
кабіни пасажирського, вантажопасажирського 
ліфтів житлового будинку № 6 по вул. Герасима 
Кондратьєва в м. Суми  

2021 75,000.00 71,451.57
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта житлового будинку № 76 по вул. 
Петропавлівська в м. Суми  

2021 376,852.00 355,653.95

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта житлового будинку № 101 по вул. 
Петропавлівська в м. Суми  

2021 200,000.00 154,918.29

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 127 по вул. 
Петропавлівська в м. Суми 

2021 90,000.00 85,996.58

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.1 житлового будинку № 2А по вул. 
Шишкарівська в м. Суми 

2021 380,000.00 346,850.89

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 15 по вул. 
Шишкарівська в м. Суми   

2021 209,972.00 208,418.23

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 2 житлового будинку № 15 по вул. 
Шишкарівська, в м. Суми   

2021 235,933.00 233,609.64

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 15 по вул. 
Шишкарівська в м. Суми   

2021 236,492.00 234,071.87

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 9 по вул. 
Бельгійська в м. Суми  

2021 49,000.00 48,983.47

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 2 житлового будинку № 9 по вул. 
Бельгійська в м. Суми  

2021 49,000.00 48,983.47

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 100 по вул. 
Роменська м.Суми 

2021 49,900.00 49,661.37

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта житлового будинку № 2/6 по вул. 
Котляревського в м. Суми 

2021 400,000.00 394,624.54

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.2 житлового будинку № 25 по вул. Лесі 
Українки в м. Суми

2021 12,000.00 11,538.70

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта п.1 житлового будинку № 10 по вул. Іллінська 
в  м.Суми

2021 390,000.00 376,976.20
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 51Г по вул. 
Іллінська м.Суми 

2021 49,900.00 49,690.05

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 51В по вул. 
Іллінська в м.Суми 

2021 360,000.00 320,540.16

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфтів п. 1, 2, 3, 4  житлового будинку № 52/2 по 
вул. Іллінська в м.Суми

2021 400,000.00 399,505.77

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта  п. 1 житлового будинку № 2  по вул. 
Шевченко в м.Суми

2021 400,000.00 395,094.07

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт  
ліфта  п. 2 житлового будинку № 2  по вул. 
Шевченко в м.Суми

2021 400,000.00 396,075.96

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 2 по вул. Шевченко 
в м. Суми 

2021 400,000.00 399,910.70

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
пасажирського ліфта житлового будинку № 6  по 
площі Горького в м.Суми

2021 49,000.00 48,970.62

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
пасажирського ліфта житлового будинку № 28/1  по 
вул. Горького в м.Суми

2021 49,000.00 48,894.56

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п.1 житлового будинку №12  по вул. 
Новомістенська в м.Суми

2021 23,001.00 23,001.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п.2 житлового будинку №12  по вул. 
Новомістенська в м.Суми

2021 10,999.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п.2 житлового будинку №23  по вул. 
Новомістенська в м.Суми

2021 400,000.00 399,680.99

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
пасажирського ліфта   житлового будинку №37  по 
вул. Новомістенська в м.Суми

2021 180,000.00 168,499.20

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.2, п.3  житлового будинку № 1 по вул. 
Лермонтова в м.Суми

2021 1,570,000.00 1,164,444.17

Сторінка 37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.1 житлового будинку № 13  по вул. 
Лермонтова в м.Суми

2021 400,000.00 396,159.85

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п.2 житлового будинку № 13  по вул. 
Лермонтова в м.Суми

2021 720,000.00 702,540.96

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 13 по вул. 
Лермонтова м.Суми 

2021 49,900.00 49,613.29

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 4 житлового будинку № 13 по вул. 
Лермонтова м.Суми 

400,000.00 399,977.26

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 4 житлового будинку № 17 по вул. 
Лермонтова в м.Суми 

2021 351,680.00 332,248.95

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п.1 житлового будинку № 15 по вул. 
Реміснича в м. Суми

2021 388,979.00 385,472.44

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 2 житлового будинку № 15 по вул. 
Реміснича в м. Суми

2021 396,458.00 392,954.76

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 3 житлового будинку № 15 по вул. 
Реміснича в м. Суми

2021 365,000.00 361,968.33

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта  п. 1 житлового будинку № 16 по вул. 
Металургів в м. Суми

2021 402,250.00 380,269.95

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку № 45 по проспекту 
Курський в м.Суми 

2021 75,000.00 23,001.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 53 по проспекту 
Курський в м.Суми 

2021 130,000.00 103,057.95

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 4 житлового будинку № 103 по проспекту 
Курський в м.Суми 

2021 384,245.00 382,094.00

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 5 житлового будинку № 103 по проспекту 
Курський в м.Суми 

2021 49,900.00 49,880.09
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Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку № 23 по вул. Ковпака 
в м.Суми

2021 400,000.00 395,752.10

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 1 житлового будинку №43А по вул. Романа 
Атаманюка в м.Суми

2021 400,000.00 377,008.39

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 2 житлового будинку №43А по вул. Романа 
Атаманюка в м.Суми

2021 355,000.00 344,025.36

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
ліфта п. 3 житлового будинку №43А по вул. Романа 
Атаманюка в м.Суми

2021 400,000.00 376,978.54

Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 
лівого ліфта житлового будинку №57 по вул. 
Романа Атаманюка в м.Суми

2021 400,000.00 399,988.10

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 40,200,749.08 37,620,923.80

Капітальний ремонт електричних мереж вуличного 
освітлення по вул. Г. Крут в м. Суми 2021 3,905,022 1,891,153.46  1,890,662.41  

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по 
проспекту Козацький, вул. Льотна, вул. Запорізька, 
вул. Аеродромна, вул. Грушевського, вул. 
Сагайдачного, вул. Січова, вул. Калнишевського, 
проїзд 1-й Лановий, проїзд 2-й Лановий, проїзд 
Андріївський в м. Суми  

2021 3,418,259 50,000.00  49,900.00  

Капітальний ремонт електричних мереж вуличного 
освітлення від Пантелеймоновської церкви до 
скверу «Козацький» в м. Суми

2021 1,485,470 54.9 663,000.00  662,702.27  

Капітальний ремонт електричних мереж вуличного 
освітлення по вул. Зарічна в м. Суми 2021 411,726 329,650.00  329,649.36  

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
установлення силового обладнання при зміні 
потужності споживання вуличного освітлення по 
Баранівському масиву в м.Суми 

2021 141,840 100,000.00  99,514.51  
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Капітальний ремонт електричних мереж вуличного 
освітлення прибудинкової території по вул. Ковпака 
14, 14/1

2020-2021 115,328 0.7 108,846.54  108,846.54  

Капітальний ремонт електричних мереж вуличного 
освітлення по вул. Лугова в м. Суми (від 
пішохідного мосту «Ринок» до перехрестя з вул. 
Ярослава Мудрого) 

2021 49,900.00  49,900.00  

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: село Зелений Гай, Битицького 
старостинського округу 

2021 49,900.00  49,900.00  

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: село Битиця, Битицького старостинського 
округу 

2021 49,900.00  49,900.00  

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: село Велика Чернеччина, 
Великочернеччинського старостинського округу 

2021 49,900.00  49,900.00  

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
облаштування території по вул. Івана Сірка, в 
районі консультативно – діагностичного відділення 
№ 2 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 
СМР в м. Суми 

2021 45,000.00  44,988.00  

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - дитячого 
майданчику «Щасливе та здорове майбутнє дітям та 
їх батькам» за адресою просп. Михайла Лушпи, 51

2020-2021 507,653 4.7 452,674.18 452,674.18

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення спортивної зони відпочинку 
«Територія сильних» на річці Псел, район вул. 
Підгорної

2020-2021 1,615,771 74.8 205,064.22 205,064.22

Капітальний ремонт об’єктів благоустрою – 
капремонт міні - скейтпарк на Роменській 2020-2021 298,680 294,844.71 294,844.71

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення тренажерів біля стадіону «Єдність 
нації» по вул. Люблінська в м. Суми 

2021 50,000.00 49,634.38

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
установлення навісу біля стадіону «Єдність нації» 
по вул. Люблінська в м. Суми 

170,000.00 169,794.44
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Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – зони 
відпочинку  «Єдність нації» по вул. Люблінській з 
встановленням модульної роздягальні. Коригування

2020-2021 1,398,715 46.5 694,744.00 680,260.19

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою – скверу 
«Садко» в м. Суми 2021 16,264,135 7,391,790.00 6,047,534.09

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - скверу 
МЦ «Романтика» в м.Суми 2020-2021 17,719,321 39.5 8,350,000.00 8,345,481.76

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – скверу 
по вул.Інтернаціоналістів, 21 в м. Суми 2021 19,859,476 49,900.00 49,421.89

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - 
облаштування скверу «Пам'яті» по вул. Ковпака у 
м.Суми (коригування)

2018-2021 7,986,895 20.1 1,665,000.00 1,661,692.35

Капітальний ремонт підпірної стінки та сходів від 
вулиці Холодногірської, 51 до вулиці Олександра 
Шапаренка, 7 м. Суми 

2021 50,000.00 48,967.00

Капітальний ремонт підпірної стінки по вулиці 
Нижньохолодногірська, 10 м. Суми 2021 50,000.00 49,471.00

Капітальний ремонт сходів по вул. Горького 2021 2,151,262 44,560.00 44,560.00

Капітальний ремонт об’єктів благоустрою - 
розчищення річки Сумки між Воскресенським та 
Шевченківським мостами 

2021 375,300.00

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою-
встановлення стаціонарного туалету на кінцевій 
зупинці громадського транспорту по вул. 
Прокоф’єва м.Суми

2021 67,000.00

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою-
встановлення стаціонарного туалету на кінцевій 
зупинці громадського транспорту по вул. Ковпака 
м.Суми

2021 67,000.00
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Капітальний ремонт об'єкту благоустрою-
встановлення стаціонарного туалету на кінцевій 
зупинці громадського транспорту по вул. Кленова 
м.Суми

2021 67,000.00

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - 
встановлення малих архітектурних форм (кабін для 
роздягання) в районі озера Чеха в м. Суми 

2021 49187 49,000.00 1,421.05

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд в парку 
«Казка» в м. Суми

2021 340,001 340,000.00 339,569.03

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинків № 143 по вул. Герасима Кондратьєва в м. 
Суми

2020-2021 20,950 6.8 19,528.79 19,528.79

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинків № 165/140 по вул. Герасима Кондратьєва в 
м. Суми

2020-2021 20,951 6.8 19,530.01 19,530.01

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинків № 148, № 152 по вул. Герасима 
Кондратьєва в м. Суми

2020-2021 20,950 6.8 19,528.79 19,528.79

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинків № 136/1, № 136/2 по вул. Герасима 
Кондратьєва в м. Суми

2020-2021 20,950 6.8 19,528.79 19,528.79

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинку по вул. Прокоф’єва, 24 м. Суми

2020-2021 47,911 3.0 46,489.99 46,489.99

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинку по вул. Прокоф’єва, 36 м. Суми

2020-2021 48,739 2.9 48,317.89 48,317.89

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинків № 158/2 по вул. Герасима Кондратьєва в 
м. Суми

2020-2021 20,920 6.8 19,529.20 19,529.20
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Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 
встановлення малих архітектурних  споруд біля 
будинків № 116, № 118 по вул. Герасима 
Кондратьєва в м. Суми

2020-2021 20,951 6.8 19,530.01 19,530.01

Капітальний ремонт дороги по вул. 20 років 
Перемоги від вул. Петропавлівська до вул. 
Герасима Кондратьєва в м. Суми 

2021 20,538,565 7,000,000.00 6,999,069.05

Капітальний ремонт об'єктів благоустрою-
встановлення та благоустрій зупинок 
громадського транспорту по місту Суми та 
розробка ПКД, у т.ч.:

1,588,620.00 1,532,663.79

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки 
громадського транспорту №186 - «Покровська 
площа» по Покровській площі м.Суми

2021 895,537 770,620.00  762,311.24  

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки 
громадського транспорту №364 - «Прокоф’єва» по 
вул. Прокоф’єва м. Суми

2020-2021 570,790 6.8 134,430.04  134,430.04  

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки 
громадського транспорту №177 - «Школа №19» по 
вулиці Івана Харитоненка м. Суми 

2020-2021 626,183 6.1 294,227.21  294,227.21  

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки 
громадського транспорту №105 - «Технічне 
училище» по вул. Прокоф’єва м. Суми

2020-2021 623,630 6.2 295,213.30  295,213.30  

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки 
громадського транспорту №170 «вул. Металургів» 
по вул. Металургів

2021 129.45  

Капітальний ремонт об'єкту благоустрою - зупинки 
громадського транспорту №198 «Центральна міська 
лікарня» по вул. 20 років Перемоги

2021 441,047 94,000.00  46,482.00  

Улаштування нових та розширення існуючих 
тротуарів, пішохідних та велосипедних 
доріжок, у т.ч.:

7,579,018.50  7,050,954.11  
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Капітальний ремонт тротуару від буд. №18 до буд. 
№8 по вул.Троїцька в м.Суми 2021 1,164,107 1,142,036.00 1,141,398.15

Капітальний ремонт тротуару від буд. №26 до буд. 
№20 по вул.Троїцька в м.Суми 2021 1,402,430 1,394,985.00 1,394,886.92

Капітальний ремонт тротуару в районі буд. №115  
по вул. Р.Атаманюка (Курський ринок) 2021 1,522,135 1,178,225.00 1,176,502.50

Капітальний ремонт тротуару по вул. Леваневського 
від пр. Шевченка до вул. Троїцька в м. Суми 2021 3,784,808 43,000.00 42,961.47

Капітальний ремонт тротуару по вул. Троїцька від 
вул. Леваневського до вул. Привокзальна в м. Суми 2021 2,533,919 32,200.00 32,142.02

Капітальний ремонт тротуару вздовж будинків 
№7,13,17 по вул. Металургів 2021 2,080,000.00 1,741,204.63

Капітальний ремонт тротуару по вул. В.Чорновола 
від вул. Іллінська до вул. Пушкіна 2021 737,146 635,905.50 466,505.74

Капітальний ремонт тротуару від буд. №69 до буд. 
№91 по вул. Іллінська 2021 1,159,660 33,000.00 32,567.81

Капітальний ремонт тротуару від буд. №93 до буд. 
№97 по вул. Іллінська 2021 839,496 25,000.00 23,139.60

Капітальний ремонт тротуару від мосту через р. 
Сумка до буд. №3 по вул. Троїцька 2021 1,060,115 34,000.00 33,480.22

Капітальний ремонт тротуару від буд. №5 до буд. 
№15 по вул. Троїцька 2021 1,204,490 33,170.00 30,743.00

Капітальний ремонт тротуару від буд. №17 до буд. 
№19 по вул. Троїцька 2021 1,456,870 29,000.00 28,431.57

Капітальний ремонт тротуару від буд. №29 до буд. 
№37 по вул. Троїцька 2021 1,309,565 26,000.00 25,694.35

Капітальний ремонт тротуару в районі буд. №9 по 
проспекту Михайла Лушпи 2021 37,313.00 37,312.34

Капітальний ремонт тротуару від буд. №17 до буд. 
№23 по проспекту Михайла Лушпи 2021 36,096.00 36,095.79

Капітальний ремонт тротуару від буд. №29/1 до буд. 
№31Б по проспекту Михайла Лушпи 2021 1,531,547 33,967.00 33,966.84
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Капітальний ремонт тротуару від буд. №31 А  до 
буд. №39 А  по проспекту Михайла Лушпи 2021 941,581 31,960.00 31,959.54

Капітальний ремонт тротуару від буд. №31  по вул. 
Харківська до буд. №6/2  по проспекту Михайла 
Лушпи

2021 1,437,476 34,150.00 34,149.32

Капітальний ремонт тротуару від буд. №6/3  до буд. 
№8  по проспекту Михайла Лушпи 2021 1,525,199 34,393.00 34,392.63

Капітальний ремонт тротуару від буд. № 10  до буд. 
№ 12  по проспекту Михайла Лушпи 2021 1,324,000 32,751.00 32,750.29

Капітальний ремонт тротуару в районі буд. №22 по 
проспекту Михайла Лушпи 2021 27,945.00 27,944.95

Капітальний ремонт тротуару від  вул. 
Інтернаціоналістів  до буд. № 26  по проспекту 
Михайла Лушпи»

2021 1,306,616 29,770.00 29,769.77

Капітальний ремонт тротуару від буд. № 28 до буд. 
№ 44  по проспекту Михайла Лушпи 2021 1,523,918 34,454.00 34,453.45

Капітальний ремонт тротуару по проспекту М. 
Лушпи від буд. № 18 (ССШ № 17) до буд. № 21 по 
вул. Івана Сірка 

2021 541,373 510,698.00 499,510.06

Капітальний ремонт тротуару по вул. Василя 
Капніста в м. Суми 2021 854,974 49,000.00 48,991.15

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 26,134,591.07 22,333,686.80

Нове будівництво підземного контейнерного 
майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла 
Лушпи, буд. 7

2020-2021 277,373 6.2 236,500.00 236,243.98

Нове будівництво підземного контейнерного 
майданчика за адресою: м.Суми, проспект Тараса 
Шевченка, буд. 14

2021 374,463.00 17,199.67

Нове будівництво підземного контейнерного 
майданчика за адресою: м.Суми, вул. 
Леваневського, б. 22

2021 342,242 25,242.00 17,199.67
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Нове будівництво зовнішньої водопровідної мережі 
Д-110 мм по вул. Г.Кондратьєва, 158/4 з 
кільцюванням у діючі водопровідні мережі Д-100 
мм та Д-150 мм в м. Суми 

2021 85,000.00

Будівництво напірного каналізаційного колектору 
від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в м. Суми 
з переврізкою в збудований напірний колектор 

2019-2021 14,087,743 90.0 461,950.00 457,555.43

Нове будівництво резервуару аварійного скиду 
стічної води з обладнанням для виділення твердих 
відходів на території каналізаційно-насосної станції 
за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 

2020-2021 3,187,041.00 3,107,931.48

Нове будівництво тепломережі від ТК-208/1 до ТК-
214/5 по вул. Юрія Вєтрова, 4 в м. Суми 2021 2,450,000.00 1,997,737.56

Реконструкція об’єктів житлово-комунального 
господарства: влаштування пандусу до житлового 
будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 15 п.2, м. 
Суми 

2021 35,000.00 27,520.00

Реконструкція об’єктів житлово-комунального 
господарства: влаштування пандусів до житлового 
будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.3 м. Суми 

2021 250,000.00 207,470.51

Реконструкція об’єктів житлово-комунального 
господарства: влаштування пандусів до житлового 
будинку за адресою: вул. Ковпака, 67, п.1 м. Суми 

2021 215,000.00 190,450.98

Реконструкція розподільчих теплових мереж, які 
проходять по вул. Кузнечна та підключені до 
елеваторного вузла будинку по вул. Першотравнева, 
10А в м. Суми

2021 3,678,127 103,000.00 102,403.95

Реконструкція зовнішніх теплових мереж та мереж 
водовідведення на площі Незалежності в м. Суми 2021 240,000.00 239,085.68
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Реконструкція (санація) самотічного 
каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. 
Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій 
до КНС-6

2018-2022 15,888,386 49.4 7,588,130.00 6,764,742.85

Реконструкція (санація) самотічного 
каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. 
Замостянській від перехрестя вул. Харківська та 
вул. Сумсько-Київських дивізій  до перехрестя вул. 
Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми

2018-2022 10,405,066 2.2 50,000.00 49,620.57

Реконструкція (санація) самотічного 
каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої 
Замостянської по вул.Черкаській до перехрестя 
вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми

2021 7,593,157 7,138,673.07 5,994,827.90

Реконструкція каналізаційних мереж по вул. 
Супруна, 19; 17/1 з перепідключенням до 
централізованої каналізаційної мережі в м. Суми

2021 328,754 254,100.00 253,526.15

Реконструкція каналізаційного самопливного 
колектору Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. 
Стрілка м.Суми (Коригування)

2018-2021 29,708,671 95.3 10,442.00 10,442.00

Капітальний ремонт самопливного залізобетонного 
каналізаційного колектора Д-1800 мм, що 
проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від 
КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною 
залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1

2020-2021 3,883,446 5.6 3,430,050.00 2,659,728.42

1217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності 19,402,140.58 18,119,739.24

Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по 
пров. Дачний, 9 2020-2021 11.58

Нове будівництво об'єкту благоустрою-скверу 
Лікаря Олександра Ємця (біля дитячої лікарні по 
вул. Троїцька) у місті Суми 

2021 49,900.00 49,899.16

Сторінка 47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі 
Верхнє Піщане по вул. Парнянській (з обох сторін 
проїзної частини)

2020-2021 1,800,000 4.0 900,000.00 894,323.45

Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. 
Суми, с.Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29 2020-2021 388,708 9.0 293,783.00 279,352.39

Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. 
Суми, с. Піщане, вул. Вишнева 2020-2021 304,581 10.8 244,116.00 215,892.15

Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. 
Суми, с. Піщане, вул. Слобідська 2021 40,000.00 39,922.46

Нове будівництво дитячого та спортивного 
майданчика за адресою: м. Суми, навпроти 
житлового будинку № 61 по вул. Вигонопоселенська 

2021 49,900.00 49,900.00

Нове будівництво дитячого майданчика за адресою: 
м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 7/2 (біля Церкви 
Сергія Радонежського)  

2021 373,049 370,000.00 369,717.67

Нове будівництво дитячого та спортивного 
майданчика за адресою: м. Суми, вул. Берестова, 
буд. 2-4

2021 203,797 204,000.00 202,410.22

Нове будівництво дитячого та спортивного 
майданчика на території біля озера Чеха в м. Суми 2021 490,430 290,430.00 253,333.01

Реконструкція полігону для складування твердих 
побутових відходів з укріпленням існуючих 
огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на 
території В. Бобрицького старостинського округу 
Верхньосироватської сільської ради Сумського 
району Сумської області 

2020-2021 8,858,074 2.4 7,045,000.00 6,878,132.58

Реконструкція  підпірної гідроспоруди під 
Шевченківським мостом 2020-2021 3,355,415 7.9 50,000.00 47,906.00

Реконструкція схилу від пров. Монастирський до 
вул. Нижньособорна в м. Суми  2021 100,000.00 99,876.00

Реконструкція фонтану «Садко» по вул. Героїв 
Сумщини в місті Суми  2021 200,000.00 49,917.00
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Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми 2020-2021 110,000.00 108,000.00

Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба 2020-2021 26,441,501 8.2 6,800,000.00 6,798,502.82

Реконструкція скверу «Дружба» в м. Суми 2021 800,000.00 150,000.00

Реконструкція скверу Щастя 2021 135,000.00 130,736.84

Капітальний ремонт приміщення за адресою м. 
Суми вул. Горького, 21 (3 поверх) 2021 200,000 200,000.00

Капітальний ремонт фасаду нежитлового 
приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 
б.9

2021 1,563,531 1,490,000.00 1,471,919.97

Капітальний ремонт нежитлового приміщення: 
заміна вікна нежитлового будинку № 4 по вул. 
Катерини Зеленко в м. Суми

2021 30,000.00 29,997.52

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури 3,250,000.00 1,721,270.43

Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку 
по вул.Соборна, 32 в м. Суми (пам'ятка архітектури 
місцевого значення 1951 р. (охор. №166 - См 
(коригування)

2018-2021 13,234,370 20.0 3,000,000.00 1,556,370.43

Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку 
по вул.Соборна, 27 в м. Суми (пам'ятка архітектури 
місцевого значення 1948 р. (охор. №167-См)

2021 6,712,734 250,000.00 164,900.00

1217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій, у т.ч. за рахунок:

15,377,714.00 7,864,656.18

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

11,377,714.00 3,864,849.20
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Капітальний ремонт пішохідного переходу на 
перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, 
Сумська область, м. Суми, у т.ч. за рахунок:

2020-2021 9,705,000.00 7,275,115.34

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 5,705,000.00 3,275,308.36

Капітальний ремонт об’єкта благоустрою — 
капремонт фонтана та прилеглої території по вул. 
Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми, у т.ч. 
за рахунок:

2021-2022 2,400,000.00 273,124.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2,400,000.00 273,124.00

Реставрація споруди «Альтанка» в м. Суми 
(пам’ятки архітектури місцевого значення, охор. 
№21-См) за адресою: м.Суми, пл. Покровська, у т.ч. 
за рахунок:

2021 2,972,714.00 21,325.20

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2,972,714.00 21,325.20

Капітальний ремонт дитячо - спортивного 
майданчика за адресою: м. Суми, вул. Сумсько-
Київських дивізій, біля буд. 23 та 25, у т.ч. за 
рахунок:  

2021 100,000.00 98,702.68

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 100,000.00 98,702.68

Капітальний ремонт дитячого майданчику за 
адресою: м. Суми, площа Михайла Кощія (біля 
кінцевої зупинки громадського транспорту), у т.ч. за 
рахунок:   

2021 200,000.00 196,388.96

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 200,000.00 196,388.96

1217368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів 
за рахунок субвенцій з інших 
бюджетів, у т.ч. за рахунок:

200,000.00 157,730.23

іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 157,730.23

Нове будівництво дитячого та спортивного 
майданчика на території біля озера Чеха в м. Суми 2021 490,430 200,000.00 157,730.23
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1500000
Управління капітального 
будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради

271,667,821.85 170,690,246.80

1510000

Управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства 
Сумської міської ради, у т.ч. за 
рахунок:

271,667,821.85 170,690,246.80

місцевого запозичення 96,859,595.00

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

1,200,000.00

1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 59,717,919.00 59,039,854.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку № 1 по вул. Харківська 2020-2021 1,561,766 2.3 1,437,817.00 1,437,817.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку № 5 по вул. Харківська 2020-2021 1,229,213 2.5 1,080,630.00 1,080,630.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №14 по вул. Харківська 2021 41,060.00 41,060.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №16/1 по вул. Харківська 2021 1,905,306 49,041.00 49,041.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №18/1 по вул. Харківська 2021 1,400,324 550,000.00 549,983.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №20 по вул. Харківська 2021 2,097,911 48,408.00 48,408.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №1 по вул. СКД 2021 1,530,040 584,512.00 581,670.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку № 3/1 по вул. СКД 2020-2021 1,508,288 2.3 1,005,105.00 1,005,105.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №8 по вул. Богуна 2020-2021 1,410,127 2.8 1,088,102.00 1,088,102.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №16 по вул. Богуна 2020-2021 1,386,250 3.1 1,003,969.00 1,003,969.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №37 по вул. 
Нижньосироватська

2020-2021 1,072,208 3.6 866,664.00 866,664.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №24  по вул. Римського-
Корсакова

2021 667,050.00 667,050.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №26  по вул. Римського-
Корсакова

2021 1,567,812 722,522.00 722,522.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №28  по вул. Римського-
Корсакова

2021 39,843.00 39,843.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №36 по вул. Героїв Крут 2020-2021 3,018,130 1.6 2,299,450.00 2,299,450.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №36В по вул. Героїв 
Крут

2021 697,434 542,291.00 542,291.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №38 по вул. Героїв Крут 2021 3,089,443 1,000,000.00 994,070.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №68А по вул. Героїв 
Крут

2020-2021 1,588,884 38.3 887,205.00 887,205.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №70А по вул. Героїв 
Крут

2020-2021 655,901 61.1 60,194.00 60,194.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №70Б по вул. Героїв Крут 2020-2021 708,913 51.8 172,014.00 172,014.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №72 по вул. Героїв Крут 2020-2021 599,740 65.0 35,089.00 35,089.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №76 по вул. Героїв Крут 2021 40,817.00 40,817.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №78 по вул. Героїв Крут 2021 41,303.00 41,303.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №80А по вул. Героїв 
Крут

2021 37,556.00 37,556.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №80Б по вул. Героїв Крут 2021 41,303.00 41,303.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №4 по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 1,016,239 906,129.00 906,129.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №10 по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 815,746 776,677.00 678,320.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №12 по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 1,213,512 887,218.00 887,218.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №14 по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 1,401,398 935,843.00 935,843.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №55А по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 501,352 423,989.00 423,983.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №55Б по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 3,342,901 1,299,324.00 1,292,225.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №57А по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 40,087.00 40,087.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №57Б по вул. 
Інтернаціоналістів

2021 38,530.00 38,530.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №12  по вул. І. Сірка 2021 2,006,099 874,742.00 874,742.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №14  по вул. І. Сірка 2021 971,149 813,225.00 813,225.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №7 по просп. М. Лушпи 2021 46,892.00 46,892.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №15  по просп. М. Лушпи 2021 50,000.00 49,816.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №5  по вул.Заливна 2021 550,000.00 550,000.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №1 по вул. К. Зеленко 2020-2021 913,975 2.7 688,204.00 688,204.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №3 по вул. К. Зеленко 2020-2021 2,203,566 0.2 252,624.00 252,542.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №5 по вул. К. Зеленко 2020-2021 1,216,520 2.5 1,017,332.00 1,011,648.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №7 по вул. К. Зеленко 2020-2021 1,062,745 2.6 851,630.00 851,630.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №77  по вул. 5-а 
Продольна

2021 700,000.00 698,543.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №74  по вул. Декабристів 2021 861,762 651,892.00 651,800.00

Капітальний ремонт прилеглої території КУ ССШ І-
ІІІ ступенів №25 м. Суми, вул. Декабристів, 80 2021 1,384,150 1,113,000.00 1,112,714.00

Капітальний ремонт дорожнього покриття під'їзду 
до житлового будинку №92/1 по вул. Роменська 2021 50,000.00 36,113.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №19 по  вул. Нахімова 2021-2022 2,577,023 344,126.00 344,126.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №40 по вул. Нахімова 2021 227,485.00 227,250.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №78 по вул. Чорновола 2021 1,861,344 501,581.00 501,580.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №94 по вул. Робітнича 2021 1,279,939 1,065,000.00 1,012,692.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №4 по вул. 
Леваневського

2021 8,541.00 8,541.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №17 по вул. Лермонтова 2020-2021 2,020,027 83.5 100,036.00 100,036.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №5 по пров. 
Інститутський

2021 37,556.00 37,556.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку  №17 по вул. Троїцька 2021 39,162.00 39,162.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №9  по просп. Т. 
Шевченка

2021 1,165,338 546,372.00 546,372.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №11  по просп. Т. 
Шевченка

2021 1,538,149 489,993.00 489,993.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території між 
будинками №22 по просп. Шевченка та №24 по вул. 
Новомістенська 

2021 50,000.00 37,897.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №8 по вул. Супруна 2019-2021 1,335,068 2.3 823,629.00 823,629.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №14 по вул. Супруна 2021 1,632,515 538,300.00 538,300.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №17 по вул. Супруна 2021 37,556.00 37,556.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку № 2 по вул.Металургів 2021 1,168,856 891,445.00 891,445.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку № 3 по вул.Металургів 2019-2021 2,043,520 2.1 1,375,017.00 1,375,017.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку № 4 по вул.Металургів 2021 1,866,899 1,598,738.00 1,598,738.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №7 по вул. Металургів 2021 1,598,486 517,415.00 517,415.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №26 по вул. Праці 2021 50,000.00 45,002.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №28 по вул. Праці 2020-2021 930,097 2.7 776,376.00 776,376.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №30 по вул. Праці 2019-2021 1,455,643 2.3 1,131,269.00 1,131,269.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №4 по площі Горького 2020-2021 1,367,436 2.4 971,804.00 971,804.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №5 по пров. З. 
Красовицького

2021 1,477,397 1,356,323.00 1,356,323.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі будинку №2 по Покровській площі 2021 1,857,485 1,299,499.00 1,295,222.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку  №43 по вул. Соборна 2021 1,760,021 1,520,447.00 1,520,447.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №32 по вул. Набережна 
р.Стрілки

2021 704,287 491,513.00 491,451.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №12 а по вул. Засумська 2021 2,755,411 389,507.00 389,507.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №10 по вул. Іллінська 2020-2021 1,926,364 2.1 1,638,859.00 1,623,547.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №12/1 по вул. Іллінська 2021 1,858,454 641,286.00 641,286.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №68 по вул. Я. Мудрого 2020-2021 683,612 3.0 560,116.00 560,116.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №70 по вул. Я. Мудрого 2020-2021 816,409 2.8 637,105.00 637,105.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №20 по вул. 
Першотравневій

2020-2021 1,117,662 2.5 895,260.00 895,260.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №3 по пров. Огарьова 2020-2021 817,204 2.8 677,401.00 677,401.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №5 по вул. Береста 2021 1,263,462 515,276.00 515,276.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №129 по вул. 
Петропавлівська

2020-2021 602,072 65.6 104,531.00 104,527.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №144/2 по вул. Г. 
Кондратьєва

2020-2021 2,857,295 46.5 391,408.00 391,408.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №36/1 по вул. Гамалія 2020-2021 1,137,078 2.5 1,008,951.00 1,008,951.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №23 по вул. 
Білопільський шлях

2021 2,056,499 43,104.00 43,104.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №61 по вул. 
Білопільський шлях

2021 2,687,756 49,868.00 49,868.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №25 по вул. Романа 
Атаманюка

2021 50,000.00 21,065.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №27 по вул. Романа 
Атаманюка

2021 483,737 392,425.00 342,572.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №33 по вул. Романа 
Атаманюка

2021 50,000.00 29,872.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №35 по вул. Романа 
Атаманюка

2021 50,000.00 25,347.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №67 по вул. Романа 
Атаманюка

2021 474,611 437,118.00 315,929.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №69 по вул. Романа 
Атаманюка

2021 50,000.00 26,661.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №12 по вул. Л. Українки 2021 550,000.00 549,959.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №14 по вул. Л. Українки 2021 37,946.00 37,946.00
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Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №115  по просп. 
Курський

2021 50,000.00 41,060.00

Капітальний ремонт прилеглої території Сумського 
центру соціально - психологічної реабілітації дітей 
області за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 37

2021 50,000.00 49,744.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №41по вул. Ковпака 2021 2,289,719 757,476.00 757,476.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №43 по вул. Ковпака 2021 2,148,956 695,610.00 695,610.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №45 по вул. Ковпака 2021 2,151,240 605,708.00 605,708.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №47 по вул. Ковпака 2021 2,017,898 1,116,138.00 1,111,816.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №75 по вул. Ковпака 2021 1,635,070 1,289,545.00 1,289,501.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №75А по вул. Ковпака 2021 834,608 682,274.00 682,274.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №1 по вул. 
Малиновського

2021 767,776 690,000.00 518,858.00

Капітальний ремонт прибудинкової території в 
районі житлового будинку №9 а по вул. 
Малиновського

2021 842,245 512,541.00 512,541.00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 23,385.40 21,385.40

Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 
черга) 2018-2021 15,922,519 99.9 12,943.40 10,943.40
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Реконструкція теплових мереж КНП «Міська
клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми,
вул. Металургів, 38  

2019-2020 1,497,784 99.3 10,442.00 10,442.00

1517321 7321 0443 Будівництво  освітніх установ та 
закладів 7,270,560.00 7,188,081.00

Нове будівництво елементів благоустрою території 
дитячого садка по вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. 
Суми 

2021 14,089,155 7,000,000.00 6,975,584.00

Реконструкція грального поля Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 15 по вул. Пушкіна, 56 в м. Суми 2021 150,000.00 92,354.00

Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 
20 років Перемоги, 9 2018-2021 7,491,775 31.4 42,471.00 42,471.00

Реконструкція стадіону КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 25 
за адресою: м. Суми, вул. Декабристів, 80 2021 14,412,222 78,089.00 77,672.00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та 
закладів 10,269,864.00 10,238,019.00

Реконструкція неврологічного відділення КУ  
«СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 2018-2023 36,829,214 40.9 10,269,864.00 10,238,019.00

1517324 7324 0443 Будівництво  установ та закладів 
культури 165,000.00 96,663.00

Реконструкція будівлі Великочернеччинського 
будинку культури за адресою: Сумська область, 
Сумський район, с. В. Чернеччина, вул. Центральна, 
3  

2021-2022 165,000.00 96,663.00

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту 2,849,440.00 2,134,840.00

Нове будівництво стадіону з хокею на траві по вул. 
Героїв Крут, 1/1,  1/2 в м. Суми 2020-2021 218,385,056 0.2 1,499,440.00 1,149,997.00
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Реконструкція футбольного поля в районі будинку 
№ 43 по вул. Люблінська в м. Суми 2021 17,000,777 100,000.00 76,225.00

Реконструкція стадіону «Авангард» 2021 1,250,000.00 908,618.00

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності 11,797,276.00 10,608,409.00

Нове будівництво кладовища в районі 40-ї 
підстанції в м. Суми 2017-2021 38,244,949 35.4 4,830,000.00 4,824,779.00

Нове будівництво кладовища в районі селища 
Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., 
Верхньосироватська с/рада

2014-2025 38,355,224 1.4 464,237.00 463,551.00

Нове будівництво пам'ятнику Героям Небесної Сотні 2020-2021 2,174,659 74.1 258,138.00 255,528.00

Нове будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 
94 в м. Суми 2018-2022 3,798,990 5.9 50,000.00

Будівництво дитячого майданчика  на території 
Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка» 2021 158,920 150,000.00 148,570.00

Нове будівництво дитячого майданчика в районі 
житлового будинку №45 по вул. Прокоф'єва 2021 202,915 200,000.00 195,054.00

Нове будівництво дитячого майданчика в районі 
житлових будинків № 36, 36в, 38 по вул. Героїв 
Крут в м. Суми 

2021 198,667.00 171,829.00

Нове будівництво дитячого майданчика на території 
КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. 
Берестовського за адресою: м. Суми, вул. 
Засумська, 3 

2021 63,125.00 55,276.00

Нове будівництво дитячого майданчика за адресою: 
м. Суми, вул. Нахімова, 40 2021 151,664 136,875.00 136,875.00

Нове будівництво дитячого майданчика в районі 
житлового будинку № 89 по вул. Роменській 2021 143,772 135,000.00 134,281.00

Нове будівництво  дитячого майданчика по вул. 
Шкільна в с. Стецьківка, Сумська область, 
Сумський район

2021 200,000.00 171,829.00
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Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-
81Б в м. Суми 2021 761,880 200,000.00 22,229.00

Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Шкільна 
в с. Стецьківка, Сумська область, Сумський район   2021 736,606 349,900.00 349,900.00

Реконструкція спортивного майданчика з 
влаштуванням штучного покриття в районі 
житлового будинку №51 В по вул. Іллінська

2021 40,000.00 24,542.00

Реконструкція спортивного центру «Єдність нації» 
по вул. Люблінська в м. Суми 2021 124,912 40,000.00 38,383.00

Реконструкція спортивного майданчика по вул. 
Криничній 2021 22,500.00 21,985.00

Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12 2019-2021 3,731,467 8.6 2,567,447.00 1,851,777.00

Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. 
Першотравнева, 21 в м. Суми 2021 7,432,280 200,000.00 153,698.00

Реконструкція Театральної площі 2020-2021 43,073,606 63.4 1,135,392.00 1,135,392.00

Капітальний ремонт будівлі по вул. Герасима 
Кондратьєва, 157 в м. Суми 2021 2,615,629 400,000.00 308,353.00

Капітальний ремонт Будинку ветеранів по вул. 
Г.Кондратьєва, 165, буд. 20 2019-2021 299,822 65.9 95,995.00 94,578.00

Капітальний ремонт фасаду Будинку ветеранів за 
адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 165, буд. 20 2021 10,000.00

Капітальний ремонт нежитлового підвального 
приміщення по вул. Петропавлівська, 91 в м. Суми 2021 58,700 50,000.00 50,000.00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури 883,608.00 821,443.80
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Ремонт (реставраційний) інженерних систем будівлі 
гімназії (систем протипожежного захисту) у складі: 
системи пожежної сигналізації, системи 
оповіщення про пожежу та системи 
централізованого пожежного спостерігання: 
«Корпус № 1 Комунальної установи Сумська 
класична гімназія Сумської міської ради по вул. 
Троїцька, 3 в м. Суми» та «Корпус № 2 Комунальної 
установи Сумська класична гімназія Сумської 
міської ради по вул. Троїцька, 5 в м. Суми»

2020-2021 1,411,365 7.2 883,608.00 821,443.80

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

67,184,673.00 67,134,260.60

Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні 
за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35 2018-2021 97,463,437 40.7 39,184,673.00 39,155,251.60

Нове будівництво полігону для складування 
твердих побутових відходів на території 
Верхньосироватської сільської ради Сумського 
району Сумської області 

2019-2025 92,508,050 1.2 28,000,000.00 27,979,009.00

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій, у т.ч. за рахунок:

1,200,000.00

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

1,200,000.00

Реконструкція будівлі комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 з 
впровадженням заходів комплексної 
термомодернізації за адресою: проспект Михайла 
Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області 

2021 1,200,000.00

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т.ч. за 
рахунок: 110,306,096.45 13,407,291.00

місцевого запозичення 96,859,595.00
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Реалізація проекту «Підвищення 
енергоефективності в дошкільних навчальних 
закладах міста Суми», в тому числі:

2020-2021 96,895,706.00

Капітальний ремонт дошкільних навчальних 
закладів в м. Суми, у т.ч. за рахунок:

2020-2021 96,895,706.00

 місцевого запозичення 96,859,595.00

Реалізація проекту «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах міста 
Суми», в тому числі:

2020-2021 13,410,390.45 13,407,291.00

Капітальний ремонт системи освітлення КУ 
Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. 
Суми

2020-2021 2,982,062 3.4 950,574.00 950,574.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ 
ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі 
Українки, 23 в м. Суми

2018-2021 43,788,746 28.7 471,613.00 471,497.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ 
Сумська СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. 
Суми

2018-2021 38,560,409 39.2 11,988,203.45 11,985,220.00

Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 540,912,906.56 400,196,107.09

субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам 27,453,564.18 14,152,308.36

субвенцій з місцевих бюджетів 
іншим місцевим бюджетам 1,980,600.00 407,730.23

місцевого запозичення 101,521,665.12 4,662,070.12

_____________

Олександр ЛИСЕНКОСумський міський голова

Виконавець: Л.І. Співакова
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Додаток 6 
до     рішення       Сумської      міської         ради 
«Про      звіт      про       виконання        бюджету 
Сумської              міської              територіальної  
громади       за        2021      рік» 
від                         2022      року       №         -  МР 

 
 

Інформація про обсяг видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на проєкти громадського 

(партиципаторного) бюджету, за підсумками 2021 року 
 

№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн. 

 
Виконано, грн. 

І. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році 

Загальноміські проєкти 

52 Стадіон для всіх Управління освіти і науки  50 804,00 – 
2019 рік* 

 
901 482,00 – 

2020 рік* 
 

230 045,00 –  
2021 рік** 

 

50 804,00 – 
2019 рік* 

 
690 466,28 – 

2020 рік* 
 

189 851,81 – 
2021 рік** 

54 Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, 

пенсіонерів та людей з інвалідністю 
 
 

Департамент інфраструктури 

міста 
75 000,00 –  
2019 рік* 

 
54 889,00 – 
2020 рік* 

 

–  
2019 рік* 

 
49 853,68 – 
2020 рік* 
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№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн. 

 
Виконано, грн. 

11,58 – 
2021 рік** 

– 
2021 рік** 

Локальні проєкти 

70 Стадіон «Єдність нації» 
 

Департамент інфраструктури 

міста 
50 000,00 –  
2019 рік* 

 
951 361,00 – 

2020 рік* 
 

694 744,00 – 
2021 рік** 

–  
2019 рік* 

 
650 989,92 –  

2020 рік* 
 

680 260,19 – 
2021 рік** 

 

74 Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку 

Лебединська 6 
Департамент інфраструктури 

міста 
31 500,00 –  
2019 рік* 

 
31 500,00 –  
2020 рік* 

 
31 500,00 – 
2021 рік** 

 

–  
2019 рік* 

 
–  

2020 рік* 
 

31 476,80 – 
2021 рік** 

 

 РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2021 році  956 300,58 901 588,80 

ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів 

(загальноміські) 

Загальноміські проєкти 



3 
 

№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн. 

 
Виконано, грн. 

58 Спортивна зона відпочинку «Територія сильних» 
 
 

Департамент інфраструктури 
 міста 

100 000,00 –  
2019 рік* 

 
1 413 797,00 – 

 2020 рік* 
 

205 064,22 – 
2021 рік** 

63 560,00 –  
2019 рік* 

 
1 208 563,00 – 

2020 рік* 
 

205 064,22 – 
2021 рік** 

Локальні проєкти 

59 Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам 
 
 

Департамент інфраструктури  
міста 

50 000,00 –  
2019 рік* 

 
484 914,00 – 

2020 рік* 
 

452 674,18 – 
2021 рік** 

–  
2019 рік* 

 
24 072,79 – 
2020 рік* 

 
 452 674,18 – 

2021 рік** 

63 «Олімпієць» 
 
 

Управління освіти і науки 50 000,00 – 
2019 рік* 

 
1 354 886,00 –  

2020 рік* 
 
 

338 237,00 – 
2021 рік** 

49 980,00 –  
2019 рік* 

 
1 354 886,00 –   

2020 рік* 
 
 

335 536,00 – 
2021 рік** 

 РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2021 році 995 975,40 993 274,40 
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№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн. 

 
Виконано, грн. 

ІІІ. Проєкти, які визначені переможцями  у 2017 році 

Локальні проєкти 

48 Міні-скейтпарк на Роменській 

 

Департамент інфраструктури 

міста 
376 800,00 – 

2018 рік* 
 

–  
2019 рік* 

 
295 000,00 – 

2020 рік* 
 

294 844,71 – 
2021 рік** 

340 441,87 – 
2018 рік* 

 
–  

2019 рік* 
 

– 
2020 рік* 

 
294 844,71 – 
2021 рік** 

 РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2021 році 294 844,71 294 844,71 
 ВСЬОГО на реалізацію проєктів у 2021 році 2 247 120,69 2 189 707,91 

Примітка:  
*Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету/бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, спрямованих на реалізацію проєктів у 2018 - 2020 роках, наводиться 

довідково. 
** Інформація щодо обсягу видатків бюджету Сумської міської  територіальної громади у 2021 році, в т.ч. на оплату робіт з проєктування та будівництва, виконаних у 2020 році. 

 
 
 
 
Сумський міський голова                        Олександр ЛИСЕНКО 
 
Виконавець:______________ Л.І. Співакова 
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Додаток 7 
до      рішення     Сумської    міської     ради 
«Про звіт про виконання бюджету Сумської           
міської територіальної громади за 2021 рік» 
від                            2021 року  №           - МР 

 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 
 

За 2021 рік бюджет Сумської міської територіальної громади            

(далі по тексту – бюджет СМТГ) за доходами виконано у сумі                   

3 280 413,8 тис. грн, що становить 102,7 % до затвердженого плану на рік                  

та на 699 463,1 тис. грн (або на 27,1 %) більше надходжень за 2020 рік, в т. ч.: 
1) Надходження до загального фонду склали 2 979 650,4 тис. грн                    

(102,8 %) та на 543 803,9 тис. грн (або на 22,3 %) більше надходжень                              
за 2020 рік, з них: 

Власні доходи (податкові, неподаткові надходження та доходи                     

від операцій з капіталом) – 2 431 518,3 тис. грн (103,7 % до затвердженого 

плану на рік) та на 530 529,8 тис. грн (або на 27,9 %) більше надходжень за 

2020 рік. 
Загальна сума перевиконання становить 86 733,4 тис. грн                               

(або 3,7 %), зокрема по: 
- податкових надходженнях «+» 79 624,9 тис. грн                                    

(податок на доходи, податок на прибуток «+» 62 102,4 тис. грн; рентна плата 

та плата за використання інших природних ресурсів «+» 563,5 тис. грн; 
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внутрішні податки на товари та послуги «+» 6 771,4 тис. грн; місцеві податки 

та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України «+» 10 187,6 тис. грн); 
- неподаткових надходженнях «+» 7 123,5 тис. грн                                                   

(доходи від власності та підприємницької діяльності                                                      

«+» 4 487,1 тис. грн; адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності «+» 1 669,2 тис. грн; інші 

неподаткові надходження «+» 967,2 тис. грн); 
- доходах від операцій з капіталом «-» 15,0 тис. грн                                                     

(у зв’язку з невиконанням планових показників по надходженню коштів від 

реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, 

а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

(співвласник має переважне право купівлі частки у праві спільної часткової 

власності відповідно до вимог статті 362 Цивільного кодексу України; заяви 

до Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради    

від співвласників спільної часткової власності не надходили). 
 Офіційні трансферти – 548 132,1 тис. грн (99,1 % до затвердженого 

плану на рік) та на 13 274,1 тис. грн (або на 2,5 %) більше надходжень                                 

за 2020 рік (переважно за рахунок отримання субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам (надходження освітньої субвенції). 
2) Надходження до спеціального фонду склали 300 763,4 тис. грн 

(102,1 % до затвердженого плану на рік) та на 155 659,2 тис. грн (або               
в 2,1 рази) більше надходжень за 2020 рік, з них: 
 Власні доходи (податкові, неподаткові надходження, доходи                       

від операцій з капіталом та цільові фонди) – 78 741,3 тис. грн (111,2 % до 

затвердженого плану на рік) та на 14 445,8 тис. грн (або на 22,5 %) більше 

надходжень за 2020 рік (за рахунок збільшення надходжень по: власних 

надходженнях бюджетних установ «+» 12 980,2 тис. грн, коштах від 

відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності «+» 2 979,6 тис. грн та по екологічному 

податку «+» 495,3 тис. гривень). 
 Офіційні трансферти – 222 022,1 тис. грн (99,2 % до затвердженого 

плану на рік) та на 141 213,4 тис. грн (або в 2,7 раза) більше надходжень                  

за 2020 рік (переважно за рахунок надходження субвенції з місцевого 

бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані                                                   

на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання                                            

і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                      

«+» 193 047,2 тис. гривень). 
 А тепер більш детальніше зупинимося на доходах по кожному виду 

надходжень, які зараховуються до бюджету СМТГ відповідно до вимог 

статей 64, 691 та 71 Бюджетного кодексу України. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 

 
 

Найбільша частка в обсязі надходжень доходів загального фонду 

бюджету СМТГ (без офіційних трансфертів) за 2021 рік, як і в попередніх 

періодах, залишається за податком на доходи фізичних осіб (до бюджету 

СМТГ надходить 60,0 %) та складає 68,2 %, або 1 657 201,1 тис. грн                  

(103,5 % до річного плану) та на 390 273,3 тис. грн, або на 30,8 % перевищує 

надходження за 2020 рік. 
Основними факторами, які вплинули на збільшення надходжень 

податку на доходи фізичних осіб є: 
– відновлення сплати податку на доходи фізичних осіб до 

відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) 

відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексу України                       

(УСБУ в Сумській області; КП Сумської обласної ради;                                                                     

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради; 

структурні підрозділи Сумської районної державної адміністрації); 
– збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб                                     

за 2021 рік порівняно з надходженнями за 2020 рік                                                                 
(АТ «СМНВО-Інжиніринг» на 29 639,0 тис. грн, або на 89,3 %;                                     

самостійними установами управління освіти і науки Сумської міської ради      

на 16 295,7 тис. грн, або на 28,5 %; Сумським державним університетом                     
на 8 782,0 тис. грн, або на 24,2 % та інші). 

При цьому, слід зазначити, що згідно даних управління з питань праці 

Сумської міської ради обсяг заборгованості із виплати заробітної плати           
станом на 01.01.2022 складає 241 124,0 тис. гривень. Найбільший обсяг 

заборгованості обліковується по: АТ «Сумське НВО», ДП «Завод обважнених 

бурильних та ведучих труб» (98,7 % від загального обсягу заборгованості). 
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Інформація щодо обсягу заборгованості із заробітної плати 
по м. Суми 

№ 

з/п Показники 

тис. грн 
Станом 

на 01.01.2021 
(статистичні 

дані) 

Станом на 

01.01.2021 
(співставні 

дані) 

Станом на 

01.01.2022 
(статистичні 

дані) 

Відхилення 
(+;-) 

1. 
Заборгованість з виплати  
заробітної плати по м. Суми - 
всього, в т. ч. по: 

276 623,6 252 353,5 241 124,0 - 11 229,5 

1.1 

Економічно- активних 

підприємствах, зокрема: 253 439,2 249 760,0 238 530,5 - 11 229,5 

АТ «Сумське НВО» 235 882,6 235 882,6 219 219,8 - 16 662,8 

ДП «Завод обважнених 

бурильних та ведучих труб» 
12 272,0 12 272,0 18 822,4 + 6 550,4 

ТОВ «СМНВО» 1 341,0 1 341,0 х -1 341,0 

ТОВ «Маш-Сервіс» 2 593,5 х х х 

КП Сумської обласної ради 

«Суми-фарм»* 
833,4 х х х 

ТОВ «Інститут Сумипроект»* 252,3 х х х 

ТОВ «Газтех» х х 156,0 + 156,0 

ДП «Сумигеодез-картографія» 264,4 264,4 213,9 - 50,5 

ТОВ «Кінотеатр «Дружба» х х 53,6 + 53,6 

ТОВ «Сумська фірма 
«Усе для дому» 

х х 64,8 + 64,8 

1.2 

Підприємства, які припинили 

подавати звіти х 2 593,5 2 593,5 х 

ТОВ «Маш-Сервіс» х 2 593,5 2 593,5 х 

1.3 

По підприємствах – банкрутах*, 
зокрема: 23 184,4 х х х 

ВАТ «Selmi» 20 973,6 х х х 

ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» 1 900,0 х х х 

Примітка: 
* Наказом Держстату № 222 від 21.07.2020 року затверджено нову форму 

статистичної звітності № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці», за 

результатами якої формуються дані про обсяги та зміну суми заборгованості з виплати 

заробітної плати підприємствами, на яких зайнято понад 80 % загальної кількості 

працівників у цілому по економіці. Спостереження охоплює підприємства, які є 

активним станом на 01 листопада попереднього року, за основним видом економічної 

діяльності відносяться до секцій A-S і мають кількість найманих працівників 10 і більше 

осіб та відповідають цензу за кількість працівників відповідно до основного виду 

економічної діяльності. 
 
Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська 

рада, перераховано 6 660,0 тис. грн податку на прибуток підприємств,                                
що в 15,6 рази перевищує річний план та на 5 828,3 тис. грн, або в 8,0 раз 

перевищує надходження за 2020 рік (за рахунок надання фінансової 

підтримки КП «Міськводоканал» СМР у 2020-2021 роках,                                      
КП «Шляхрембуд» СМР у 2020 році). 

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів                          

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування (до бюджету СМТГ надходить 37,0 %) перераховано                   
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797,1 тис. грн, що складає 136,4 % та на 796,7 тис. грн більше надходжень          
за 2020 рік (за рахунок сплати ДП «Сумський лісгосп» коштів у сумі                      
771,9 тис. грн за території Битицького, Великочернеччинського та 

Стецьківського старостинського округів). 
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів                             

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 

488,6 тис. грн, що складає 117,3 % до річного плану та на 340,0 тис. грн,                         
або в 3,3 раза більше надходжень за 2020 рік за рахунок: 

- збільшення надходжень «+» 351,4 тис. грн (ДП «Сумське лісове 

господарство» на 226,8 тис. грн; ПАТ «Сумихімпром» на 78,1 тис. грн;                                                    
ДП «Сумський агролісгосп» на 38,1 тис. грн; ДПОЗ санаторного типу 

«Ровесник» на 6,1 тис. грн; міське об’єднання громадян яхт-клуб «Нептун» 

на 1,3 тис. грн; ТОВ «Фортейл» на 1,0 тис. грн); 
- зменшення надходжень «-» 16,1 тис. грн (Релігійна Громада 

Євангельських Християн Церкви Повного Євангелія «Ковчег»                                        
на 15,5 тис. грн; ВП «Сумська дистанція захисних лісонасаджень»                              
РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» на 0,6 тис. грн); 

- появи нового платника «+» 4,7 тис. грн (ТОВ «Агролайф). 
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення (платниками є первинні 

водокористувачі-суб’єкти господарювання, які використовують воду для 

потреб виробництва відповідно до отриманих спеціальних дозволів;                               

до бюджету СМТГ надходить 5,0 %) надійшло 891,0 тис. грн, що складає 

145,5 % до річного плану та на 435,1 тис. грн, або на 95,4 % більше                   

надходжень за 2020 рік (переважно за рахунок збільшення надходжень                        

по КП «Міськводоканал» СМР «+» 455,4 тис. гривень). 
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Акцизного податку надійшло 174 811,7 тис. грн                                                 
(в т. ч. 79 580,1 тис. грн – пальне та 95 231,6 тис. грн - акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів), що складає 104,0 % до річного плану та на 18 230,7 тис. грн,                       
або на 11,6 % більше надходжень за 2020 рік. 

Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального 

фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (21,5 %), яких    

надійшло 523 981,4 тис. грн, що відповідає 102,0 % до річного плану та                                                 

на 95 385,8 тис. грн, або на 22,3 % більше надходжень за 2020 рік, зокрема: 
 

 
 

1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
надійшло 19 197,8 тис. грн (98,3 % до плану на рік) та на 4 418,9 тис. грн,                        

або на 29,9 % більше надходжень за 2020 рік (переважно за рахунок сплати 

податкових зобов’язань по об’єктах нежитлової та житлової нерухомості, 

які перебувають у власності юридичних осіб «+» 3 678,3 тис. грн                                       

(у квітні 2020 року підприємства міста скористались правом на зменшення 

податкових зобов’язань за березень 2020 року відповідно до Закону України 

від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби                  
COVID-19»). 
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2) Плати за землю надійшло 189 820,5 тис. грн (95,9 % до плану на 

рік) та на 23 013,5 тис. грн, або на 13,8 % більше надходжень за 2020 рік, 

зокрема за рахунок: 
- заключення нового договору оренди з ТОВ «Хімтел»                                              

«+» 4 525,5 тис. грн; 
- погашення заборгованості минулих років ОКП «Аеропорт Суми» 

(«+» 3 642,3 тис. грн), ТОВ «Кристал – Суми» («+» 1 020,7 тис. грн); 
- сплати податкових зобов’язань по земельному податку та орендній 

платі за земельні ділянки державної та комунальної власності, що 

перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, 

фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській 

діяльності (у квітні 2020 року підприємства міста скористались правом на 

зменшення податкових зобов’язань за березень 2020 року відповідно до 

Закону України від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19»). 
Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради: 
1. Постійно здійснювався моніторинг щодо виконання планових 

показників відповідно до закріплення у затверджених обсягах. 
2. Здійснювалась робота з суб’єктами господарювання-

землекористувачами, що не мають зареєстрованого у відповідності до 

чинного законодавства права користування земельними ділянками, стосовно 

укладення договорів оренди землі. З початку 2021 року суб'єктам 

господарювання направлено 140 листів про усунення порушень земельного 

законодавства. В результаті проведених заходів (залучення суб’єктів 

господарювання – землекористувачів, що не мають зареєстрованого                           
у відповідності до чинного законодавства права користування земельними 
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ділянками, до укладення договорів оренди землі) до бюджету СМТГ                                 

по орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 207,6 тис. грн, 

що складає 103,8 % до затвердженого показника (200,0 тис. гривень). 
3. На виконання статті 24 Закону України від 06.10.1998 № 161-ХІV                      

«Про оренду землі» (зі змінами) та статті 288 Податкового кодексу України                   

від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами) до Головного управління ДПС                                          

у Сумській області щомісячно надавалась інформація про укладення нових, 

внесення змін до існуючих та розірвання діючих договорів оренди по 

земельних ділянках комунальної власності. В результаті проведених заходів 

згідно рішень Сумської міської ради було укладено та поновлено                                
222 договори оренди земельних ділянок, внесені зміни до 72 існуючих 

договорів оренди, припинено дію 110 договорів оренди. 
4. У відділах ДВС перебувають на виконанні 5 виконавчих документів                      

(по 4 боржниках) про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну 

суму 1 435,6 тис. гривень. У результаті співпраці з відділами ДВС на користь 

бюджету СМТГ стягнуто кошти в сумі 743,0 тис. грн заборгованості,                         

стягнутої за користування земельними ділянками комунальної власності                     

без оформлення відповідних документів. 
3) Транспортного податку надійшло 738,2 тис. грн (60,5 % до плану                

на рік) та на 389,4 тис. грн, або на 34,5 % менше надходжень за 2020 рік                              

(за рахунок збільшення середньоринкової вартості легкових автомобілів, яка 

враховується для сплати транспортного податку та становить                              

понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом                    
на 1 січня податкового (звітного) року (2020 рік - понад 1 771,1 тис. грн; 

2021 рік - понад 2 250,0 тис. гривень). Зменшилась сплата по: 
- юридичних особах на 195,7 тис. грн, або на 31,5 %; 
- фізичних особах на 193,7 тис. грн, або на 38,2 відсотка. 
4) Туристичного збору надійшло 740,4 тис. грн (127,3 % до плану                      

на рік) та на 239,2 тис. грн, або на 47,7 % більше надходжень за 2020 рік, 

зокрема за рахунок збільшення надходжень по: 
- юридичних особах на 223,9 тис. грн, або на 53,9 %                                             

(ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 129,1 тис. грн; Сумський державний 

університет на 67,4 тис. грн; АТ «СМНВО – Інжиніринг» на 41,7 тис. грн;                    

ТОВ «Культурно-діловий центр» на 7,6 тис. грн); 
- фізичних особах на 15,3 тис. грн, або на 17,8 відсотка. 
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5) Єдиного податку надійшло 313 484,5 тис. грн (106,5 % до річного 

плану) та на 68 103,6 тис. грн (або на 27,8 %) більше надходжень                                            

за 2020 рік за рахунок: 
-  збільшення кількості платників єдиного податку; 
-  зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на 8,0 %                       

(по платниках І групи); 
-  зростання мінімальної заробітної плати, встановленої законом                      

на 1 січня податкового (звітного) року, на 27,0 % (по платниках ІІ групи). 
 

 
 

Згідно даних Головного управління ДПС у Сумській області станом на 

01.01.2022 зареєстровано 14 107 платника єдиного податку, що                                             

на 382 платників більше, ніж станом на 01.01.2021 (13 725). 
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Надходження частини чистого прибутку (доходу), сплаченого 

комунальними підприємствами міста, склали 896,9 тис. грн                                     

(в 6,1 раза перевищує річний план) та на 192,2 тис. грн (або на 27,3 %)                      

більше надходжень за 2020 рік (збільшилась сплата по:                                            
КП «Міськводоканал» СМР на 98,4 тис. грн, КП «Шляхрембуд» СМР                         
на 51,5 тис. грн, КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» СМР 

на 50,6 тис. грн, КП СМР «Електроавтотранс» на 32,2 тис. грн                                
(в 2020 році кошти не надходили), КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР                 
на 16,7 тис. грн та інші). 

Додатковим ресурсом бюджету СМТГ стали надходження від 

розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального 

фондів на вкладних (депозитних) рахунках. За 2021 рік надійшли кошти в 

сумі 7 434,8 тис. грн (на 52,0 % перевищує річний план) та на 6 598,0 тис. грн                   

(або в 8,9 раза) більше надходжень за 2020 рік. 
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло                                  

2 127,0 тис. грн (на 21,2 % перевищує річний план) та на 669,0 тис. грн,                           

або на 45,9 % більше надходжень за 2020 рік, а саме: 
1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті                       

Сумської міської ради – 955,5 тис. грн, що складає 82,8 % до річного плану 

та на 362,9 тис. грн, або на 27,5 % менше надходжень за 2020 рік. 
Згідно інформації сектору з питань забезпечення роботи 

адміністративної комісії Сумської міської ради за 2021 рік адміністративною 

комісією при виконавчому комітеті проведено 45 засідань, на яких 

розглянуто 1 407 справ (за 2020 рік - 39 засідань, на яких розглянуто                             
1 842 справи). За результатами розгляду: 

- закрито 214 адміністративних справ (в т. ч. 166 справ відповідно до 

ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при 

малозначності правопорушення» та 48 справ згідно ст. 247 «Обставини, що 

виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» 

Кодексу України про адміністративні правопорушення); 
- попереджено - 6 осіб; 
- на 1 187 осіб накладено адміністративних штрафів на суму                                         

1 382,7 тис. грн; 
- до Державної виконавчої служби по територіальності для 

примусового стягнення коштів по адміністративних штрафах передано                       

913 справ на суму 1 124,7 тис. грн та у результаті співпраці з відділами ДВС 

на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 273,4 тис. гривень. 
2) По управлінню державного архітектурно – будівельного 

контролю Сумської міської ради – 1 167,8 тис. грн (в 5,3 раза перевищує 

річний план) та на 1 035,2 тис. грн, або в 8,8 раза більше надходжень                          
за 2020 рік за рахунок стягнення коштів: 

- Північно-Східним МРУМЮ (м. Суми) - 775,4 тис. грн; 
- Зарічним ВДВС у м. Суми Пн – Сх МРУМЮ (м. Суми) -                               

250,7 тис. грн; 
- Печерським РВ ДВС у м. Києві ЦМРУМЮ (м. Київ) - 75,7 тис. грн; 
- Лебединським ВДВС Пн – Сх МРУМЮ (м. Суми) - 20,4 тис. грн; 
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- Ковпаківським ВДВС у м. Суми Пн – Сх МРУМЮ (м. Суми) -                            
4,0 тис. гривень. 

3) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг у                                                          

м. Суми» Сумської міської ради – 1,6 тис. грн (26,4 % до річного плану)                     

та на 0,1 тис. грн, або на 3,1 % менше надходження за 2020 рік                                              

(за 2020 рік складено 32 протоколи; за 2021 рік – 31 протокол                                  
про адміністративні правопорушення відповідно до статті                                      
198 «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності» Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). 
4) По управлінню з питань праці Сумської міської ради –                                     

2,1 тис. грн (0,5 % до річного плану) та на 3,2 тис. грн, або на 60,7 % менше 

надходження за 2020 рік. Згідно Закону України від 04.03.2021 № 1320-IX 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

надмірному тиску на суб’єктів господарювання» внесені зміни до Кодексу 

законів про працю України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про судовий збір» та        

«Про місцеве самоврядування в Україні». Так, відповідно до частини другої 

статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи 

місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть 

проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що 

перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.                       

У 2021 році спеціалістами управління з питань праці Сумської міської ради 

були проведені перевірки 25 підприємств, установ та організацій, що 

перебувають комунальній власності Сумської територіальної громади, у ході 

яких виявлені окремі порушення законодавства про працю. За результатами 

перевірок складені довідки та надана методична допомога, спрямована на 

усунення виявлених порушень і недопущення їх у подальшому. 
Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів надійшло 1 327,8 тис. грн, що в 2,4 раза                         

перевищує річний план та на 507,9 тис. грн (або на 61,9 %) більше 

надходжень за 2020 рік, зокрема: 
- по юридичних особах «+» 527,7 тис. грн, або в 2,1 раза більше 

надходжень за 2020 рік (найбільші суми сплатили: ТОВ «Афіна-Груп» –                
531,8 тис. грн, ТОВ «ТКС» – 101,8 тис. грн, ПФ «Луч» – 70,4 тис. грн,                            

ТОВ «Слобожанський Бровар» – 68,0 тис. гривень). 
- по фізичних особах «-» 19,8 тис. грн, або на 5,8 % менше 

надходжень за 2020 рік. 
Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 11,5 тис. грн 

(відповідно до рішень Сумської міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у 

користування на праві строкового земельного сервітуту»), що на 21,4 % 

перевищує річний план та на 2,0 тис. грн (або на 21,1 %) більше надходжень 

за 2020 рік. 
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Коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які 

підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до 

відповідного бюджету надійшло 67,7 тис. грн, що в 2,6 раза перевищує 

річний план. 
Плати за надання адміністративних послуг надійшло                               

18 047,0 тис. грн, що складає 98,7 % до річного плану та                                                          

на 3 705,4 тис. грн (або на 25,8 %) більше надходжень за 2020 рік. 
Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності склали 28 908,7 тис. грн, що складає 107,0 % до річного плану та 

на 5 626,2 тис. грн (або на 24,2 %) більше надходжень за 2020 рік. 
 

 
 

Обсяг заборгованості по оренді комунального майна станом                                 
на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 збільшився з 6 201,8 тис. грн                                  

до 6 499,8 тис. грн, тобто на 298,0 тис. гривень. 
Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради: 
1. Постійно здійснювався моніторинг виконання планових показників 

відповідно до закріплення у затверджених обсягах. 
2. Постійно проводилася претензійно-позовна робота зі стягнення 

заборгованості по орендній платі з юридичних та фізичних осіб – орендарів 

комунального майна, дострокового розірвання договорів з боржниками                     

та примусового виселення з приміщень; здійснювався моніторинг стану 

виконання рішень суду та вжитих заходів щодо стягнення заборгованості по 

оренді комунального майна. 
Так, станом на 01.01.2022: 
За рішенням суду по: 
- 7-ох позовах стягнуто заборгованість по орендній платі                                

за користування комунальним майном на загальну суму 482,1 тис. грн; 



13 
 

- 4-ох позовах стягнуто заборгованість по орендній платі                                
за користування комунальним майном на загальну суму 96,3 тис. грн, 

достроково розірвано договори оренди та виселено боржників; 
- 5-ох позовах заборгованість по орендній платі за користування 

комунальним майном сплачено в сумі 323,1 тис. грн до прийняття рішення 

суду по суті; 
- 1-му позову відмовлено у стягненні заборгованості по орендній 

платі в сумі 25,6 тис. грн; 
- 2-ох позовах прийнято рішення про примусове виселення орендаря 

із займаного нежитлового приміщення (в т. ч. по 1-му позову - достроково 

розірвано договір оренди). 
На розгляді в судах перебуває: 
- 6 позовів - про стягнення заборгованості на суму 64,9 тис. грн; 
- 2 позови - про виселення із займаного приміщення; 
- 1 позов, який має кілька позовних вимог (дострокове розірвання 

договору оренди та виселення із нежитлового приміщення). 
На виконанні у відділах ДВС перебувають 90 виконавчих документів 

про стягнення заборгованості по орендній платі за користування 

комунальним майном з 55 боржників на загальну суму 4 755,2 тис. гривень.  
У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто 

кошти за оренду комунального майна у сумі 14,4 тис. гривень. 
3. Відділом орендних відносин управління майна постійно проводилася 

робота щодо своєчасного оформлення договорів оренди (з урахуванням змін                  

в законодавстві) та внесення змін до діючих договорів. 
Державного мита надійшло 559,2 тис. грн, що складає 100,2 %                 

до річного плану та на 109,7 тис. грн, або на 24,4 % більше надходжень                          

за 2020 рік. 
Орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, місцевими радами надійшло                                         

16,7 тис. гривень. 
Кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності, 

надійшло 5,4 тис. гривень. 
Інших надходжень надійшло 5 924,2 тис. грн, що складає 109,3 %                          

до річного плану та на 1 187,1 тис. грн, або на 25,1 % більше надходжень               

за 2020 рік переважно за рахунок: 
- надходження коштів по платі за тимчасове користування місцями, 

що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних 

засобів «+» 1 077,1 тис. грн (у зв’язку із переукладанням договорів через 

підвищення базових тарифів згідно рішення виконавчого комітету Сумської 

міської ради від 17.03.2020 № 157 «Про впровадження Порядку плати за 

тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, 

для розташування рекламних засобів»); 
- надходження коштів за лікування потерпілих «+» 252,5 тис. грн; 
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- надходження коштів згідно перерахунків (пільг, грошових 

компенсацій, комунальних послуг та інше) «+» 173,6 тис. грн; 
- надходження коштів за зданий металобрухт, отриманий від 

демонтажу(ремонту) списаних основних засобів +» 145,4 тис. гривень. 
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної                        

та комунальної власності, які не надані у користування та не передані                 

у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не                        

за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення 

якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку                      

з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло                                                     

1 345,1 тис. грн, що на 51,2 % перевищує річний план та на 587,3 тис. грн,                     

або на 77,5 % більше надходжень за 2020 рік (найбільші суми сплатили: 

Олексенко Н.В. – 170,0 тис. грн, Вайлунов О.М. – 134,3 тис. грн,                                            

ПП «Адамант 15» – 122,5 тис. грн, ТОВ «Суми-Продресурс-2009» –                                
93,1 тис. грн, Скоробагатський Є.О. – 87,3 тис. грн, ТОВ «ЕКО» –                                 
75,9 тис. грн, ТОВ «Капітал Метінвест» – 73,3 тис. грн та інші). 

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради: 
1. Суб’єктам господарювання було направлено 59 листів про 

визначення недоотриманого доходу у вигляді несплаченої орендної плати на 

суму 9 952,7 тис. гривень. 
В результаті проведеної роботи до бюджету СМТГ надійшли кошти: 
- 763,0 тис. грн (недоотриманий дохід за рішеннями суду про 

стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельними 

ділянками з порушенням земельного законодавства); 
- 564,0 тис. грн (за договорами добровільного відшкодування 

безпідставно збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок 

комунальної власності без державної реєстрації права користування). 
2. Постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо порушення 

прав територіальної громади на володіння, управління, користування                               

та розпорядження земельними ресурсами СМТГ. 
Так, станом на 01.01.2022 на розгляді в судах перебуває: 
- 36 справ на загальну суму 10 139,5 тис. грн (в т. ч. по 10 справах 

судом прийнято схвальні рішення на загальну суму 2 505,3 тис. грн); 
- за 1 позовом укладено мирову угоду про добровільну сплату 

заборгованості в розмірі 213,5 тис. грн; 
- за 1 позовом ухвалено рішення про розстрочку сплати заборгованості 

у розмірі 167,4 тис. грн; 
- за 2-ма позовами у стягненні 677,3 тис. грн безпідставно збережених 

коштів внаслідок користування земельними ділянками комунальної власності 

без оформлення відповідних документів відмовлено. 
3. У відділах ДВС перебувають на виконанні 17 виконавчих документів                      

(по 17 боржниках) про стягнення безпідставно збережених коштів внаслідок 

користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення 

відповідних документів на загальну суму 2 750,5 тис. гривень. 
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Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів                

і дорогоцінного каміння склали 0,4 тис. грн, що складає 100,0 % до річного 

плану та на 0,2 тис. грн, або в 2,0 раза більше надходжень за 2020 рік                                  

(за рахунок надходження коштів по 0,2 тис. грн від КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради та КУ «СМТЦСО (НСП) 

«Берегиня»). 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
 

 
 

Екологічного податку (до бюджету ТГ надходить 25,0 %) зараховано 

4 206,6 тис. грн, що становить 108,9 % до річного плану та                                           
на 495,3 тис. грн (або на 13,3 %) більше надходжень за 2020 рік. 
Найбільшими платниками по екологічному податку, які збільшили 

надходження за 2021 рік порівняно з надходженнями за 2020 рік є:                           
КП «Міськводоканал» СМР, ТОВ «Сумитеплоенерго»,                                                      
АТ «СМНВО – Інжиніринг», АТ «Технологія» та інші. 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради перераховано кошти по 

інших надходженнях до фонду охорони навколишнього природного 

середовища у сумі 80,0 тис. грн, що становить 100,0 % до річного плану. 
Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності (до бюджету СМТГ надходить                                          

50,0 %) надійшло 191,4 тис. грн, що складає 107,8 % до річного плану                              

(переважно за рахунок сплати коштів ТОВ «Гідромашбуд» у сумі                               

171,6 тис. гривень). 
Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається 

з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло                                 
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31,2 тис. грн, що складає 44,5 % до плану на рік та на 29,9 тис. грн                                    

(або в 24 рази) більше надходжень за 2020 рік. 
На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) 

надійшли кошти у сумі 60 746,1 тис. грн, що становить 110,0 % 

затвердженого річного плану та на 12 980,2 тис. грн (або на 27,2%) більше 

надходжень за 2020 рік (у зв’язку: із збільшенням кількості годин понад 

обсяги навчального плану по головному розпоряднику коштів управлінню 

освіти і науки Сумської міської ради; із надходженням благодійної допомоги                                    

(кисневих концентратів «Біомед») по головному розпоряднику коштів 

управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради; із надходженням 20 % 

авансового внеску по грантових коштах Фонду Єдиного економічного 

Простору та Норвегії відповідно до партнерської угоди в рамках реалізації 

проєкту «Управління відходами на основі кругової економіки/Circular-based 
waste management» по головному розпоряднику коштів департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради). 
 

 
 

Надходження бюджету розвитку становлять 11 127,4 тис. грн,                       

що на 36,6 % перевищує річний план на рік та на 622,4 тис. грн                                     

(або на 5,9 %) більше надходжень за 2020 рік, в т. ч. за рахунок: 
1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури                            

населеного пункту надійшли кошти в сумі 1 658,6 тис. грн, що на 21,9 % 

перевищує річний план та на 1 366,7 тис. грн, або в 45,2 % менше 

надходжень за 2020 рік у зв’язку із прийняттям Закону України                                   
від 20.09.2019 № 132-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»                                
(з 01.01.2021 скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури 

населеного пункту, шляхом виключення статті 40 «Пайова участь у 

розвитку інфраструктури населеного пункту» в Законі України                             
«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI).                       

В 2021 році надійшли кошти: 
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- 1 583,6 тис. грн – погашення заборгованості (в т. ч. 1 285,6 тис. грн 

- ТОВ «ВКП «Нотехс»; 161,0 тис. грн - СУБП «Укртехносинтез» у формі       
ТОВ; 137,0 тис. грн - АТ «Сумбуд»); 

- 14,3 тис. грн – кошти, стягнуті через ВДВС (ТОВ «Ліга 

Ефективних Брендів»); 
- 60,7 тис. грн – надходження коштів, згідно договорів про сплату 

пайової участі, які були укладені до 01.01.2020, і дійсними до моменту їх 

повного виконання відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України від 20.09.2019 № 132-ІХ. 
2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності – 9 383,6 тис. грн, що на 43,3 % перевищує річний план та                                                               

на 2 979,6 тис. грн, або в 46,5 % більше надходжень за 2020 рік (в 2020 році – 
приватизовано 22 об'єкти, площею 2 051,4 кв. метрів; в 2021 році – 
приватизовано 23 об'єкт, площею 2 520,6 кв. метрів). 

3) Коштів від продажу землі – 49,5 тис. грн, що складає 24,8 %                          
до річного плану та на 1 004,0 тис. грн, або на 95,3 % менше надходжень                 

за 2020 рік (за 2020 рік - 3 об'єкта, площею 0,2453 га; за 2021 рік - 1 об'єкт, 

площею 0,0160 га). 
4) Надходження коштів по відсотках за користування позиками,                

які надавалися з місцевих бюджетів – 35,7 тис. грн, що на 0,8 % 

перевищує річний план та на 13,5 тис. грн, або в 60,8 % більше надходжень 

за 2020 рік. В 2021 році надійшли кошти від КП «Міськводоканал» СМР – 
22,2 тис. грн, КП «Інфосервіс» СМР – 11,7 тис. грн, КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» СМР – 1,7 тис. грн, КП «Сумитеплоенергоцентраль» 

СМР – 0,1 тис. гривень. 
5) Плати за гарантії, надані міськими радами – 0,012 тис. грн, що 

складає 100,0 % до річного плану (плата за надання місцевої гарантії                                               

(1 грн. на місяць) для забезпечення виконання боргових зобов’язань                                  

за запозиченням, залученим КП СМР «Електроавтотранс», для реалізації 

інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу                                                      

КП «Електроавтотранс в м. Суми» відповідно до рішення Сумської міської 

ради від 06.08.2019 № 5462-МР «Про надання у 2019 році місцевої гарантії 

Сумської міської ради»). 
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До цільового фонду Сумської міської ради залучено                                   

2 358,5 тис. грн, що становить 74,1 % до річного плану та на 284,4 тис. грн,    

або на 13,7 % більше надходжень за 2020 рік, а саме по: 
- Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради –                     

1 029,9 тис. грн (в т. ч. 961,9 тис. грн – кошти, які отримані від 

співвласників багатоквартирних будинків на проведення капітального 

ремонту житлового фонду відповідно до рішення Сумської міської ради від 

29.01.2020 № 6369-МР «Про затвердження Порядку використання 

бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в організації та 

співфінансуванні капітального ремонту багатоквартирних будинків»                         
(зі змінами) та 68,0 тис. грн – відновна вартість зелених насаджень                     
(дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Суми), що становить 49,8 % до річного 

плану та на 186,6 тис. грн (або на 22,1 %) більше надходжень                            

за 2020 рік; 
- управлінню архітектури та містобудування Сумської міської 

ради – 1 238,6 тис. грн, що на 16,8 % перевищує річний план та                                                  

на 11,5 тис. грн (або на 0,9 %) більше надходжень за 2020 рік; 
- виконавчому комітету Сумської міської ради – 90,0 тис. грн,                       

що на 66,4 % перевищує річний план та на 86,3 тис. грн (або в 23,3 раза) 

більше надходжень за 2020 рік (за рахунок повернення поворотної фінансової 

підтримки КП «Міськводоканал» СМР). 
 

Відповідно до частини 1, 4 та 5 статті 78 Бюджетного кодексу 

України Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради здійснювалась загальна організація та управління виконанням 

бюджету СМТГ, координація діяльності учасників бюджетного процесу                

з питань виконання бюджету, а саме: 
1. Здійснювався щоденний контроль за станом виконання дохідної 

частини бюджету СМТГ. 
2. Здійснювався оперативний моніторинг сплати до бюджету податку 
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на доходи фізичних осіб та плати за землю бюджетоутворюючими 

підприємствами міста. 
3. Щопонеділка розглядалась інформація про стан надходження коштів 

до бюджету СМТГ на апаратній нараді при міському голові. 
4. Продовжувала свою роботу міська комісія з питань забезпечення 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації державної політики 

щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 
У результаті проведеної роботи протягом 2021 року забезпечено 

погашення підприємствами міста заборгованості по заробітній платі на 

загальну суму 95 732,0 тис. гривень. 
5. Рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року                                 

№ 63-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку                                           

Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями 

розвитку на 2022-2023 роки» було затверджено заходи щодо виконання 

дохідної частини бюджету СМТГ в 2021 році. В результаті проведених 

заходів станом на 01.01.2022 виконання склало 10 030,5 тис. грн, що                           
в 2,4 раза перевищує плановий показник на рік (4 128,9 тис. гривень).                  
Крім того, згідно інформації Головного управління ДПС у Сумській області 

по заходах примусового стягнення надійшли кошти в сумі 11 208,0 тис. грн, 

що в 4,5 раза перевищує плановий показник на рік (2 500,0 тис. гривень). 
6. З метою виконання показників дохідної частини бюджету                           

СМТГ було прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради          

від 29.01.2021 № 30 «Про заходи щодо виконання дохідної частини бюджету                                                      

Сумської міської територіальної громади в 2021 році», яке перебувало                               

на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та                                       

Головного управління ДПС у Сумській області. 
7. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради 

та направлено 73 листи до підприємств міста, які допустили істотне 

зменшення надходжень (в т. ч.: 36 листів по податку на доходи фізичних 

осіб, 21 лист по платі за землю, 9 листів по податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки та 7 листів по єдиному податку з 

сільськогосподарських товаровиробників) з проханням повідомити про 

причини скорочення перерахувань до бюджету. 
8. З метою погашення заборгованості до бюджету Департаментом 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено         

від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено                            

77 листів суб’єктам господарювання, які мають заборгованість                                           

(в т. ч.: 21 лист по податку на доходи фізичних осіб; 43 листа по платі за 

землю; 5 листів по єдиному податку; 7 листів по податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 1 лист по єдиному податку з 

сільськогосподарських товаровиробників) з проханням погасити існуючу 

заборгованість. 
При цьому слід зазначити, що відділом торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів Сумської міської ради було підготовлено від імені виконавчого 
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комітету Сумської міської ради та направлено 190 листів суб’єктам 

господарювання, які мали заборгованість по ККД 14040000                          
«Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів» та ККД 21081500 «Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (111 – юридичним особам та                
79 – фізичним особам-підприємцям). 

9. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених 

показників по дохідній частині бюджету СМТГ Департаментом фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради: 
9.1. Направлено помісячний розпис доходів загального та спеціального 

фондів бюджету СМТГ до Головного управління ДПС у Сумській області, 

виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення. 
9.2. Щомісячно направлялася до Головного управління ДПС                                    

у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини 

бюджету СМТГ в розрізі надходжень. 
9.3. У разі внесення змін направлявся уточнений розпис доходів 

загального та спеціального фондів бюджету СМТГ до Головного управління 

ДПС у Сумській області та виконавчих органів Сумської міської ради 

відповідно до закріплення. 
9.4. Щомісячно надавалась інформація про надходження коштів                            

до бюджету СМТГ (Департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради, Департаменту інфраструктури міста                               

Сумської міської ради, відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Сумської міської ради, управлінню «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, управлінню 

державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради, 

управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства    

Сумської міської ради, міськрайонному управлінню в м. Сумах та                     

Сумському районі ГУ Держгеокадастру у Сумській області) та державного 

бюджету (Північно-Східному МРУМЮ (м.Суми). 
9.5. Щомісячно виконавчим органам Сумської міської ради відповідно 

до закріплення надавалась інформація про загальний обсяг заборгованості                        

в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, яка отримана через                                 

ITC «Електронний кабінет» (Департаменту забезпечення ресурсних 

платежів Сумської міської ради; відділу торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів Сумської міської ради; відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради; управлінню стратегічного 

розвитку міста Сумської міської ради). 
10. Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради: 
10.1. Постійно здійснювався контроль щодо розміщення незаконно 

встановлених рекламних засобів та тимчасових споруд на території міста 

Суми. В 2021 році управлінням було проведено наступні заходи: 
- 396 рекламних засобів та 242 тимчасові споруди обстежено; 
- 20 рекламних засобів демонтовано власником в добровільному 

порядку; 
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- 43 рекламні засоби та 3 тимчасові споруди демонтовано в 

примусовому порядку; 
- 34 власники рекламних засобів отримали вимогу про усунення 

порушень в частині самовільного розміщення зовнішньої реклами та 

попереджені про демонтаж рекламних засобів у  добровільному порядку; 
- 31 власників незаконно встановлених/розміщених тимчасових 

споруд попереджено про демонтаж в добровільному порядку; 
- продовжено 239 дозволів на розміщення рекламних засобів. 

 В 2021 році підготовлено 22 звернення до суб’єктів господарювання 

щодо використання тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності без належного оформлення прав. В результаті проведених заходів 

до управління звернулося 7 суб’єктів господарювання щодо оформлення 

паспорту прив’язки. 
Опрацьовується інформація щодо розміщених 254 тимчасових споруд 

на території СМТГ (відповідність Комплексній схемі розміщення тимчасових 

споруд, схема зонування території, червоні лінії магістральних вулиць, 

топографо-геодезична основа М 1:500). 
10.2. Відповідно до наданих повноважень постійно проводиться робота 

щодо укладання нових договорів з користувачами рекламних засобів та 

тимчасових споруд. З початку року укладено 53 договори: 
- 52 договори з користувачами рекламних засобів (в т. ч. 23 – нових 

договорів та внесені зміни до 29 діючих договорів); 
- 1 договір про внесення змін з користувачем тимчасової споруди. 
10.3. Прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради: 
- від 29.01.2021 № 46 «Про підтримку суб’єктів господарювання                 

у сфері розміщення зовнішньої реклами на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»                          
(зменшено плату в 2 раза за користування місцями, що перебувають                             

в комунальній власності СМТГ, для розміщення рекламних засобів,                             

яка затверджена рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради                   

від 17.03.2020 р. № 157 «Про впровадження Порядку плати за тимчасове 

користування місцями, які перебувають у комунальній власності,                                    

для розташування рекламних засобів» (зі змінами), у період з 01 січня                             

по 31 березня 2021 року, згідно з додатком до цього рішення, орієнтовна 

сума втрат складає 0,5 млн. гривень); 
- від 29.01.2021 № 48 «Про демонтаж зовнішньої реклами на території 

Сумської міської територіальної громади» (12 рекламних засобів,                                

які підлягають демонтажу); 
- від 18.05.2021 № 308 «Про продовження/відмову у продовженні 

строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території м. Суми» 

(продовжено дозволи на розміщення 238 рекламних засобів); 
- від 18.05.2021 № 309 «Про розміщення зовнішньої реклами на 

території Сумської міської територіальної громади» (надано дозволи на 

розміщення 89 рекламних засобів); 
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- від 27.05.2021 № 332 «Про невідкладні заходи щодо припинення 

незаконних дій на земельній ділянці, що належить Сумській міській 

територіальній громаді» (стосовно демонтажу незаконно встановлених 

елементів будівельних конструкцій); 
- від 25.06.2021 № 347 та від 29.06.2021 № 350 «Про здійснення 

невідкладних заходів з організації благоустрою на території Сумської міської 

територіальної громади шляхом проведення демонтажу незаконно 

встановлених/розміщених об’єктів»; 
- від 31.08.2021 № 491 «Про анулювання дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами на території Сумської міської територіальної громади» 

(стосовно 50 рекламних засобів); 
- від 31.08.2021 № 492 «Про здійснення заходів з організації 

благоустрою на території Сумської міської територіальної громади шляхом 

проведення демонтажу незаконно встановлених/розміщених об’єктів» 

(стосовно демонтажу 90 незаконно встановлених/розміщених об’єктів); 
- від 31.08.2021 № 494 «Про демонтаж зовнішньої реклами на 

території Сумської міської територіальної громади» (55 рекламних засобів,                                

які підлягають демонтажу та анулювання 46 дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами); 
- від 31.08.2021 № 495 «Про продовження строку дії дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської територіальної 

громади» (стосовно 1 рекламного засобу); 
- від 21.10.2021 № 628 «Про здійснення невідкладних заходів з 

організації благоустрою на території Сумської міської територіальної 

громади шляхом проведення демонтажу незаконно встановлених/розміщених 

об’єктів» (стосовно демонтажу 1 незаконно встановленої тимчасової  

споруди (металевої конструкції). 
10.4. Проводилася претензійно – позовна робота в разі порушення умов 

договору (несплата або неповна сплата коштів платниками за тимчасове 

користування місцями розміщення рекламних засобів та по платі за 

особистий строковий сервітут). 
В 2021 році направлено 151 претензію 99 суб’єктам господарювання                  

на загальну суму 1 302,1 тис. гривень. В результаті проведених заходів до 

бюджету СМТГ надійшли кошти в сумі 455,8 тис. грн (в т. ч. 10,2 тис. грн 

пеня). 
До суду подано 3 позови щодо стягнення заборгованості, з яких: 
- 1 позов на суму 28,7 тис. грн задоволено частково; кошти в сумі                                      

12,6 тис. грн до бюджету СМТГ надійшли 24.09.2021; 
- 2 позови на суму 191,9 тис. грн задоволено повністю. 
11. Згідно інформації Департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради: 
11.1. У приміщенні Сумського Бізнес Хабу в Конгрес-центрі СумДУ 

24.02.2021 було проведено семінар на тему «Актуальні зміни в законодавстві 

за участю 40 суб’єктів господарювання: податкове законодавство; державний 

контроль у сфері ринкового, метрологічного нагляду та захисту прав 

споживачів; охорона праці в умовах карантину». 



23 
 

До семінару були залучені представники Головного управління ДПС          

у Сумській області, Головного управління Держпродспоживслужби                                    

в Сумській області, управління з питань праці Сумської міської ради. 
11.2. Спільно з Сумською торгово-промисловою палатою 26.04.2021 

проведений онлайн-семінар на тему «Захист інтелектуальної власності                         
в бізнесі» за участю 25 суб’єктів господарювання. 

11.3. Спільно з відокремленим підрозділом Всеукраїнської ГО                         

«Ділові Українські Жінки» в Сумській області в Конгрес-центрі СумДУ,                             

в приміщенні Сумського Бізнес Хабу 28.05.2021-29.05.2021, проведено 

семінар для суб’єктів малого і середнього підприємництва СМТГ                                            

на тему «Виступай-переконуй-впливай». В заході взяли участь                                    
30 суб’єктів господарювання. 

11.4. В приміщенні Сумського Бізнес Хабу 23.09.2021 організовано та 

проведено семінар на тему «Актуальні зміни в законодавстві для суб’єктів 

господарювання: електронне податкове декларування; електронні лікарняні». 

Семінар проведено з залученням заступників директора з експертизи 

тимчасової непрацездатності Центрів первинної медико-санітарної допомоги 

№ 1 та № 2; представників Головного управління ДПС України                                                   

в Сумській області, Головного управління Пенсійного фонду України                                      

в Сумській області та управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України у Сумській області. У заході взяли участь 29 суб’єктів 

господарювання. 
11.5. Відповідно до листа директора Конгрес-центру, начальника 

Центру бізнес-комунікацій Сумського державного університету, 

організовано проведення семінару протягом 12.11.2021-15.11.2021 на теми:                             

«Відкриття 4-го сезону суботньої школи фермерства та кооперації 

«Максимум із Гектара»; «Сімейне фермерське господарство – професія 

майбутнього»; «Дорадчі сервіси з дотацій, компенсацій та інвестицій для 

сімейних фермерських господарств»; «Конструктор бізнес-планів сімейного 

фермерського господарства на 2022 рік». В заході взяли участь 120 суб’єктів 

господарювання. 
11.6. В приміщенні Сумського Бізнес Хабу 09.12.2021 проведено 

зустріч представників бізнесу з фахівцями Головного управління Державної 

податкової служби України в Сумській області. В заході взяли участь 

46 суб’єктів господарювання. 
11.7. З метою підтримки орендарів на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19), Сумською міською радою прийняті рішення: 
- № 6721-МР від 29.04.2020 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення Сумської міської ради від 03 квітня 2020 року № 6718-МР                              
«Про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном 

комунальної власності Сумської міської територіальної громади на період дії 

протиепідемічних обмежувальних заходів» (з 12.03.2020 до закінчення терміну 

карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19); 
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- № 476-МР від 24.02.2021 «Про звільнення від орендної плати 
ТОВ Кінотеатр «Дружба» за користування майном комунальної власності 

Сумської міської територіальної громади» (звільнено від сплати орендної плати                     

з 01.01.2021 по 28.02.2021). 
12. З метою наповнення бюджету СМТГ управлінням «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради (далі по тексту 

ЦНАП): 
- проводилась роз'яснювальна робота з громадськістю, висвітлюється 

інформація в засобах масової інформації стосовно діяльності ЦНАПу                              

та переліку його найпоширеніших адміністративних послуг; 
- на сайті ЦНАПу розміщена інформація про найбiльш затребувані 

мешканцями адміністративні послуги, якi надаються управлінням (реєстрація 

права на нерухоме майно, реєстрація юридичних та фізичних осіб - 
підприємців, реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання громадян, 

видача витягу з Держгеокадастру, оформлення паспорту громадянина 

України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у вигляді                  
ID - картки тощо); 

- проводилися семінари, навчання та інші заходи з представниками 

органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних громад              

з питань надання адміністративних послуг, вказаним особам доводиться до 

відома інформація про послуги, які виконуються в межах області і з якими у 

керівників районного рівня виникають проблеми. 
13. Виконавчими органами, в межах повноважень та відповідно                            

до закріплення, постійно здійснювався моніторинг (відстеження) проєктів та 

прийнятих нормативно-правових актів, які розміщені на сайті                          

Верховної ради України, та виконання дохідної частини бюджету СМТГ. 
14. Виконавчими органами, в межах повноважень проводився 

моніторинг податкового боргу з метою покращення платіжної дисципліни 

суб’єктів господарювання та погашення (зменшення) заборгованості по 

податкових надходженнях до бюджету СМТГ відповідно до закріплення. 
15. Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

Сумською міською радою були прийняті рішення по місцевих податках                         

та зборах на 2022 рік, а саме по: 
15.1. Платі за землю (від 30 червня 2021 року № 1231-МР). 
15.2. Туристичному збору (від 14 липня 2021 року № 1238-МР). 

15.3. Єдиному податку для фізичних осіб-підприємців                                           
(від 14 липня 2021 року № 1239-МР). 

15.4. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки                      

(від 14 липня 2021 року № 1240-МР). 

15.5. Транспортному податку (від 14 липня 2021 року № 1241-МР). 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)                   

за 2021 рік склало 3 140 207,8 тис. грн (або 93,7 %) до затверджених 

бюджетних призначень, у тому числі по загальному фонду –          
2 293 839,7 тис. грн (або 98,0 %) та по спеціальному фонду –  
846 368,1 тис. грн, з них бюджет розвитку – 556 371,7 тис. грн  
(76,5 відсотків). 

На видатки соціального спрямування в 2021 році спрямовано 
1 491 711,4 тис. грн, що становить 65,0 % від обсягу загального фонду 

(2 293 839,7 тис. грн) бюджету Сумської міської територіальної громади. 
 

 
 
* У зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я, медична субвенція передбачена до 

01.04.2020 року та відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» з 01.04.2020 року заклади, які надають вторинну (спеціалізовану) амбулаторну 

та стаціонарну допомогу перейшли на фінансування за рахунок Національної служби здоров’я України. 

На виконання 29 програм та окремих заходів програми економічного 

і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади, 

затверджених рішеннями Сумської міської ради спрямовано видатки у 

сумі 2 654 739,1 тис. грн, що становить 84,5 % до загального обсягу видатків 

бюджету Сумської міської територіальної громади, передбачених на 

виконання програм, зокрема: 
- Комплексна програма Сумської міської територіальної громади 

«Освіта на 2019-2021 роки» – 1 263 278,6 тис. грн; 
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Сумської міської територіальної громади на               
2021-2023 роки – 630 120,1 тис. грн; 
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- Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту 

Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки –                               
79 531,4 тис. грн; 

- Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 

2019-2021 роки – 78 816,4 тис. грн; 
- Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» –        
35 374,4 тис. гривень. 

 
Структура виконання видатків бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік (загальний та спеціальний фонди) 
характеризується наступними показниками: 

 За кодами економічної класифікації видатків бюджету                    
(з урахуванням видатків за напрямами спрямування по галузі «Охорона 

здоров’я» та в частині надання фінансової підтримки установам галузі 

«Фізична культура і спорт»): 
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 За функціональною ознакою видатків та кредитування 

місцевих бюджетів: 
 

 
Зокрема по: 

 
КТПКВК 0100 «Державне управління» 

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 
за 2021 рік склали 263 873,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
258 120,5 тис. грн, що становить 98,5 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду – 5 752,9 тис. грн, з них бюджет 

розвитку – 1 197,40 тис. грн (99,8 відсотка).  
У загальній сумі враховано видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
- «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної 

громади» на 2019-2021 роки – 2 518,9 тис. грн (забезпечення відкритості та 

прозорості діяльності органів місцевого самоврядування); 
- «Програма для забезпечення виконання департаментом соціального 

захисту населення Сумської міської ради рішень суду та пов’язаних із ними 

стягнень на 2021-2023 роки» – 39,0 тис. грн; 
-  «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської 

територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та 

інших подій на 2020-2022 роки» – 290,3 тис. грн (відзначення державних, 

професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, 

вшанування видатних особистостей); 
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- «Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у                       

Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» -                               
100,0 тис. грн (проведення комплексу заходів, спрямованих на налагодження 

ефективного діалогу та співпраці органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства). 
 

КТПКВК 1000 «Освіта» 
 Видатки галузі «Освіта» (без урахування шкіл естетичного виховання) 
склали 1 151 638,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1 098 093,9 тис. грн 
(з них кошти бюджету Сумської міської територіальної громади –  
603 317,3 тис. грн), що становить 99,3 % до затверджених річних призначень 

та по спеціальному фонду – 53 544,7 тис. грн, в т. ч. власні надходження 

(поточні видатки) – 34 232,9 тис. грн та видатки розвитку – 19 311,8 тис. грн, 
з них бюджет розвитку – 13 920,5 тис. гривень. 

У загальній сумі враховані видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на          

2020-2022 роки» – 3 541,2 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним 

харчуванням, новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів 

навчально-виховного комплексу, батьки яких є захисниками України, 

добровольцями – захисниками України або загиблими (померлими) 

захисниками України); 
- «Милосердя» на 2019-2021 роки» – 68,6 тис. грн (у т. ч. на 

забезпечення безкоштовним харчуванням, новорічними подарунками 

вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої 

освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових 

дій на території інших держав та новорічними подарунками вихованців та 

учнів віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховується четверо               

і більше дітей). 
 

КТПКВК 2000 «Охорона здоров’я» 
Видатки галузі «Охорона здоров’я» склали 203 532,0 тис. грн,                        

в т. ч. по загальному фонду – 95 700,2 тис. грн, що становить 98,0 % до 

затверджених бюджетних призначень (з них кошти бюджету Сумської міської  

територіальної громади – 84 230,6 тис. грн, кошти субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 
11 403,7 тис. грн та кошти іншої субвенції з місцевих бюджетів –  
65,9 тис. грн) та по спеціальному фонду – 107 831,8 тис. грн, з них власні 

надходження – 5 053,1 тис. грн, бюджет розвитку – 102 778,7 тис. гривень. 
У загальній сумі враховані видатки на виконання міської програми 

«Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на  
2020-2022 роки» – 630,9 тис. грн (медичне забезпечення учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції). 
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КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 

149 798,2 тис. гривень. 
По загальному фонду – 146 502,1 тис. грн, що становить 97,6 % до 

затверджених бюджетних призначень, з них кошти бюджету Сумської міської 

територіальної громади – 140 854,4 тис. грн та інша субвенція з обласного 

бюджету – 5 647,7 тис. гривень.  
З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської ТГ, найбільшу частку складають видатки, передбачені на 

виконання завдань та заходів програм Сумської міської територіальної 

громади (загальний фонд): 
- «Милосердя» на 2019-2021 роки» – 78 512,0 тис. грн (компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському 
електро-, автотранспорті – 50 985,2 тис. грн, надання пільг, установлених 

чинним законодавством – 3 737,6 тис. грн, надання матеріальної допомоги – 
11 306,7 тис. грн, надання соціальних гарантій, установлених Сумською 

міською радою – 7 989,8 тис. грн, надання пільг на житлово – комунальні 

послуги окремим категоріям громадян – 2 322,1 тис. грн, надання фінансової 

підтримки організаціям, які мають соціальну спрямованість –  
2 083,9 тис. грн, обробка інформації з нарахування та виплати допомог, 

компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються 

нарахування та виплати – 86,7 тис. грн); 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на   

2020-2022 роки» – 28 753,6 тис. грн (надання цільової матеріальної допомоги 

для придбання житла захисникам України та членам сімей загиблих 

(померлих) захисників України – 21 000,0 тис. грн, надання соціальних 

гарантій, установлених Сумською міською радою – 4 922,2 тис. грн, надання 

матеріальної допомоги захисникам України та членам їх сімей – 2 245,0 тис. 

грн, надання пільг на житлово – комунальні послуги – 586,4 тис. гривень). 
По спеціальному фонду видатки становлять – 3 296,1 тис. грн, або 

133,7 % (бюджет розвитку – 2 369,4 тис. грн), з них: кошти субвенції з 

державного бюджету – 2 151,6 тис .гривень (на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО 

та внутрішньо переміщених осіб з числа учасників АТО); кошти бюджету 

СМТГ – 217,8 тис. грн; власні надходження – 926,7 тис. гривень. 
 

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» 
Видатки галузі «Культура і мистецтво» склали 37 176,2 тис. грн, в т. ч. 

по загальному фонду – 36 299,5 тис. грн, що становить 95,1 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду –                         
876,7 тис. грн, з них бюджет розвитку – 315,4 тис. гривень. 

Із загального обсягу видатків спрямовано на проведення заходів –                           
3 161,3 тис. грн, з них культурно-мистецьких – 1 374,1 тис. грн, культурно-
освітніх – 589,4 тис. грн, культурно-промоційних – 1 197,8 тис. гривень. 
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КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» 
Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 

66 520,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 64 340,6 тис. грн, 
що становить 98,2 % до затверджених бюджетних призначень 
та по спеціальному фонду – 2 179,4 тис. грн, з них кошти бюджету розвитку 

– 2 055,5 тис. гривень. 
Із видатків загального фонду спрямовано на проведення навчально – 

тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
 – 1 476,1 тис. грн, утримання закладів – 31 763,2 тис. грн, надання 

фінансової підтримки – 30 247,5 тис. грн, виплату стипендій міського голови 

талановитим спортсменам Сумської міської територіальної громади та премій 

видатним спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю –                 
853,8 тис. гривень. 
 

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» 
На житлово–комунальне господарство спрямовано кошти у сумі                      

607 542,5 тис. грн, що становить 97,4 % до річних призначень                                     

(в т. ч. загальний фонд – 274 390,1 тис. грн, спеціальний фонд –                   
333 152,4 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку – 139 700,4 тис. грн), з них на: 

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду –                
6 606,8 тис. грн; 

- водопровідно – каналізаційне господарство – 29 279,8 тис. грн; 
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів –                          

30 625,2 тис. грн; 
- фінансову допомогу комунальним підприємствам –                                         

2 861,0 тис. грн; 
- благоустрій населених пунктів – 333 705,0 тис. грн; 
- погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає 

урегулюванню згідно із законом України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 
193 047,2 тис. грн; 

- проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа – 5 612,2 тис. грн; 
- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства –                      

5 805,3 тис. гривень. 
 

КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство»  
На здійснення заходів із землеустрою спрямовано – 257,2 тис. гривень. 
 

КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» 
На будівництво та регіональний розвиток спрямовано –                          
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234 410,4 тис. грн, що становить 87,2 % до річних призначень (в т. ч. 

загальний фонд – 2 291,6 тис. грн, спеціальний фонд – 232 118,8 тис. грн в          
т. ч. бюджет розвитку – 228 675,8 тис. грн), зокрема на: 

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства –                          
22 355,1 тис. грн; 

- будівництво освітніх установ та закладів – 30 494,4 тис. грн; 
- будівництво медичних установ та закладів – 38 878,4 тис. грн; 
- будівництво установ та закладів соціальної сфери – 272,5 тис. грн; 
- будівництво установ та закладів культури – 582,1 тис. грн; 
- будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 

– 7 153,7 тис. грн; 
- будівництво інших об’єктів комунальної власності -                               

29 128,2 тис. грн; 
- проектування, реконструкція та охорона пам’яток архітектури – 

2 542,7 тис. грн; 
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку –                               
73 504,2 тис. грн; 

- виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 27 049,8 тис. грн; 
- виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших 

бюджетів (іншої субвенції з місцевого бюджету) – 157,7 тис. грн; 
- реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій – 2 291,6 тис. гривень. 
 

КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство» 
На транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство 

спрямовано 76 478,9 тис. грн, що становить 99,9 % до річних призначень  
(в т. ч. загальний фонд – 64 378,9 тис. грн, спеціальний фонд 
– 12 100,0 тис.грн), з них на: 

- відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах – 6 542,5 тис. грн; 
- відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на 

тролейбусних маршрутах – 5 893,9 тис. грн; 
- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» –                                       

50 215,1 тис. грн; 
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету –  
13 627,4 тис. грн;  

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (інша 

субвенція з місцевого бюджету) – 200,0 тис. гривень. 
 



32 
 

КТПКВК 7500 «Зв’язок, телекомунікації та інформатика» 
Видатки спрямовано на виконання міської програми «Автоматизація 

муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської 

міської територіальної громади» у сумі 8 236,7 тис. грн що становить 84,8 % 
до річних призначень (в т. ч. загальний фонд – 4 828,9 тис. грн, спеціальний 

фонд – 3 407,8 тис. грн (бюджет розвитку), зокрема на підтримку роботи 

систем електронного документообігу, підтримку роботи систем 

автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення 

працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, 

підтримка роботи систем відеоспостереження та будівництво комплексної 

системи відеоспостереження в місті тощо. 
 

КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю» 
На інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю, 

направлені кошти у сумі 73 393,2 тис. грн, що становить 37,0 % до річних 

призначень (загальний фонд – 5 368,4 тис. грн та спеціальний фонд –  
68 024,9 тис. грн, з них кошти бюджету розвитку – 48 893,1 тис. грн та 
цільового фонду – 2 996,0 тис. грн, грантові кошти ЄС – 16 135,8 тис. грн), 
які спрямовано на: 

- розвиток малого та середнього підприємництва –                                 
357,8 тис. грн; 

- заходи з енергозбереження – 50 905,8 тис. грн (загальний фонд – 
3 180,4 тис. грн та спеціальний фонд – 47 725,4 тис. грн, з них бюджет 

розвитку – 31 589,6 тис. грн, грантові кошти ЄС – 16 135,8 тис. грн); 
- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї – 4,0 тис. грн; 
- внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання –                   

17 299,5 тис. грн; 
- сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого 

самоврядування – 356,3 тис. грн; 
- виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 2 996,0 тис. грн по 

спеціальному фонду (цільовий фонд); 
- інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю –                                       

1 473,8 тис. грн, зокрема на виконання програм «Комплексна цільова 

Програма управління та ефективного використання майна комунальної 

власності та земельних ресурсів на території Сумської міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки» – 841,8 тис. грн, «Відкритий інформаційний 

простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки» – 
464,9 тис. грн та «Програми економічного і соціального розвитку Сумської 

міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 

2022-2023 роки» – 167,1 тис. гривень. 
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КТПКВК 8000 «Інша діяльність» 
На іншу діяльність направлені кошти у сумі 9 128,7 тис. грн,                      

або 31,8 % (в т. ч. по загальному фонду 5 052,8 тис. грн та по спеціальному 

фонду – 4 075,9 тис. грн, з них бюджет розвитку –  
1 398,3 тис. грн), зокрема на:  

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха – 2 398,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
999,9 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) –  
1 398,3 тис. грн; 

- заходи з організації рятування на водах – 2 495,4 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 2 443,4 тис. грн та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 52,0 тис. грн (на утримання КУ «Сумська міська 

рятувально-водолазна служба»); 
- заходи громадського порядку та безпеки – 432,3 тис. грн (загальний 

фонд) на виконання комплексної програми «Правопорядок» на період                    
2019-2021 роки (утримання пунктів охорони громадського порядку, оплата 

послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (тринадцять автомобілів патрульних нарядів 

поліції); 
- інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 

31,6 тис. грн; 
- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів –                           

2 625,6 тис. грн (спеціальний фонд); 
- інші заходи у сфері засобів масової інформації – 78,7 тис. грн; 
- обслуговування місцевого боргу – 1 066,9 тис. грн (загальний фонд), 

зокрема: сплата відсотків за користуванням кредитом, отриманого від 

міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) – 358,8 тис. грн, сплата комісійних від суми не 

використаного кредиту (НЕФКО) – 211,3 тис. грн, сплата комісійних за 

організацію отримання кредиту НЕФКО по проєкту «Модернізація та 

реконструкція системи водовідведення у м. Суми» (реконструкція міських 

каналізаційних очисних споруд комунального підприємства 

«Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з 

виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми 

вул. Гамалія, буд. 40) – 494,6 тис. грн, сплата комісійних за вільний продаж 

валюти – 2,2 тис. гривень. 
 

КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти» 
З бюджету Сумської міської територіальної громади передано 

трансферти в обсязі 204 149,5 тис. грн що становить 98,7 % до затверджених 

річних призначень (загальний фонд – 187 440,0 тис. грн (98,6 %), спеціальний 

фонд – 16 709,5 тис. грн (99,2 %), а саме: 
 реверсна дотація – 100 870,7 тис. грн, що становить 100,0 % до 

затверджених річних призначень (загальний фонд); 
 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду для 
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закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на 

території Сумської міської територіальної громади – 3 984,7 тис. грн, що 

становить 99,6 % до затверджених річних призначень (загальний фонд – 
693,0 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 291,7 тис. грн); 

 субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 

проектів (забезпечення співфінансування інвестиційного проєкту 

«Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради Сумської області, вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського 

району») – 65,0 тис. грн, що становить 75,6 % до затверджених річних 
призначень (спеціальний фонд, бюджет розвитку); 

 інші субвенції з місцевого бюджету – 94 311,0 тис. грн, що 

становить 97,2 % до затверджених річних призначень (загальний фонд – 
83 769,5 тис. грн (96,9 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 
10 541,5 тис. грн (99,8 %), зокрема:  

- на виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

на автобусних маршрутах загального користування – 2 569,5 тис. грн; 
- на здійснення видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на 

умовах регіонального замовлення в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти – 72 300,0 тис. грн; 

- на капітальний ремонт приміщення для розміщення відділення 

невідкладної допомоги комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: 

м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13 – 2 820,2 тис. грн; 
- на створення навчально-практичного центру з професії «Оператор 

верстатів з програмним керуванням. Верстатник широкого профілю» на базі 

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» – 350,0 тис. грн; 
- на забезпечення співфінансування на придбання ноутбуків для 

педагогічних працівників комунальних заладів загальної середньої освіти для 

організації дистанційного навчання (з метою централізованої закупівлі) – 
1 236,3 тис. грн; 

- для КЗ СОР Сумська обласна комплексна ДЮСШ "Динамо" на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування 

спортивного залу за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5 

припливно-витяжною вентиляцією з рекуперацією та кондиціонуванням – 
35,0 тис. грн; 

- на виконання умов угоди № 545/07-18 про соціально-економічне 

співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською 

сільською радою на період 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської 

міської ради від 31 жовтня 2018 року № 4068-МР «Про затвердження угоди 

про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та 

Верхньосироватською сільською радою на період 2019-2021 роки»                
(зі змінами) – 15 000,0 тис. гривень. 

 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів – 4 918,1 тис. грн, що 
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становить 98,5 % до затверджених річних призначень (загальний фонд – 
2 106,8 тис. грн (99,9 %), спеціальний фонд – 2 811,3 тис. грн (97,5 %), а саме:  

- Державній установі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

(м. Суми) Національної поліції України» (на оплату харчування дітей, 

батьки яких є захисниками України, добровольцями – захисниками України) – 
58,0 тис. грн; 

- Управлінню патрульної поліції в Сумській області Департаменту 

патрульної поліції Національної поліції України (придбання комплектуючих 

до комп’ютерної техніки (блоків живлення) – 798,0 тис. грн; 
- Науково-дослідному центру ракетних військ і артилерії 

Міністерства оборони України (придбання оргтехніки, меблів та матеріалів 

для обладнання класу імітаційного моделювання автоматизованих систем 

управління ракетних військ та артилерії ЗСУ) – 197,6 тис. грн; 
- Сумському обласному територіальному центру комплектування та 

соціальної підтримки для Сумського міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (забезпечення проведення призову 

громадян на строкову військову службу (канцелярське приладдя та витратні 

матеріали для оргтехніки та транспортні послуги по організації розшуку та 

доставки до призовної дільниці призовників) – 109,9 тис. грн; 
- Головному управлінню національної поліції в Сумській області для 

Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області 

(запровадження сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Custody Records» та створення спеціального робочого місця поліцейського 

«Front Offise»: поточний ремонт приміщень, закупівлю меблів, комп’ютерної 

техніки та камер відеоспостережень) – 150,0 тис. грн; 
- Військовій частині А 1476 (поточний ремонт приміщення 

навчального корупсу будівлі № 28 (вартове приміщення) військового містечка 

№ 6 Сумського гарнізону (вул. Гамалія, 1) – 500,0 тис. грн; 
- Військовій частині 3051 Національної гвардії України (побудова 

ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців, закупівля будівельних 

матеріалів, придбання автозапчастин, закупівля нагрудних відеокамер, 

закупівля (оновлення) стендів) – 720,0 тис. грн; 
- Управлінню СБУ в Сумській області (придбання організаційної 

(офісної) техніки, кліматичної техніки, паливно-мастильних матеріалів та 

запчастин для службової автотехніки) – 997,2 тис. грн; 
- Сумському науково-дослідному експертно-криміналістичному 

центру МВС України (придбання спеціального устаткування-ваги-вологоміри 

(1 шт.) – 49,0 тис. грн; 
- Сумській обласній прокуратурі (придбання комп'ютерної та 

оргтехніки та капітальний ремонт місць загального користування 

адмінбудівлі за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 33) – 940,4 тис. грн; 
- Державному ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка (розроблення ПКД 

для проведення капітального ремонту їдальні, даху закладу та для нового 

будівництва багатофункціонального спортивного майданчику за адресою:   
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165) – 398,0 тис. гривень. 
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Виконання видаткової частини за 2021 рік відповідно до обсягів 

бюджетних призначень, визначених рішенням Сумської міської ради               
від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про бюджет Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) по головних 

розпорядниках бюджетних коштів, становить: 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 289 425,6 тис. грн, з них загальний 

фонд – 256 440,4 тис. грн (або 98,4 %) та спеціальний фонд –  
32 985,2 тис. грн (або 87,2 %), зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» у сумі                                       

112 510,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 112 305,7 тис. грн, що 

становить 98,9 % до затверджених бюджетних призначень та по 

спеціальному фонду – 204,8 тис. грн (власні надходження), а саме: 
 За бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 0210160) у сумі 112 120,2 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 111 915,4 тис. грн (або 98,9 %) та по спеціальному фонду –  
204,8 тис. грн (власні надходження) (на забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування). 
У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Відкритий 

інформаційний простір Сумської міської територіальної громади»                             
на 2019-2021 роки – 2 366,4 тис. грн (забезпечення відкритості та 

прозорості діяльності органів місцевого самоврядування).  
 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного 

управління» (КПКВК 0210180) у сумі 390,3 тис. грн по загальному фонду 

(або 98,6 %), які спрямовано на виконання програм, а саме: 
- «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської 

територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та 

інших подій на 2020-2022 роки» – 290,3 тис. грн (відзначення державних, 

професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, 

вшанування видатних особистостей).  
- «Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у                       

Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» –                               
100,0 тис. грн (проведення комплексу заходів, спрямованих на налагодження 

ефективного діалогу та співпраці органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства). 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»         

у сумі 6 594,4 тис. грн, що становить 98,5 % до затверджених бюджетних 

призначень, в тому числі по загальному фонду 6 593,7 тис. грн (або 98,5 %), 
по спеціальному фонду (власні надходження) – 0,7 тис. гривень. 
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Видатки характеризуються наступними показниками: 
 

Показники КЕКВ 

2021 рік 

(затверджено з 

урахуванням змін, 

тис. грн) 

Касові 

видатки,           

тис. грн  

Відсоток 

виконання 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
Заробітна плата 2111 3 485,2 3 485,2 100,0 

Нарахування на оплату праці 2120 767,8 767,2 99,9 
Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 
2210 203,5 184,2 90,5 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 354,9 314,7 88,7 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
2270 193,8 188,9 97,5 

Інші видатки 5000 1 688,4 1 653,5 97,9 

Всього по загальному фонду  6 693,6 6 593,7 98,5 
Інші поточні видатки 2800 - 0,7  
Всього по спеціальному фонду   0,7  

А саме: 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

(КПКВК 0213033) – 350,4 тис. грн по загальному фонду (або 100,0 %) на 

виконання комплексної програми Сумської міської територіальної громади 

«Освіта на 2019-2021 роки» для компенсаційних виплат КП СМР 

«Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти. 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»                   

(КПКВК 0213036) – 461,4 тис. грн по загальному фонду (або 56,6 %),                  
з них на виконання: 

- програми «Молодь територіальної громади м. Суми на                       
2019-2021 роки» – 6,3 тис. грн (для компенсаційних виплат КП СМР 

«Електроавтотранс» за пільговий проїзд студентів денної форми навчання 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-
технічних навчальних закладів міста); 

- комплексної програми Сумської міської територіальної громади 

«Освіта на 2019-2021 роки» – 455,1 тис. грн (для компенсаційних виплат                    
КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які 

навчаються у закладах загальної середньої освіти. 
 За бюджетною програмою «Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних служб» (КПКВК 0213121) –                                       
3 221,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 220,4 тис. грн                        
(або 99,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 936,0 тис. грн та оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 55,4 тис. грн та по спеціальному 

фонду (власні надходження) – 0,7 тис. грн (на забезпечення діяльності 

Сумського міського центру соціальних служб). 
 За бюджетною програмою «Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» (КПКВК 0213131) – 554,1 тис. грн (або 99,6 %) на 
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виконання програми «Молодь територіальної громади м. Суми                                      
на 2019-2021 роки» (на забезпечення проведення заходів з питань молоді 

відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради). 
 За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)» (КПКВК 0213140) – 280,0 тис. грн (загальний фонд),              

або 100,0 %, на виконання програми «Молодь територіальної громади                   

м. Суми на 2019-2021 роки» на оздоровлення та відпочинок дітей. 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»                         

(КПКВК 0213241) – 1 555,2 тис. грн по загальному фонду (або 99,7 %), з них 

оплата праці з нарахуваннями – 1 316,3 тис. грн та оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 133,5 тис. грн (на забезпечення діяльності КУ 

«Центр матері та дитини»). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242) – 172,2 тис. грн 
(або 66,9 %), з них на реалізацію програм Сумської міської територіальної 

громади: 
- «Милосердя» на 2019-2021 роки» – 139,2 тис. грн (виплата 

щомісячної грошової винагороди Почесним громадянам міста); 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 

2020-2022 роки» – 33,0 тис. грн (забезпечення поховання Почесного 
громадянина міста). 

 КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі                                

8 348,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 7 981,9 тис. грн, що становить 

92,7 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 
366,2 тис. грн, з них кошти бюджету розвитку – 65,0 тис. грн, а саме: 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

(КПКВК 0214060) – 4 861,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду -                   
4 563,8 тис. грн (або 89,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
3 050,4 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                 
557,4 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) –                       
297,8 тис. гривень. Видатки спрямовані на утримання і проведення заходів                           

КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради.                      
У загальній сумі також враховано видатки на проведення культурно – 
освітніх заходів на виконання програми «Молодь територіальної громади                      
м. Суми на 2019-2021 роки» – 589,4 тис. гривень. 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності закладів в 

галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214081) – 3 069,4 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 3 001,0 тис. грн (або 97,6 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 2 037,0 тис. грн та оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 106,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 68,4 тис. грн, з них 

кошти бюджету розвитку – 65,0 тис. гривень. Видатки спрямовані на 
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утримання і проведення заходів КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської 

міської ради. У загальній сумі враховано видатки на проведення культурно–

промоційних заходів на виконання програми «Відкритий інформаційний 

простір Сумської міської територіальної громади 2019-2021 роки» 

(забезпечення здійснення культурно-промоційної діяльності) –                              
780,7 тис. гривень. 

 За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» (КПКВК 0214082) – 417,1 тис. грн по загальному фонду (або 

99,9 %) на виконання програми «Відкритий інформаційний простір Сумської 

міської територіальної громади» на 2019-2021 роки. 
 

 КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» 
у сумі 58 051,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
55 871,8 тис. грн, що становить 98,6 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду – 2 179,4 тис. грн, з них кошти 

бюджету розвитку – 2 055,5 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 0215011) – 
571,1 тис. грн (загальний фонд), або 80,4 відсотків. 

 За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» (КПКВК 0215012) – 
905,0 тис. грн (загальний фонд), або 87,7 відсотків. 

 За бюджетною програмою «Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  
(КПКВК 0215031) – 18 581,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 
18 408,8 тис. грн (або 99,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 
15 867,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  
933,3 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 
173,1 тис. грн на утримання 4 - ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби», МКЗ «СДЮСШ олімпійського резерву 
В. Голубничого з легкої атлетики», МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ 

єдиноборств» СМР), забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей 

вихованців та на проведення навчально-тренувальних зборів та заходів.  
 За бюджетною програмою «Фінансова підтримка 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 

товариств» (КПКВК 0215032) – 15 326,8 тис. грн, в т. ч. по загальному 
фонду – 14 969,7 тис. грн (або 99,8 %) та по спеціальному фонду 
(бюджет розвитку) – 357,1 тис. грн для надання фінансової підтримки на 

діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 

товариств (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська ДЮСШ СООВФСТ 

«Колос», КДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», КДЮСШ «Авангард», 

ДЮСШ «Спартаківець»). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевих 

центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» 
(КПКВК 0215061) – 6 534,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 
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4 885,5 тис. грн (або 96,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 
3 641,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  
368,6 тис. грн (утримання міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх», проведення спортивно-масових заходів центром, 

утримання клубів за місцем проживання, проведення змагань) та                        
по спеціальному фонду – 1 649,2 тис. грн, з них кошти бюджету розвитку – 
1 525,3 тис. гривень. 

 За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні» (КПКВК 0215062) – 16 131,7 тис. грн по загальному фонду 
(або 98,4 %), з них на надання стипендій міського голови талановитим 

спортсменам Сумської міської територіальної громади та премій видатним 

спортивним тренерам, які працюють з дітьми та молоддю –  
853,8 тис. грн та на надання фінансової підтримки –  
15 277,9 тис. гривень. 
 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» 
у сумі 5 418,8 тис. грн (спеціальний фонд – бюджет розвитку), а саме: 

 За бюджетною програмою «Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту» (КПКВК 0217325) –                                     
5 018,8 тис. грн, або 67,4 % до затверджених бюджетних призначень.  

 За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності» (КПКВК 0217330) у сумі 400,0 тис. грн, або 100 % 
до затверджених бюджетних призначень. 

 
 ТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство» у сумі 62 651,6 тис. грн (загальний фонд),                              

або 99,9 % до затверджених бюджетних призначень, а саме: 
 За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги 

місцевого автотранспорту» (КПКВК 0217412) – 6 542,5 тис. грн                        

(або 100 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування КП СМР 

«Електроавтотранс». 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері автотранспорту» 

(КПКВК 0217413) – 12 796,7 тис. грн (або 100 %) на фінансову підтримку 

КП СМР «Електроавтотранс». 
 За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги 

місцевого наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422) –             
5 893,9 тис. грн (або 100 %) на відшкодування різниці між встановленими та 

економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів 

на тролейбусних маршрутах КП СМР «Електроавтотранс». 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері 

електротранспорту» (КПКВК 0217426) – 37 418,5 тис. грн (або 99,9 %) на 

фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс». 
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 КТПКВК 7500 «Зв’язок, телекомунікації та інформатика» за 

бюджетною програмою «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 

інформатики» (КПКВК 0217530) – у сумі 8 236,7 тис. грн що становить      
84,8 % до річних призначень (в т. ч. загальний фонд – 4 828,9 тис. грн, 
спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 3 407,8 тис. грн), зокрема на 

підтримку роботи систем електронного документообігу, підтримку роботи 

систем автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення 

працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, 

підтримка роботи систем відеоспостереження та будівництво комплексної 

системи відеоспостереження в місті тощо. 
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані                                  

з економічною діяльністю» у сумі 17 761,0 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 
881,2 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 16 879,8 тис. грн, а 

саме: 
 За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» (КПКВК 0217610) – 60,0 тис. грн по загальному фонду 

(100 %) на забезпечення проведення фестивалю вуличної їжі. 
 За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання» (КПКВК 0217670) – 16 879,8 тис. грн                      

(або 88,9 %) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на поповнення 

статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» (сплата суми ПДВ, яка не 

покривається за рахунок кредитних коштів від Європейського 

інвестиційного банку для придбання тролейбусів за інвестиційним проєктом 

«Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в рамках Програми 

розвитку муніципального транспорту Міністерства інфраструктури 

України – 14 700,9 тис. грн, капітальний ремонт теплової мережі із 

встановленням котла та заміною теплоносіїв – 2 178,9 тис. гривень). 
 За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування» (КПКВК 0217680) – 356,3 тис. грн по 

загальному фонду (або 100,0 %), з них на: 
- виконання «Програми економічного і соціального розвитку Сумської 

міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 

2022-2023 роки» – 274,3 тис. грн (сплата щорічного членського внеску до 

Асоціації міст України); 
- виконання «Програми підвищення енергоефективності в бюджетній 

сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» –                          
82,0 тис. грн (сплата щорічного членського внеску до «Асоціації 

енергоефективні міста України» та сплату щорічного внеску за членство в 

"Європейській Енергетичній Відзнаці"). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю» (КПКВК 0217693) – 464,9 тис. грн по загальному фонду                

(або 74,2 %) на виконання міської програми «Відкритий інформаційний 

простір Сумської міської територіальної громади» на 2019-2021 роки» 

(промоційна та інформаційна компанія  громадського (партиципаторного 

бюджету) – 44,8 тис. грн, оновлення кредитного рейтингу та рейтингу 
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інвестиційної привабливості – 35,4 тис. грн, створення та оновлення 

відеопрезентації про м. Суми (промовідео про науковий, економічний, 

інвестиційний потенціал м. Суми ) – 15,0 тис. грн, формування механізмів 

підтримки і просування бренду міста Суми – 150,9 тис. грн, зовнішні 

відносини Сумської міської ради та її виконавчого комітет –  
218,8 тис. гривень). 

 

 КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» у сумі                                  
4 216,1 тис. грн (або 99,8 %), в т. ч. по загальному фонду –                          
2 765,8 тис. грн, по спеціальному фонду 1 450,3 тис. грн                         
(бюджет розвитку – 1 398,3 тис. грн та власні надходження –                       
52,0 тис. грн), а саме: 

 За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110) – 
1 720,7 тис. грн ( або 99,7 %), в т. ч. по загальному фонду – 322,4 тис. грн, по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 1 398,3 тис. грн, а саме на: 
- утримання міського захищеного пункту – 14,1 тис. грн; 
- утримання існуючої системи оповіщення для попередження 

населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій –                      
141,8 тис. грн; 

- утримання нової системи оповіщення для попередження населення 

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 160,5 тис. грн; 
- забезпечення утилізації небезпечних речовин – 6,0 тис. грн; 
- будівництво нової місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій у місті Суми – 1 398,3 тис. грн (бюджет розвитку). 
 За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на 

водах» (КПКВК 0218120) – 2 495,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 
2 443,4 тис. грн (або 98,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями –  
2 326,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 72,9 тис. грн        
та по спеціальному фонду (власні надходження) – 52,0 тис. грн                               
(на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»). 

 КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека» за бюджетною 

програмою «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (КПКВК 

0218230) – 432,3 тис. грн (загальний фонд), що становить 93,6 % до 

затверджених бюджетних призначень на виконання комплексної програми 

«Правопорядок» на період 2019-2021 роки (утримання пунктів охорони 

громадського порядку, оплата послуг зі страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (тринадцяти 

автомобілів патрульних нарядів поліції). 

 КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного 

середовища» за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» (КПКВК 0218340) – 231,1 тис. грн (спеціальний 

фонд), що становить 92,4 % до затверджених бюджетних призначень 
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(проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища). 

 КТПКВК 8400 «Засоби масової інформації» за бюджетною 

програмою «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» (КПКВК 

0218420) – 78,7 тис. грн (загальний фонд), що становить 100,0 % до 

затверджених бюджетних призначень, на виконання міської програми 

«Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної 

громади» на 2019-2021 роки» (підтримка місцевого книговидання). 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» (КПКВК 0219770) – 35,0 тис. грн (спеціальний фонд), що 

становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень (виготовлення 

ПКД для облаштування спортивного залу припливно-витяжною вентиляцією 

з рекуперацією та кондиціюванням комунальному закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна комплексна ДЮСШ «Динамо»). 

 КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» (КПКВК 0219800) – 4 860,1 тис. грн, з них загальний фонд – 
2 048,8 тис. грн, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних 

призначень, та по спеціальному фонду – 2 811,3 тис. грн (бюджет розвитку) – 
1 483,0 тис. грн (або 97,5 %), з них на виконання: 

- комплексної програми «Правопорядок» на період                                     

2019-2021 роки – 1 668,0 тис. грн, зокрема: Головному управлінню 

Національної поліції в Сумській області для Сумського районного управління 

поліції в Сумській області – 150,0 тис. грн (запровадження сучасної 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Custody records" та створення 

спеціального робочого місця поліцейського "Front Offise"); Департаменту 

патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної 

поліції в Сумській області – 798,0 тис. грн (закупівля комплектуючих для 

комп’ютерної техніки, проведення капітального ремонту адмінбудівлі), 
 в/ч 3051 Нацгвардії України (побудова ізоляторів, автозапчастини, 

портативні відеокамери, банерна продукція) – 720,0 тис. грн;  
- цільової «Програми з військово-патріотичного виховання молоді, 

сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та військовим формуванням, розташованим на 

території міста Суми, у проведенні заходів з оборони та мобілізації на        

2020 рік» – 609,9 тис. грн, зокрема: Сумському обласному військовому 

комісаріату для Сумського міського військового комісаріату (забезпечення 

проведення призову громадян на строкову військову службу) – 109,9 тис. грн, 
військовій частині А-1476 (проведення поточного ремонту приміщення 

навчального корпусу) – 500,0 тис. грн;  
- «Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на  
2022-2023 роки» – 2 582,2 тис. грн, з них зокрема: Сумському науково-
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дослідному центру ракетних військ та артилерії МОН України (для 

обладнання класу імітаційного моделювання автоматизованих систем) – 
197,6 тис. грн, управлінню Служби безпеки України в Сумській області – 
997,2 тис. грн (придбання організаційної (офісної) техніки, кліматичної 

техніки, паливно-мастильних матеріалів), Сумському науково-дослідному 

центру МВС України (придбання вагів – вологомірів) – 49,0 тис. грн, 
Сумській обласній прокуратурі – 940,4 тис. грн, Державному ліцею-
інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» ім. Харитоненка (розробка ПКД) – 398,0 тис. гривень. 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 1 300 473,3 тис. грн, в т. ч. 

загальний фонд – 1 189 966,4 тис. грн (або 99,3 %) та спеціальний фонд – 
110 506,9 тис. грн, з них кошти бюджету розвитку – 65 600,4 тис. грн                     
(або 90,6 %), зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0610160) у сумі 

3 822,4 тис. грн по загальному фонду, що становить 98,9 % до затверджених 

бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 

 КТПКВК 1000 «Освіта» у сумі 1 151 638,6 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 1 098 093,9 тис. грн, що становить 99,3 % до 

затверджених річних призначень, з них: 
- кошти бюджету СМТГ – 603 317,3 тис. грн; 
 освітня субвенція з державного бюджету – 482 262,2 тис. грн, а 

саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти;  
 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції      

з державного бюджету – 2 192,1 тис. грн (на оплату за проведення 

додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної 

середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної 

освіти – 1 361,3 тис. грн, придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку в інклюзивних класах закладів загальної середньої 

освіти та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти –                                         
830,8 тис. грн);  

 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного періоду –                                
983,2 тис. грн (на оплату за проведення додаткових занять (послуг) для учнів 

інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та вихованців в 

інклюзивних групах закладів дошкільної освіти – 930,6 тис. грн, придбання 

спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних класах 
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закладів загальної середньої освіти та інклюзивних групах закладів 

дошкільної освіти – 52,6 тис. грн); 
 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків       

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 996,5 тис. грн, в т. ч. 

на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-
ресурсного центру – 986,0 тис. грн та приватного закладу загальної середньої 

освіти «Просперітас» – 2 010,5 тис. грн; 
 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –                         
363,0 тис. грн; 

 залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду – 740,8 тис. грн (на придбання обладнання для 

харчоблоків); 
 субвенція з МБ на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 

субвенції з ДБ – 4 801,5 тис. грн; 
 субвенція з державного бюджету МБ на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» – 287,3 тис. грн; 
 інша субвенція з місцевого бюджету – 150,0 тис. гривень. 
По спеціальному фонду виконання склало 53 544,7 тис. грн                      

(або 104,7 відсотків), в т. ч. власні надходження (поточні видатки) –                      
34 232,9 тис. грн та видатки розвитку – 19 311,8 тис. грн, з них бюджет 

розвитку – 13 920,5 тис. грн, зокрема: 
- кошти бюджету СМТГ – 4 489,4 тис. грн; 
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції      

з державного бюджету – 71,8 тис. грн (придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку в інклюзивних класах закладів загальної 

середньої освіти та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти); 
- залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду – 4 353,3 тис. грн (на придбання обладнання для 

харчоблоків та капітальні ремонти); 
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –                         
1 637,0 тис. грн (на придбання обладнання для харчоблоків по ССШ № 17 та 

ЗОШ № 23); 
- субвенція з МБ на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 

субвенції з ДБ – 644,4 тис. грн; 
- субвенція з державного бюджету МБ на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» – 2 724,6 тис. грн                               
(на придбання обладнання для харчоблоку по ССШ № 30 «Унікум», 

капітальний ремонт харчоблоку по ЗОШ № 4 та монтаж системи 

автоматичної пожежної сигналізації по ССШ №№ 1, 9, ЗОШ № 5). 
У загальній сумі враховані видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
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- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на          

2020-2022 роки» – 3 541,2 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним 

харчуванням, новорічними подарунками вихованців закладів дошкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів 

навчально-виховного комплексу, батьки яких є захисниками України, 

добровольцями-захисниками України або загиблими (померлими) захисниками 

України); 
- «Милосердя» на 2019-2021 роки» – 68,6 тис. грн (у т. ч. на 

забезпечення безкоштовним харчуванням, новорічними подарунками 

вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої 

освіти, навчально-виховного комплексу, батьки яких є учасниками бойових 

дій на території інших держав та новорічними подарунками вихованців та 

учнів віком до 14 років з багатодітних сімей, де виховується четверо               

і більше дітей). 
 

Видатки характеризуються наступними показниками: 

Показники 

2021 рік 

(затверджено з 

урахуванням 

змін),                        
тис. грн 

Касові 

видатки,      
тис. грн 

Питома 

вага, % 
Відсоток  

виконання 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
Оплата праці з нарахуваннями* 937 928,2 936 392,3 85,3 99,8 
Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали  
322,8 300,1 0,1 93,0 

Продукти харчування 28 649,8 28 033,4 2,5 97,8 
Комунальні послуги та енергоносії 86 424,9 84 378,8 7,6 97,6 
Стипендії 90,0 79,2 0,1 88,0 
Поточні трансферти  2 079,4 2 010,5 0,2 96,7 
Інші видатки 50 269,3 46 899,6 4,2 93,3 
Всього по галузі, в т. ч.: 1 105 764,4  1 098 093,9 100,0 99,3 
кошти бюджету ТГ,  
з них на: 

609 661,9 603 317,3 54,9 99,0 

додатково до освітньої субвенції 

кошти бюджету ТГ 
4 500,0 4 500,0 0,4 100,0 

освітня субвенція з державного 

бюджету на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти  

482 448,0 482 262,2 43,9 99,9 

субвенція з державного бюджету на 

надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (ЗДО, ЗЗСО) 

2 417,5 2 192,1 0,2 90,7 

субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами, 

що утворився на початок бюджетного 
періоду (ЗДО, ЗЗСО) 

1 315,3 983,2 0,1 74,8 

субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції (ІРЦ) 

1 499,0 986,0 0,1 65,8 
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Показники 
2021 рік 

(затверджено з 

урахуванням 

змін),                        
тис. грн 

Касові 

видатки,      
тис. грн 

Питома 

вага, % 
Відсоток  

виконання 
субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції (Приватний заклад 

«Просперітас») 

2 079,4 2 010,5 0,1 96,7 

субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду (ЗЗСО) 

363,0 363,0 0,1 100,0 

залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного 

періоду (ЗЗСО) 
741,0 740,8 0,1 99,9 

субвенція з МБ на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з ДБ (ЗЗСО) 

4 801,5 4 801,5 0,3 100,0 

субвенція з державного бюджету МБ 

на реалізацію програми «Спроможна 

школа для кращих результатів» 
287,8 287,3 0,1 99,8 

інша субвенція з місцевого бюджету 150,0 150,0 0,1 100,0 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Всього по галузі 51 145,8 53 544,7 100,0 104,7 
Поточні видатки 36 890,5 34 232,9 63,9 92,8 
Капітальні видатки, з них: 14 255,3 19 311,8 36,1 135,5 
кошти бюджету ТГ, в т. ч.: 4 685,5 9 880,7 18,5 210,8 
кошти бюджету ТГ (бюджет 
розвитку) 

4 685,5 4 489,4 8,4 95,8 

субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, (ЗДО, ЗЗСО) 
(бюджет розвитку) 

72,0 71,8 0,1 99,7 

залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного 

періоду (ЗЗСО) (бюджет розвитку) 
4 356,7 4 353,3 8,1 99,9 

субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду (ЗЗСО)                 
(бюджет розвитку) 

1 637,0 1 637,0 3,1 100,0 

субвенція з МБ на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з ДБ            

(бюджет розвитку) 

644,4 644,4 1,2 100,0 

субвенція з державного бюджету МБ 

на реалізацію програми «Спроможна 

школа для кращих результатів» 
(бюджет розвитку) 

2 859,7 2 724,6 5,1 95,3 

*Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого в галузі склала 9 216 гривень, 

проти 7 135 гривень за відповідний період 2020 року. 
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А саме: 
 За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти»                          

(КПКВК 0611010) – 324 452,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                         
309 065,3 тис. грн (або 98,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями –          
250 153,9 тис. грн (середньомісячна заробітна плата склала 8 784 гривень, 

проти 6 117 гривень за відповідний період 2020 року), оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 32 448,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 
15 387,6 тис. грн, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) –  
14 064,3 тис. грн та видатки розвитку – 1 323,3 тис. грн, з них бюджет 

розвитку – 1 249,6 тис. гривень. 
На харчування видатки по загальному фонду склали                                        

12 187,7 тис. грн при вартості діто–дня у групах раннього віку (яслі) –  
21,00 гривня (за рахунок бюджету СМТГ – 8,40 гривень, батьківської плати –   
12,60 гривень), в дошкільних групах – 25,00 гривень (за рахунок бюджету 

СМТГ – 10,00 гривень, батьківської плати – 15,00 гривень). 
Зазначені видатки направлені на утримання 38 закладів дошкільної 

освіти, забезпечення комфортних умов та покращення матеріально – 
технічної бази. 

 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611021) –                        
249 017,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 222 937,0 тис. грн                          
(або 99,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 142 322,4 тис. грн 
(середньомісячна заробітна плата склала 6 756 гривень, проти –                         
5 375 гривень за відповідний період 2020 року), оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 44 958,6 тис. грн та по спеціальному фонду – 26 080,1 тис. грн, 
в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 19 601,9 тис. грн та видатки 

розвитку – 6 478,2 тис. грн, з них бюджет розвитку – 1 238,6 тис. гривень. 
Для учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів 

навчально – виховного комплексу видатки на харчування по загальному 

фонду склали 14 671,7 тис. грн, при вартості діто-дня – 8,00 гривень для 

учнів 1-4 класів та 14 гривень для пільгових категорій учнів 1-11 класів 

(дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, інвалідів, дітей, батьки яких               

є захисниками України, добровольцями-захисниками України або загиблими 

(померлими) захисниками України, є учасниками бойових дій на території 

інших держав). 
Зазначені видатки направлені на утримання 37 закладів загальної 

середньої освіти, забезпечення комфортних умов, покращення матеріально – 
технічної бази та надання якісної освіти. 

 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»            
(КПКВК 0611022) – 15 097,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                                 
14 829,4 тис. грн (або 98,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
10 750,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                 
2 035,2 тис. грн, харчування – 1 055,0 тис. грн та по спеціальному фонду – 
267,9 тис. грн в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 93,6 тис. грн та 
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видатки розвитку – 174,3 тис. грн, з них бюджет розвитку – 97,0 тис. гривень. 
Зазначені видатки направлені на утримання Сумського закладу 

загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради та 

Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» (КПКВК 

0611025) – 4 087,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                                 
3 992,3 тис. грн (або 95,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
3 352,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 332,0 тис. грн, 
харчування – 119,0 тис. грн та по спеціальному фонду – 94,7 тис. грн (власні 

надходження, поточні видатки). 
Зазначені видатки направлені на утримання Сумського 

багатопрофільного навчально – реабілітаційного центру № 1 Сумської 

міської ради.  
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611031) –                  
468 062,1 тис. грн, в т. ч. освітня субвенція з державного бюджету на 

оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам –                                      
466 051,5 тис. грн (заклади загальної середньої освіти, шкільні відділення 

початкових шкіл та навчально-виховного комплексу) та субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 2 010,6 тис. грн (на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників приватного закладу загальної 

середньої освіти). 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»            
(КПКВК 0611032) – 15 801,0 тис. грн, освітня субвенція з державного 

бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 
Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської 

міської ради та Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської 

міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»            
(КПКВК 0611035) – 409,7 тис. грн, освітня субвенція з державного 

бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 
Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру № 1 

Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611061) –                           
7 054,1 тис. грн (загальний фонд – 1 063,8 тис. грн (або 99,9 %) та 

спеціальний фонд – 5 990,3 тис. грн (видатки розвитку, бюджет розвитку)), в 

т. ч. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
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субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2 000,0 тис. грн; 
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду – 5 054,1 тис. грн (на придбання обладнання для харчоблоків та 

капітальні ремонти). 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»              
(КПКВК 0611062) – 40,0 тис. грн по загальному фонду (або 100 %), залишок 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду.  
 За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 
(КПКВК 0611070) – 36 586,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                  
36 287,2 тис. грн (або 99,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 31 843,5 
тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 690,5 тис. грн та по 

спеціальному фонду – 299,1 тис. грн в т. ч. власні надходження (поточні 

видатки) – 185,9 тис. грн та видатки розвитку – 113,2 тис. грн, з них бюджет 

розвитку – 112,5 тис. гривень. 
Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох позашкільних 

закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів, які надають позашкільну 

освіту. 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» (КПКВК 0611141) – 11 680,1 тис. грн, в т. ч по 

загальному фонду – 11 501,9 тис. грн (або 99,4 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 10 138,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 731,5 тис. грн та по спеціальному фонду –                                
178,2 тис. грн (власні надходження, поточні видатки). 

Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої 

бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 од., відділу моніторингу і контролю 

за раціональним використанням енергоресурсів та забезпечення надійної 

експлуатації закладів – 4 од. та КУ Сумський «Міжшкільний навчально-
виробничий комбінат» – 48,2 одиниць. 

 За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері 

освіти» (КПКВК 0611142) на виконання Комплексної програми Сумської 

міської територіальної громади «Освіта 2019-2021 роки» –                             
102,1 тис. грн по загальному фонду (або 90,4 %) на виплату стипендій 

міського голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 450 гривень в 

місяць). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 

0611151) – 115,0 тис. грн по загальному фонду (або 85,2 %), з них оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 70,0 тис. гривень. Зазначені видатки 

направлені на утримання Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Сумської 

міської ради. 
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 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611152) – 
986,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 65,8 % до затверджених 

бюджетних призначень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                  
(на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників). 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників» (КПКВК 0611160) – 
2 600,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 545,2 тис. грн (або 99,7 %), з 

них оплата праці з нарахуваннями – 2 290,4 тис. грн, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 112,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 
55,3 тис. грн, в т. ч. власні надходження (поточні видатки) – 14,3 тис. грн та 

видатки розвитку – 41,0 тис. грн, з них бюджет розвитку – 41,0 тис. гривень. 
Зазначені видатки направлені на утримання Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників. 
 За бюджетною програмою «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 

результатів"» (КПКВК 0611171) – 1 386,5 тис. грн по спеціальному фонду 

(або 91,1 %) на придбання обладнання для харчоблоку по ССШ № 30 

«Унікум», капітальний ремонт харчоблоку по ЗОШ № 4 та монтаж системи 

автоматичної пожежної сигналізації по ССШ №№ 1, 9, ЗОШ № 5. 
 За бюджетною програмою «Виконання заходів в рамках 

реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам » (КПКВК 

0611172) – 3 011,9 тис. грн (субвенція з державного бюджету МБ на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»), в т. ч. по 

загальному фонду – 287,3 тис. грн (або 99,8 %) та по спеціальному фонду – 
2 724,6 тис. грн (або 95,3 відсотків). 

 За бюджетною програмою «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"» (КПКВК 0611181) –                     
2 456,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 091,8 тис. грн (або 99,9 %) та 

по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 364,2 тис. грн (або 100 %) на 

співфінансування на придбання засобів навчання, обладнання, меблів для 

НУШ. 
 За бюджетною програмою «Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа"» (КПКВК 0611182) – 5 445,9 тис. грн (субвенція 

з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету), в т. ч. по загальному фонду –                          
4 801,5 тис. грн (або 100 %) та по спеціальному фонду – 644,4 тис. грн  
(або 100 відсотків). 

 За бюджетною програмою «Надання освіти за рахунок субвенції з 
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державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВК 0611200) 
– 2 263,9 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, в т. ч. по загальному фонду –              
2 192,1 тис. грн (або 90,7 %), а саме: на оплату за проведення додаткових 

занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої 

освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти – 
1 361,3 тис. грн та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та 

інклюзивних групах закладів дошкільної освіти – 830,8 тис. грн та по 

спеціальному фонду – 71,8 тис. грн (або 99,8 відсотків).  
 За бюджетною програмою «Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» (КПКВК 0611210) – 983,2 тис. грн (загальний фонд), що 

становить 74,8 % до затверджених бюджетних призначень, субвенція з 

місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду (на оплату за проведення 
додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної 

середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної 

освіти). 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 
сумі 6 123,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 5 531,8 тис. грн, що 

становить 99,5 % бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 591,4 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)» (КПКВК 0613140) – 6 063,5 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 5 472,1 тис. грн (або 99,5 %) по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 591,4 тис. грн на оздоровлення та відпочинок дітей. 
У сумі загального фонду враховано видатки на виконання програм 

Сумської міської територіальної громади: 
- «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей» на 2020-2022 роки» – 3 139,0 тис. грн для надання 

безкоштовної путівки до позаміських дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку Сумської міської ТГ для учнів, батьки яких є загиблими 

(померлими) захисниками України; 
- «Молодь територіальної громади м. Суми на 2019-2021 роки» – 

2 302,1 тис. грн для організації відпочину та забезпечення оздоровленням 

дітей дошкільного та шкільного віку; 
- «Милосердя» на 2019-2021 роки – 31,0 тис. грн для надання 

безкоштовних путівок для учнів, батьки яких є учасниками бойових дій на 
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території інших держав. 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0613242) – 59,7 тис. грн 
(загальний фонд), що становить 100 % до затверджених бюджетних 

призначень, на виплату допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (з розрахунку                  

1 810,0 гривень на 1 дитину). 
 

 КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» за бюджетною 

програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0615031) –  
8 468,8 тис. грн по загальному фонду (або 95,6 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 7 652,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

– 254,5 тис. грн на утримання 2-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
(КЗ КДЮСШ № 1 та КЗ КДЮСШ № 2) та на забезпечення навчально – 
тренувальної роботи. 

 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» в сумі 

39 106,2 тис. грн, що становить 86,0 % до бюджетних призначень по 

спеціальному фонду (бюджет розвитку), а саме: 
 За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та 

закладів»: (КПКВК 0617321) – 23 306,3 тис. грн, що становить 95,0 % до 

бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), з них за 

рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету – 250,0 тис. грн; 
 За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» (КПКВК 0617363) – 15 799,9 тис. грн, що становить 

75,5 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду, з них за рахунок 

коштів державного бюджету – 9 015,3 тис. грн, коштів бюджету СМТГ –  
6 784,5 тис. грн та кошти бюджету розвитку – 12 306,9 тис. гривень. 

 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження» (КПКВК 0617640) – 12 187,2 тис. грн, або 99,5 % до 

річних призначень (загальний фонд – 648,5 тис. грн, спеціальний фонд 

(бюджет розвитку) – 11 538,7 тис. грн) на виконання «Програма підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки» (впровадження та  обслуговування Сумської 

міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах 

та установах – 602,2 тис. грн; виготовлення сертифікату енергетичної 

ефективності – 46,3 тис. грн; енергозберігаючі заходи у закладах освіти, 

капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за 

адресою: вул. Заливна, 25 – 4 995,3 тис. грн; капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул. Заливна, 25                    

– 5 000,0 тис. грн; капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського 
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дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 "Ясочка" м. Суми, 

Сумської області – 44,9 тис. грн, капітальний ремонт будівлі (утеплення 

фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів                     

№ 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області (співфінансування гранту 

SECO – 1 448,7 тис. грн, капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)  

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 "Волошка" Сумської міської 

ради – 49,8 тис. гривень). 
 

 КТПКВК 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів 

Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ» за бюджетною програмою (КПКВК 

0617700) – 587,2 тис. грн (спеціальний фонд), або 93,2 % на виконання 

програми «Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері 

Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» за рахунок 

грантових коштів SECO (Державний секретаріат Швейцарії з економічних 

питань) на реалізацію проекту «Впровадження Європейської Енергетичної 

відзнаки в Україні». 
 

 КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного 

середовища» за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» (КПКВК 0618340) – 610,7 тис. грн (спеціальний 

фонд), або 97,7 % (проведення науково-технічних конференцій і семінарів 

щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання 

поліграфічної продукції з екологічної тематики – 102,3 тис. грн; утримання 

ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» – 116,9 тис. грн; 

облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду 

місцевого значення «Юннатівський» – 196,5 тис. грн, поповнення експозицій 

рідкісних та зникаючих рослин і тварин для поповнення колекції у 

ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» – 50,0 тис. грн,  
придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких 
робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» –                          
50,0 тис. грн; діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених 

до Червоної книги України, поліпшення умов середовища їх перебування чи 

зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, 

розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення 

«Юннатівський» – 50,0 тис. грн, забезпечення передачі відходів, що містять 

ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та 

прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта» –              
45,0 тис. гривень. 

 

 КТПКВК 9300 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з 

державного бюджету» за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого 

бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився 

на початок бюджетного періоду» (КПКВК 0619320) для закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території 

Сумської міської територіальної громади – 3 984,7 тис. грн (99,6 %), з них: 
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загальний фонд – 693,0 тис. грн (придбання предметів, матеріалів, 

обладнання, інвентаря, оплати послуг для проведення поточних ремонтів), 

спеціальний фонд – 3 291,7 тис. грн (придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів та 

реконструкції). 
 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» (КПКВК 0619770) – 73 886,3 тис. грн, в т. ч                                         
72 650,0 тис. грн по загальному фонду (або 100 %) – передача субвенції до 

обласного бюджету Сумської області, з них:  
- відповідно до абзацу 3 пункту 201 розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України та розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. № 94-р «Про реалізацію 

пілотного проекту щодо фінансування професійної (професійно–технічної) 

освіти») на період реалізації пілотного проєкту з 1 січня по  
31 грудня 2021 року щодо здійснення з обласного бюджету Сумської області 

видатків на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального 

замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, які 

розташовані на території Сумської міської територіальної громади, в 

обсягах, що визначені пропорційно кількості учнів, місцем реєстрації яких є 

Сумська міська територіальна громада з розрахунку розміру середніх 

витрат на одного учня – 72 300,0 тис. грн; 
- для створення навчально-практичного центру з професії 

«Оператор верстатів з програмним керуванням. Верстатник широкого 

профілю» на базі Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сумський центр професійно-технічної освіти» – 350,0 тис гривень. 
Видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) склали  

1 236,3 тис. грн (або 98,4 %) – передача субвенції до обласного бюджету 

Сумської області на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для 

організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної 

середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання. 

 КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» (КПКВК 0619800) – 58,0 тис. грн по загальному фонду 

(або 98,4 %) на виконання міської програми – «Соціальна підтримка 

захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» (Підпрограма 4 

«Соціальна підтримка вихованців закладів дошкільної освіти, батьки яких є 

захисниками України, добровольцями – захисниками України або загиблими 

(померлими) захисниками України») – передача субвенції до державного 

бюджету для державної установи «Дошкільний навчальний заклад                        

(ясла-садок) (м. Суми) Національної поліції України». 
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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 253 000,9 тис. грн, з них загальний 

фонд – 98 048,8 тис. грн (або 97,8 %) та спеціальний фонд –                            
154 952,1 тис. грн, з них бюджет розвитку – 144 874,0 тис. грн (або 93,5 %), 

зокрема по: 
 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0710160) у сумі                 

2 934,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 2 311,7 тис. грн, або                   

90,1 % та по спеціальному фонду – 623,0 тис. грн, з них бюджет розвитку – 
598,0 тис. грн, або 99,7 відсотка (на забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування).  
У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Відкритий 

інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на                      

2019-2021 роки – 5,0 тис. грн (забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 2000 «Охорона здоров’я» у сумі 203 532,0 тис. грн,            
в т. ч. по загальному фонду – 95 700,2 тис. грн, що становить 98,0 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду –                               
– 107 831,8 тис. грн в т. ч.: поточні видатки (власні надходження) –  
21,1 тис. гривень та видатки розвитку 107 810,7 тис. грн (власні надходження 

– 5 032,0 тис. грн, кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 5 000,0 тис. грн та кошти 

бюджету розвитку – 97 778,7 тис. гривень). 
У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» –       
630,9 тис. грн (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції). 
 

Видатки галузі характеризуються такими показниками: 
 

Показники 

2021 рік 
(затверджено з 

урахуванням змін, 
тис. грн) 

Виконано 
(тис. грн) 

Питома 

вага, % 
Відсоток 

виконання 

Загальний фонд 
Оплата праці з нарахуваннями 14 644,20 14 530,60 15,2 99,2 
Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 8 806,70 8 759,40 9,2 99,5 

Продукти харчування 3 436,90 3 419,20 3,6 99,5 
Комунальні послуги та 

енергоносії 
36 403,50 34 774,10 36,3 95,5 

Поточні трансферти 

населенню 
27 490,40 27 413,80 28,6 99,7 

Інші видатки 6 845,40 6 803,10 7,1 99,4 
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Показники 

2021 рік 
(затверджено з 

урахуванням змін, 
тис. грн) 

Виконано 
(тис. грн) 

Питома 

вага, % 
Відсоток 

виконання 

Всього, в т.ч.: 97 627,10 95 700,20 100,0 98,0 
кошти міського бюджету 86 098,70 84 230,60 88,0 97,8 
кошти субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони 

здоров'я за рахунок 

відповідної субвенції з 
державного бюджету 

(забезпечення лікування 

хворих на цукровий діабет 
інсуліном та нецукровий 

діабет десмопресином) 

11 403,70 11 403,70 11,9 100,0 

кошти іншої субвенції 124,7 65,9 0,6 52,8 
Спеціальний фонд 

Поточні видатки (власні 

надходження) 
- 21,1        0,02 

 
Капітальні видатки, в тому 

числі: 103 537,3 107 810,7 99,98 104,1 

власні надходження  5 032,0 4,7  
бюджет розвитку: 98 537,3 97 778,7 90,7 99,2 
кошти бюджету Сумської 

міської  ТГ  
92 787,3 92 028,7 94,1 99,2 

кошти іншої субвенції 5 750,0 5 750,0 5,9 100,0 

кошти субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони 

здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції з 

державного бюджету 
(придбання діагностичного 

обладнання) 

5 000,0 5 000,0 4,6 100,0 

Всього 103 537,3 107 831,8 100,0 104,1 
 

А саме: 
 За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 103 792,5 тис. грн,                         
в т. ч. по загальному фонду – 45 674,2 тис. грн (або 97,9 %), з них оплата 

праці з нарахуваннями – 4 846,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 27 453,2 тис. грн та по спеціальному фонду –                          
58 118,3 тис. грн (бюджет розвитку), або 99,3 відсотки. 

Зазначені видатки направлені для КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня», КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, КНП «Клінічна лікарня № 5», 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, які забезпечують 

надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям 

міста. 
 За бюджетною програмою «Спеціалізована стаціонарна медична 

допомога населенню» (КПКВК 0712020) – 90,0 тис. грн (загальний фонд), 
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або 100,0 відсотки. 
Зазначені видатки направлені для КНП СОР «Сумський обласний 

спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» на придбання 

лікарняних ліжок. 
 За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030) –                  
8 944,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 3 851,8 тис. грн (або 85,6 %), з 

них оплата праці з нарахуваннями – 202,8 тис. грн, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 3 317,3 тис. грн та по спеціальному фонду –  
5 093,0 тис. грн (бюджет розвитку), або 99,9 відсотки. 

Зазначені видатки направлені для КНП «Клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії» СМР, який забезпечує надання стаціонарної та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.  
 За бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» 

(КПКВК 0712100) – 7 744,9 тис. грн (загальний фонд), або 100,0 %, з них 

оплата праці з нарахуваннями – 6 581,9 тис. грн, оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв – 595,6 тис. гривень. 
Зазначені видатки спрямовані для КНП «Клінічна стоматологічна 

поліклініка» СМР, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги 

жителям міста пільгової категорії.  
 За бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги» (КПКВК 0712111) – 3 538,3 тис. грн (загальний 

фонд), або 94,8 %, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -
3 346,6 тис. грн (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» 
- 1 966,3 тис. грн та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги 

№ 2» - 1 380,3 тис. гривень).  
 За бюджетною програмою «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет» (КПКВК 0712144) –                     
11 403,7 тис. грн (загальний фонд), або 100,0 відсотків. 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері охорони здоров’я» (КПКВК 0712151) – 3 053,0 тис. грн, в 

т. ч. по загальному фонду – 3 052,9 тис. грн (або 99,3 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 2 898,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

– 61,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 0,1 тис. грн (власні надходження). 
Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії та 

інформаційно – аналітичного центру медичної статистики. 
 За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я» (КПКВК 0712152) – 64 964,8 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 20 344,4 тис. грн (або 99,5 %), з них на: 
- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним 

зубопротезуванням – 2 500,0 тис. грн; 
- проведення обов’язкових профілактичних оглядів та обстежень –                                         

1 999,9 тис. грн; 
- надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги                  

(забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання 
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туберкуліну, підгузків та технічних засобів, лікувального харчування) – 
15 189,5 тис. грн (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги  
№ 1» – 6 795,5 тис. грн, КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги № 2» – 8 373,1 тис. грн, КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона – 20,9 тис. грн); 
- придбання експрес тестів на COVID-19 –  555,0 тис. грн; 
- проведення лабораторних обстежень призовників – 100,0 тис. 

гривень. 
Виконання по спеціальному фонду – 44 620,4 тис. грн, в т. ч. власні 

надходження – 5 053,0 тис. грн та видатки бюджету розвитку –  
39 567,4 тис. гривень. 

 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» –                          
38 395,7 тис. грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку), а саме: 

 За бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та 

закладів» (КПКВК 0717322) – 28 640,4 тис. грн (або 79,8 %) спеціальний 

фонд (бюджет розвитку). 
 За бюджетною програмою «Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку» (КПКВК 0717361) – 6 370,0 тис. грн                             

(або 94,9 %) спеціальний фонд (бюджет розвитку) на капітальний ремонт 

будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради 

за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля) –              
3 947,5 тис. грн; капітальний ремонт будівель медичного закладу з 

утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за 

адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 – 1 389,0 тис. грн; придбання 

реабілітаційної системи для Комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, за адресою: 

м. Суми, вул. Троїцька, 28 – 1 033,5 тис. гривень. 
  За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» (КПКВК 0717363) – 3 385,3 тис. грн, що становить  
94,5 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду.  

 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження» (КПКВК 0717640) – 5 318,3 тис. грн (77,1 %), з них по 

загальному фонду – 36,9 тис. грн та спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 
5 281,4 тис. грн на виконання Програми підвищення енергоефективності в 

бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади (енергозберігаючі 

заходи у закладах охорони здоров’я, а саме на реалізацію проекту 

«Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі 

стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального 

некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 

Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» –                           
4 704,6 тис. грн, в т. ч. співфінансування з бюджету Сумської міської ТГ – 
42,5 тис. грн та кредитні кошти отримані від міжнародної фінансової 
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організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) –                      
4 662,1 тис. грн; капітальний ремонт будівель КНП «Клінічний пологовий 

будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, 

вул. Троїцька, 20 – 163,7 тис. грн; улаштування системи автоматичного 

регулювання споживання тепла консультативно-діагностичного відділення 

№ 2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою:                            
вул. І. Сірка, 3 – 413,1 тис. грн; впровадження Сумської міської системи 

моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі «Охорона здоров'я» 

по будівлям КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР                                
по вул. Троїцька,28 та Івана Сірка,3 – 36,9 тис. гривень. 

 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» (КПКВК 0719770) – 2 820,2 тис. грн (або 100,0 %), інша субвенція 

обласному бюджету Сумської області (на проведення капітального ремонту 
приміщення для розміщення відділення невідкладної допомоги комунального 

некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» 

Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13). 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 196 536,0  тис. грн, з них 

загальний фонд – 192 469,7 тис. грн (або 96,9 %), спеціальний фонд – 
4 066,3 тис. грн, в тому числі бюджет розвитку – 2 641,9 тис. грн, зокрема 

по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» у сумі                                       
56 789,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 55 699,5 тис. грн, що 

становить 99,8 % до затверджених бюджетних призначень та по 

спеціальному фонду – 1 089,8 тис. грн (власні надходження), а саме: 
 За бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 0810160) у сумі 56 750,3 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 55 660,5 тис. грн (або 99,8 %) та по спеціальному фонду –  
1 089,8 тис. грн (власні надходження) (на забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування). 
У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Відкритий 

інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на                      

2019-2021 роки – 47,5 тис. грн (забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування). 
 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного 

управління» (КПКВК 0810180) у сумі 39,0 тис. грн по загальному фонду 

(або 98,8 %), які спрямовано на виконання «Програми для забезпечення 

виконання департаментом соціального захисту населення Сумської міської 

ради рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021-2023 роки». 
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 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»                 
у сумі 136 904,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                                    
134 200,7 тис. грн, що становить 97,5 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду – 2 704,0 тис. грн, в т. ч. бюджет 

розвитку – 2 369,4 тис. грн, з них: 
- кошти бюджету Сумської міської ТГ – 129 105,4 тис. грн 

(загальний фонд – 128 553,0 тис. грн, спеціальний фонд – 552,4 тис. грн,                 
в т. ч. бюджет розвитку – 217,8 тис. грн); 

- кошти іншої субвенції з обласного бюджету – 5 647,7 тис. грн 
(загальний фонд); 

- кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету – 
2 151,6 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет розвитку). 

З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської ТГ (129 105,4 тис. грн), найбільшу частку складають 

видатки, передбачені на виконання заходів та завдань програм Сумської 

міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»               

(78 365,8 тис. грн) та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх 

сімей» на 2020-2022 роки» (25 614,6 тис. гривень). 
 

Видатки характеризуються такими показниками: 
 

Показники 
Затверджено з 

урахуванням змін, 

тис. грн 

Касові 

видатки, 
тис. грн  

Питома 

вага,  
% 

Відсоток 

виконання, 

%  

Оплата праці з нарахуваннями 21 466,2 21 377,6  15,93 99,6 

Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали  
85,0 85,0 0,06 100,0 

Продукти харчування 35,2 30,8 0,02 87,5 

Комунальні послуги та енергоносії 783,4 735,3 0,55 93,9 

Інші виплати населенню 57 691,7 54 771,5 40,81 94,9 

Інші видатки 57 537,4 57 200,5 42,63 99,4 

Всього по загальному фонду, в 

тому числі: 
137 598,9 134 200,7 100,0 97,5 

Кошти бюджету Сумської міської ТГ  130 196,4 128 553,0 95,8 98,7 

Кошти іншої субвенції з    
обласного бюджету 

7 402,5 5 647,7 4,2 76,3 

Всього по спеціальному фонду, в 

тому числі: 
2 465,6 2 704,0 100,0 109,7 

Поточні видатки 96,2 334,6 12,4 347,8 
Капітальні видатки (бюджет 

розвитку), в тому числі: 
2 369,4 2 369,4 87,6 100,0 

- придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування   
160,8 160,8 6,8 100,0 

- капітальний ремонт житлового 

фонду (приміщень) 
47,5 47,5 2,0 100,0 

- капітальні трансферти населенню 9,5 9,5 0,4 100,0 
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Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 

спрямовані наступним чином, а саме за рахунок коштів: 

1) Бюджету Сумської міської ТГ та обласного бюджету: 
 За бюджетною програмою «Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031) – 
767,8 тис. грн по загальному фонду (або 95,2 %) на реалізацію програми 

Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки», з 

них:  
- компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною – 22,4 тис. грн; 
- пільговий проїзд на залізничному транспорті у міжміському 

сполученні інвалідів війни та учасників бойових дій – 646,2 тис. грн; 
- відшкодування коштів громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад автомобільним або залізничним транспортом –                                
99,2 тис. гривень. 

 За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв’язку» (КПКВК 0813032) – 882,2 тис. грн по 

загальному фонду (або 98,0 %) на виконання програми Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки». 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

(КПКВК 0813033) – 19 869,2 тис. грн по загальному фонду (або 90,8 %),         

з яких спрямовано:  
- на виконання програми Сумської міської територіальної громади 

«Милосердя» на 2019-2021 роки» – 15 410,5 тис. грн для компенсаційних 

виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян міським автомобільним транспортом;  
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі Сумської міської ТГ (мешканці приєднаних до СМТГ сіл 

Великочернеччинської, Битицької та Стецьківської сільських територіальних 

громад) – 87,1 тис. грн (або 34,2 %); 
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі Сумського району – 0,4 тис. грн (0,2 %); 
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників АТО (операції 

Об’єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО (операції 

Об’єднаних сил), інших ветеранів війни та добровольців з числа учасників 

АТО (операції Об’єднаних сил), осіб, які супроводжують інваліда війни                      

І групи –  3 956,2 тис. грн та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян – 415,0 тис. грн (за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету). 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»                   
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(КПКВК 0813035) – 2 000,0 тис. грн по загальному фонду (або 100,0 %) на 

реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2019-2021 роки» для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні. 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»                   

(КПКВК 0813036) – 35 574,7 тис. грн по загальному фонду (або 100,0 %) на 

реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2019-2021 роки» для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським електротранспортом 

(35 253,5 тис. грн) та за пільговий проїзд Почесних донорів України 
(321,2 тис. гривень). 

 За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»                  

(КПКВК 0813050) – 667,3 тис. грн по загальному фонду (або 99,9 %) за 

рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету. 
 За бюджетною програмою «Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090) –                   
127,4 тис. грн по загальному фонду (або 52,0 %) за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету.  
 За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (КПКВК 0813104)                     
– 18 613,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 18 341,9 тис. грн                 
(або 99,7 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 17 051,0 тис. грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 371,5 тис. грн та по спеціальному 

фонду – 271,1 тис. грн (власні надходження), які спрямовані на забезпечення 

функціонування КУ «Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) «Берегиня». 
 За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 
(КПКВК 0813160) – 4 033,2 тис. грн по загальному фонду (або 99,1 %) на 

реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2019-2021 роки» (виплата компенсації особам, які надають соціальні 

послуги). 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171) –                         
178,6 тис. грн по загальному фонду (або 90,1 %) за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету. 
 За бюджетною програмою «Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг» (КПКВК 0813180) –                       



64 
 

2 259,3 тис. грн по загальному фонду (або 90,2 %) на надання пільг по оплаті 

житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, зокрема на 

виконання програм Сумської міської територіальної громади: 
- «Милосердя» на 2019-2021 роки» - 2 222,9 тис. грн (надання пільг на 

оплату ЖКП Почесним донорам України; Почесним громадянам м. Суми; 

сім’ям осіб з інвалідністю I - II груп по зору; сім'ям, в яких виховуються 

онкохворі діти, діти хворі на спінальну м’язову атрофію бульозний 

епідермоліз; особам з інвалідністю з дитинства І та ІІ груп з діагнозом ДЦП 

та дітям з інвалідністю з діагнозом ДЦП); 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на      

2020-2022 роки» 36,4 тис. грн (надання пільг на оплату ЖКП захисникам 

України та членам їх сімей). 
 За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191) – 1 724,6 тис. грн по 

загальному фонду (або 91,2 %), з них на виконання програм Сумської міської 

територіальної громади: 
- «Милосердя» на 2019-2021 роки» – 793,7 тис. грн (надання 

соціальних гарантій громадянам: УБД, які захищали та визволяли м. Суми у 

період Другої світової війни; ветеранам підпільно-партизанського руху в 

роки Другої світової війни; УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни, 

яким виповнилося 95 і більше років; разова грошова допомога УБД та особам 

з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у 

бойових діях під час Другої світової війни; особам з інвалідністю внаслідок 

війни І групи з числа УБД в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам) та 

членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістам; пільг на 

оплату ЖКП сімʼям загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів); 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на   

2020-2022 роки» – 930,9 тис. грн (надання пільг на оплату ЖКП сім’ям 
загиблих (померлих) захисників України; щомісячне відшкодування вартості 

спожитих житлово-комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій з числа 

захисників України; виплата щомісячної грошової допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок війни І групи з числа захисників України). 
 За бюджетною програмою «Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192) –  
2 083,9 тис. грн по загальному фонду (або 92,6 %) на виконання програми 

Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки», 
за результатами проведених конкурсів (Сумська міська організація ветеранів 

України – 356,6 тис. грн; громадська організація «Сумська спілка учасників 

бойових дій (АТО) – 53,2 тис. грн; громадська організація «Товариство 

допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, 

«Феліцитас» – 1 674,1 тис. гривень). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення обробки інформації з 

нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200) –  
86,7 тис. грн по загальному фонду (або 94,3 %) на реалізацію програми 

Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки». 
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 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»        
(КПКВК 0813241) – 6 211,9 тис. грн, з них загальний фонд –                           
5 987,6 тис. грн (або 97,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                                   
4 326,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                           
363,8 тис. грн та спеціальний фонд – 224,3 тис. грн, з них бюджет розвитку – 
160,8 тис. гривень. Видатки передбачені на утримання Центру реінтеграції 

бездомних осіб та Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» 

Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242) –                       
39 673,3 тис. грн: загальний фонд – 39 616,3 (або 99,3 %), з них кошти іншої 

субвенції з обласного – 303,2 тис. грн та спеціальний фонд (бюджет 

розвитку) – 57,0 тис. грн, зокрема на: 
- реалізацію програми Сумської міської територіальної громади 

«Милосердя» на 2019-2021 роки» – 14 422,8 тис. грн (надання соціальних 

гарантій громадянам, встановлених Сумською міською радою (щомісячна 

стипендія особам, яким виповнилось 100 і більше років; надання 

безкоштовних гарячих обідів громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам; оплата послуг з доступу до 

інформаційної мережі Інтернет особам з інвалідністю, які пересуваються за 

допомогою крісел колісних, особам з інвалідністю І групи по зору, дітям з 

інвалідністю; стипендія інваліду І групи з дитинства, майстру спорту України 

міжнародного класу з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України, Європи 

та світу з пауерліфтингу Педоренко М.М.; щомісячна грошова допомога 

дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні (орфанні) захворювання, які 

потребують спеціального дієтичного харчування та постійного прийому 

медичних препаратів, тощо); надання матеріальної підтримки громадянам 

(грошова допомога на проведення поховання деяких категорій осіб; 

матеріальна допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; одноразова грошова допомога особам, яким виповнюється 100 і 

більше років з нагоди Дня народження; одноразова матеріальна допомога для 

придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та проведення 

обстежень сім’ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та 

онкогематологічні захворювання; одноразова матеріальна допомога 

Почесним донорам України; цільова одноразова матеріальна допомога 

окремим громадянам; одноразова матеріальна допомога громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, 2 та дітям, 

інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;  

матеріальна допомога для/за придбання слухових апаратів сім’ям, в яких 

виховуються діти з інвалідністю з вадами слуху; цільова матеріальна 

допомога мешканцям громади з числа осіб з інвалідністю, що пересуваються 

за допомогою крісел колісних, для вирішення ними питань, пов’язаних з 

проведенням реконструкції житлових будинків (квартир); матеріальна 

допомога опікунам, у яких під опікою перебуває двоє та більше повнолітніх 

недієздатних осіб; матеріальна допомога дітям з інвалідністю з багатодітних 
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сімей, де виховується 2 та більше дітей з інвалідністю, тощо); цільова 

матеріальна допомога для вирішення питань, пов’язаних з проведенням 

капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особами, які 

згідно із законодавством мають право на таку пільгу; проведення заходів та 

надання матеріальної допомоги до святкових та визначних дат ветеранам 

війни та праці, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, людям похилого віку; 

пільги громадським організаціям ветеранів війни по оплаті за користування 

комунальними послугами та абонентної плати за користування телефоном; 

забезпечення проведення компенсаційних виплат власникам автостоянок 

вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, 

водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, в тому числі транспортними 

засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, 

підприємствам, установам, організаціям, які проводять діяльність у сфері 

соціального захисту населення, що надання безкоштовно; відзначення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з нагоди 35 

річниці аварії на Чорнобильській АЕС); 
- реалізацію програми Сумської міської територіальної громади 

«Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей»                            

на 2020-2022 роки» – 24 647,3 тис. грн (надання соціальних гарантій 

громадянам, встановлених Сумською міською радою (щомісячна грошова 

допомога дітям, загиблих (померлих) захисників України, тощо); матеріальної 

допомоги захисникам України та членам їх сімей (особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; на вирішення соціально-побутових питань; 

військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у 

Збройних Силах України); цільової матеріальної допомоги для придбання 

житла захисникам України та членам сімей загиблих (померлих) захисників 

України; проведення заходів, та надання матеріальної допомоги до святкових 

та визначних дат захисникам України, членам їх сімей, членам сімей загиблих 

(померлих) захисників України, тощо); 
- реалізацію цільової програми підтримки осіб з інвалідністю, які 

пересуваються на кріслах колісних, на 2021-2023 роки – 300,0 тис. грн 
(виплата цільової грошової компенсації для набуття/заміни особами з 

інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, до якого може бути чи 

вже забезпечений безперешкодний доступ);  
- реалізацію «Обласної програми соціального захисту населення» за 

рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 303,2 тис. грн, а саме 

на: 
надання соціальної підтримки (допомоги) особам з інвалідністю 

внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій на території інших 

держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім’ям загиблих учасників бойових 

дій на території інших держав – 259,2 тис. грн; 
забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) – 32,0 тис. грн; 
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відшкодування за встановлення пам’ятників та облаштування місць 

поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) - 12,0 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 
пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні 

її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 

потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 0813221) –                       
975,5 тис. грн по спеціальному фонду (або 100,0 %), за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету. 

 За бюджетною програмою «Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

і брали безпосередню участь в антитерористичної операції, забезпеченні 

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 
групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» 
(КПКВК 0813222) – 1 176,1 тис. грн по спеціальному фонду                         

(або 100,0 %), за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. 
 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за 

бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів соціальної 

сфери» (КПКВК 0817323) – 272,5 тис. грн, що становить 59,1 % до 

бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку). 
 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(КПКВК 0819770) – 2 569,5 тис. грн по загальному фонду що становить               

49,1 % до затверджених бюджетних призначень (інша субвенція обласному 

бюджету Сумської області на здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області). 
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УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 11 498,2  тис. грн, з них загальний 

фонд – 5 886,0 тис. грн (або 99,7 %), спеціальний фонд – 5 612,2 тис. грн 
(бюджет розвитку), зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною 

програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0910160) у 

сумі 5 710,1 тис. грн по загальному фонду, що становить 99,9 % до 

затверджених бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування). 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у 

сумі 175,9 тис. грн по загальному фонду, що становить 95,5 % до 

затверджених бюджетних призначень, а саме:  
 За бюджетною програмою «Утримання закладів, що надають 

соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей» (КПКВК 0913111) – 90,5 тис. грн по загальному 

фонду, або 99,3 % (на придбання побутової техніки, меблів для дитячого 

будинку сімейного типу). 
 За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту» (КПКВК 0913112) –                                    
85,4 тис. грн (загальний фонд), що становить 91,8 % до затверджених 

бюджетних призначень, на виконання Програми з реалізації Конвенції ООН 

про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

(забезпечення проведення заходів з питань соціального захисту населення). 
 

 КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» за 

бюджетною програмою «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»           

(КПКВК 0916083) – 5 612,2 тис. грн по спеціальному фонду (бюджет 

розвитку), що становить 91,0 % до затверджених бюджетних призначень, 
зокрема за рахунок коштів бюджету СМТГ – 1 541,5 тис. грн (капітальний 

ремонт з утеплення фасаду дитячого будинку сімейного типу (виготовлення 

ПКД) – 33,1 тис. грн, співфінансування грошової компенсації на придбання 
житла дітям-сиротам віком 23-35 років – 1 508,4 тис. грн); за рахунок 

субвенції з державного бюджету – 4 070,7 тис. грн (виплата грошової 

компенсації на придбання житла дітям-сиротам). 
 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 86 309,5 тис. грн, з них загальний 
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фонд – 81 241,4 тис. грн (або 98,0 %), спеціальний фонд – 5 068,1 тис. грн, з 

них бюджет розвитку – 2 098,0 тис. грн, зокрема по: 
 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1010160) у сумі 

2 148,7 тис. грн по загальному фонду, що становить 98,6 % до затверджених 

бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Відкритий 

інформаційний простір Сумської міської територіальної громади»                             

на 2019-2021 роки – 30,0 тис. грн (забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 1000 «Освіта» за бюджетною програмою «Надання 

спеціальної освіти мистецькими школами» (КПКВК 1011080) –                   
53 485,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 50 775,1 тис. грн, що 

становить 99,2 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата 

праці з нарахуваннями – 49 280,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 944,2 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) 

– 2 710,0 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на забезпечення 

функціонування 5 шкіл естетичного виховання дітей (4 музичні та 
 1 художня школи). 

 КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі                                       

28 828,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 28 317,6 тис. грн,                    
що становить 95,8 % до затверджених бюджетних призначень та по 

спеціальному фонду – 510,5 тис. грн, з них бюджет розвитку –  
250,4 тис. грн, а саме:  

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» 

(КПКВК 1014030) – 23 009,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                   
22 541,7 тис. грн (або 95,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
19 393,3 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                                 
1 704,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 467,7 тис. грн, з них кошти 

бюджету розвитку – 227,4 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовані на 

функціонування централізованої бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка 
(центральна бібліотека та 18 бібліотек – філій). 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 
(КПКВК 1014060) – 2 225,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду                        

2 205,6 тис. грн (або 96,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
1 820,9 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                 
121,1 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) –                            
19,8 тис. грн (на утримання Піщанського будинку культури, Верхнє 

Піщанського клубу «Супутник», Пушкарівського будинку культури, 

Великочернеччинського будинку культури, Стецьківського об’єкту дозвіллєвої 

роботи). 
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 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081) –                             
2 219,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 2 196,2 тис. грн (або 98,6 %) з 

них оплата праці з нарахуваннями – 2 071,7 тис. грн та оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 39,5 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджет 

розвитку) – 23,0 тис. грн (на забезпечення діяльності централізованої 

бухгалтерії відділу). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» (КПКВК 1014082) – 1 374,1 тис. грн по загальному фонду (або 

99,6 %) на проведення культурно-мистецьких заходів відповідно до цільової 

комплексної «Програми розвитку культури Сумської міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки». 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» 
за бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» 

(КПКВК 1017324) – 485,4 тис. грн (або 85,2 %) по спеціальному фонду 

(бюджет розвитку). 
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження» (КПКВК 1017640) – 1 362,2 тис. грн по спеціальному 

фонду (бюджету розвитку) або 90,8 % на виконання «Програма підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки» (капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з 

заміною покрівельного килиму) в ДМШ № 1 за адресою: м. Суми,                          

вул. Д. Галицького,73). 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА  
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік - 446 835,8 тис. грн, з них загальний фонд 

– 300 219,0 тис. грн (або 97,8 %), спеціальний фонд – 146 616,8 тис. грн, з 

них бюджет розвитку – 132 115,1 тис. грн, зокрема по: 
 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1210160) –  
13 235,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 13 234,9 тис. грн (або 91,3 %) 
та по спеціальному фонду – 0,3 тис. грн (власні надходження) на 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.  
У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Відкритий 

інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на                          
2019-2021 роки – 30,0 тис. грн (забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування). 

 КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» –                   
349 705,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 274 251,9 тис. грн, що 

становить 98,2 % до затверджених бюджетних призначень та по 
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спеціальному фонду 75 453,1 тис. грн (або 90,3 %), з них кошти бюджету 

розвитку – 75 048,3 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду» (КПКВК 1216011) –                            
6 606,8 тис. грн (або 73,2 %) по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

(капітальний ремонт житлових будинків). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013) –                           
29 279,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 29 080,4 тис. грн, або 100 %, 
по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 199,4 тис. грн (99,7 %), 
зокрема на: 

- фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР –                                       
28 498,8 тис. грн, з них на: погашення заборгованості за електроенергію  за 

судовими рішеннями – 17 398,1тис. грн; погашення податкового боргу з 

рентної плати – 5 601,9 тис. грн; погашення поточної заборгованості за 

спожиту електроенергію – 2 000,0 тис. грн; сплату збору за продовження 

строку дії спеціального дозволу на користування надрами –                    
3 350,0 тис. грн; придбання водопровідних та каналізаційних люків –    
148,8 тис. грн; 

- технічне обслуговування насосного обладнання свердловин та 

ремонт водомірного вузла водонапірної вежі Піщанського старостинського 

округу – 62,6 тис. грн; 
- надання послуг з санації та промивання водогону в с. Велика 

Чернеччина - 19,6 тис. грн; 
- оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 

407,5 тис. грн; 
- поточний ремонт водопровідних мереж, каналізаційних колодязів - 

91,9 тис. грн; 
- капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по 

вул. Ремісничій в м. Суми – 199,4 тис. грн (спеціальний фонд (бюджет 

розвитку); 
 За бюджетною програмою «Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів» (КПКВК 1216015) – 30 625,2 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 51,5 тис. грн (або 72,3 %) на експертне обстеження 

ліфтів та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 30 573,7 тис. грн (або 

94,7 %) на капітальний ремонт ліфтів. 
 За бюджетною програмою «Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства»     

(КПКВК 1216017) – 99,5 тис. грн, або 99,5% (загальний фонд) на 

виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки. 
 За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020) –                          
2 861,1 тис. грн або 98,7 %, т. ч. по загальному фонду – 2 813,6 тис. грн                           

та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 47,5 тис. грн (фінансова 

підтримка КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 260,9 тис. грн, в т. ч. 
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спеціальний фонд (бюджет розвитку)- 47,5 тис. грн,                                                
КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 2 570,9 тис. грн та                                               

КП «Сумикомунінвест» СМР – 29,3 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених 

пунктів» (КПКВК 1216030) – 274 665,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 

– 237 044,2 тис. грн (або 98,4 %) та по спеціальному фонду (бюджету 

розвитку) – 37 620,9 тис. грн (або 93,6 %), з них на: 
 вуличне освітлення – 49 374,5 тис. грн (загальний фонд –                      

46 033,7 тис. грн та спеціальний фонд – 3 340,8 тис. грн); 
 озеленення – 36 309,4 тис. грн (загальний фонд –                         

19 865,7 тис. грн та спеціальний фонд – 16 443,7 тис. грн);  
 шляхове господарство – 150 085,0 тис. грн (загальний фонд –                         

134 457,3 тис. грн та спеціальний фонд – 15 627,7 тис. грн), зокрема на: 
- утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі –           

128 787,5 тис. грн; 
- очищення тротуарів від снігу – 1 440,0 тис. грн; 
- улаштування та поточний ремонт огорож вздовж проїзної 

частини, поточний ремонт тротуарів з влаштуванням пандусів, 

встановлення дорожніх знаків, поточний ремонт зупинок громадського 

транспорту – 4 229,8 тис. грн; 
- встановлення та благоустрій зупинок громадського транспорту –       

1 532,7 тис. грн (спеціальний фонд); 
- улаштування нових та розширення існуючих тротуарів та 

велосипедних доріжок – 7 095,9 тис. грн (спеціальний фонд); 
- капітальний ремонт дороги по вул. 20 років Перемоги –                    

6 999,1 тис. грн (спеціальний фонд); 
 утримання цвинтарів – 15 646,7 тис. грн (загальний фонд); 
 інші види робіт з благоустрою – 23 249,5 тис. грн (загальний фонд – 

21 040,8 тис. грн та спеціальний фонд – 2 208,7 тис. гривень). 
 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово -

комунального господарства» (КПКВК 1216090) – 5 567,5 тис. грн,                      

в т. ч. по загальному фонду – 5 162,7 тис. грн (або 82,7 %) та спеціальному 

фонду – 404,8 тис. грн (або 22,7 %), з них на виконання: 
- «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів 

кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх 

роботи на 2019-2021 роки і Положення про матеріальне забезпечення та 

преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» –                                  
574,1 тис. грн (матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів 

кварталів приватного сектору міста); 
- «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки» –  4 993,4 тис. грн, в т. ч. загальний фонд-                               
4 588,6 тис. грн, спеціальний фонд – 404,8 тис. грн), а саме на: 

 святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок, поточний 

ремонт святкової ілюмінації – 2 822,2 тис. грн; 
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 поточний ремонт хомутів для кріплення прапорів на електричних та 

тролейбусних опорах – 45,6 тис. грн; 
 технічне обслуговування камер відеоспостереження –                               

45,1 тис. грн; 
 надання послуг з проведення санації шахтних колодязів –                        

603,1 тис. грн; 
 сплата орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій 

розташовано полігон для захоронення ТПВ – 513,9 тис. грн; 
 інші види робіт у сфері житлово-комунального господарства                 

– 88,2 тис. грн; 
 надання послуг з розробки оцінки впливу на довкілля на  

будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту 

Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор,  

реконструкцію полігону для складування твердих побутових відходів з 

укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на 

території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області та  капітальний ремонт 

об'єкту благоустрою-розчищення річки Сумки між Воскресенським та 

Шевченківським мостами в м. Суми – 106,9 тис. грн; 
 забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» 

– 49,2 тис. грн; 
 оплату податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми,                      

вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) – 4,0 тис. грн; 
 надання послуг з розробки проекту: організація дорожнього руху до 

паркових та пішохідних зон м. Суми, організація дорожнього руху з 

улаштуванням засобів заспокоєння руху та організація дорожнього руху 

об’їзду аварійного мосту  по вул. Білопільський шлях – 122,3 тис. грн; 
 реалізацію проєкту «Управління відходами на основі замкненого 

циклу» – 592,9 тис. грн, в т. ч. загальний фонд – 188,1 тис. грн та спеціальний 

фонд (власні надходження) за рахунок грантових коштів Фонду Єдиного 

Економічного Простору та Норвегії – 404,8 тис. гривень. 
 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» у сумі 

50 197,1 тис. грн, або 78,0 % (спеціальний фонд, бюджет розвитку), а саме: 
 За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства» (КПКВК 1217310) – 22 333,7 тис. грн по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 85,5 % до 

затверджених бюджетних призначень, з них на: 
- нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з 

обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-
насосної станції за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 –                                   
3 107,9 тис. грн; 

- нове будівництво підземних контейнерних майданчиків –                                
270,6 тис. грн; 

- нове будівництво та реконструкція теплових мереж –                                  
2 339,4 тис. грн; 
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- влаштування пандусів до житлових будинків – 425,4 тис. грн; 
- реконструкцію каналізаційних мереж та колекторів –                                     

771,1 тис. грн; 
- реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора             

Д 500 мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. 

Сумсько-Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в     
м. Суми – 5 994,8 тис. грн; 

- капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного 

колектора Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від 

КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та 

плити перекриття в КК №1 – 2 659,7 тис. грн; 
- реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д 

600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до 

КНС-6 – 6 764,8 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності» (КПКВК 1217330) – 18 119,7 тис. грн по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 93,4 % до 

затверджених бюджетних призначень, з них:  
- нове будівництво ділянок водогону в с. Піщане – 535,2 тис. грн; 
- нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Піщане по 

вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини) – 894,3тис. грн; 
- реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів 

– 6 878,1 тис. грн; 
- реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба – 6 798,5 тис. грн; 
- нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків –                         

875,4 тис. грн; 
- нове будівництво скверу Лікаря Олександра Ємця –  

49,9 тис. грн; 
- реконструкція інших об’єктів комунальної власності (парків, скверів, 

схилу та підпірної гідроспоруди – 586,4 тис. грн; 
- капітальний ремонт нежитлових приміщень – 1 501,9 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона 

пам'яток архітектури» (КПКВК 1217340) – 1 721,3 тис. грн по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку), що становить 53,0 % до 

затверджених бюджетних призначень на реставрацію покрівлі та фасаду 

житлових будинків по вул. Соборна, 32 та вул. Соборна, 27. 
 За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» (КПКВК 1217363) – 7 864,7 тис. грн, що становить  

51,1 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку), 

в т. ч. за рахунок коштів державного бюджету – 3 864,9 тис. грн, кошти 

бюджету Сумської міської територіальної громади – 3 999,8 тис. грн 

(капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті                            

вул. Харківська та Героїв Сумщини– 7 275,2 тис. грн; капітальний ремонт 

об’єкта благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. 

Харківській в районі будинку № 3 – 273,1 тис. грн, реставрація споруди 
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"Альтанка" в м. Суми (пам'ятки архітектури місцевого значення, охор.                 
№ 21-СМ – 21,3 тис. грн, капітальний ремонт дитячого майданчика за 

адресою: м. Суми, площа Михайла Кощія (біля кінцевої зупинки громадського 

транспорту – 196,4 тис. грн, капітальний ремонт дитячого- спортивного 

майданчика за адресою: м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, біля буд. 23 

та 25 – 98,7 тис. гривень). 
 За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів» (КПКВК 1217368) – 157,7 тис. грн, 

що становить 78,9 % до бюджетних призначень по спеціальному фонду 

(бюджет розвитку) за рахунок  субвенції з бюджету Сумського району (нове 

будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля озера 

Чеха в м. Сум).  
 

 КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство» у сумі 13 827,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 

– 1 727,3 тис. грн по спеціальному фонду - 12 100,0 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» (КПКВК 1217462) – 13 627,3 тис. грн, що становить 

100,0 % до затверджених бюджетних призначень (загальний фонд –                 
1 527,3 тис. грн, спеціальний фонд - 12 100,0 тис. грн (поточний ремонт 

доріг). 
 За бюджетною програмою «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

трансфертів з інших місцевих бюджетів» (КПКВК 1217463) –  
200,0 тис. грн, що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень 

(загальний фонд) (субвенція  з бюджету Сумського району на поточний 

ремонт вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Братська в м. Суми). 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» у сумі 2 811,8 тис. грн, з них загальний фонд – 
1 777,4 тис. грн та спеціальний фонд – 1 034,4 тис. грн, в т. ч. – бюджет 

розвитку – 419,7 тис. грн та цільовий фонд – 614,7 тис. грн, а саме: 
  За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 

1217640) – 1 777,4 тис. грн (загальний фонд), або 99,6 % (на відшкодування 

відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження 

енергоефективних заходів, та відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими по програмі енергомодернізації багатоповерхових будинків  

«Енергодім»). 
 За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання» (КПКВК 1217670) – 419,7 тис. грн (спеціальний 

фонд, бюджет розвитку), або 1,6 % до затверджених бюджетних призначень 

на поповнення статутного капіталу КП «Центр догляду за тваринами» 

Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 



76 
 

виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади» (КПКВК 1217691) – 614,7 тис. грн (цільовий 

фонд) або 27,9 % до затверджених бюджетних призначень. 

 КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» за бюджетною 

програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха» (КПКВК 1218110) – 677,5 тис. грн (загальний 

фонд), що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень 
(обробка дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків). 

 КТПКВК 8300 «Охорона навколишнього природного 

середовища» за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» (КПКВК 1218340) – 1381,9 тис. грн (спеціальний 

фонд), що становить 46,9 % до затверджених бюджетних призначень, з них 

на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану водних об'єктів – 1 042,6 тис. грн, на 

проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-
заповідного фонду на території Сумської міської територіальної громади – 
318,9 тис. грн та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних  або 

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин -  
20,4 тис. гривень. 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(КПКВК 1219770) – 15 000,0 тис. грн, що становить 100 % до затверджених 

бюджетних призначень (загальний фонд – 8 550,0 тис. грн, спеціальний фонд 

(бюджет розвитку) – 6 450,0 тис. грн) на виконання умов угоди № 545/07-18 
про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та 

Верхньосироватською сільською радою. 
 

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік по КТПКВК 0100 «Державне 

управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 1410160) – 6 506,7 тис. грн по загальному фонду, що 

становить 99,5 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування). 
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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік 193 607,7 тис. грн, з них загальний фонд – 
3 485,3 тис. грн (або 93,7 %), спеціальний фонд – 190 122,4 тис. грн (або 

66,7 %), з них бюджет розвитку – 170 755,2 тис. грн, зокрема по: 
 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною 

програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1510160) – 
6 260,8 тис. грн, з них по загальному фонду – 3 029,5 тис. грн - (або 97,4 %) 
та по спеціальному фонду – 3 231,3 (власні надходження, за рахунок 

відрахування на утримання служби замовника (на забезпечення діяльності 

органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 6000 «Житлово–комунальне господарство» за 

бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» 

(КПКВК 1516030) – 50 039,9 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет розвитку), 

що становить 99,9 % до затверджених бюджетних призначень (на 

капітальний ремонт доріг та прибудинкових доріг). 
 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» у сумі              

98 274,4 тис. грн, з них по загальному фонду – 31,3 тис. грн, що становить 

38,8 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду 

(бюджет розвитку) – 98 243,1 тис. грн (або 96,7 %), а саме: 
 За бюджетною програмою «Будівництво  об'єктів житлово-

комунального господарства» (КПКВК 1517310) – 21,4 тис. грн (або 91,5 %) 

(будівництво інженерних та теплових мереж). 
 За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та 

закладів» (КПКВК 1517321) – 7 188,1 тис. грн (або 98,9 %), з них на 

реконструкцію 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 -
42,5 тис. грн, реконструкцію стадіону КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 25 по вул. 

Декабристів, 80 – 77,6 тис. грн, реконструкцію грального поля Сумська ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 15 по вул. Пушкіна, 56 в м. Суми – 92,4 тис. грн та нове 

будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по вул. 

Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми – 6 975,6 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та 

закладів» (КПКВК 1517322) – 10 238,0 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет 

розвитку) (або 99,7 %) на реконструкцію неврологічного відділення КУ 

«СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38. 
  За бюджетною програмою «Будівництво  установ та закладів 

культури» (КПКВК 1517324) – 96,7 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет 

розвитку) (або 58,6 %) на реконструкцію будівлі Великочернеччинського 

будинку культури за адресою: Сумська область, Сумський район,                         
с. В. Чернеччина, вул. Центральна, 3. 
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 За бюджетною програмою «Будівництво споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту» (КПКВК 1517325) – 2 134,8 тис. грн 

(або 74,9 %) , зокрема на: 
- нове будівництво стадіону з хокею на траві  по вул. Героїв 

Крут,1/1,1/2 – 1 150,0 тис. грн; 
- реконструкцію футбольного поля в районі будинку № 43 по                   

вул. Люблінська в м. Суми – 76,2 тис. грн; 
- реконструкцію стадіону «Авангард» – 908,6 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів 

комунальної власності» (КПКВК 1517330) – 10 608,4 тис. грн                    

(або 89,9 %), зокрема на: 
- будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції –                                   

4 824,8 тис. грн; 
- будівництво кладовища в районі селища Новоселиця – 

463,6 тис. грн; 
- будівництво пам'ятнику Героям Небесної Сотні – 255,5 тис. грн; 
- будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми -                  

22,2 тис. грн; 
- реконструкцію приміщення по вул. Шишкіна,12 – 1 851,8 тис. грн; 
- реконструкцію пішохідної доріжки – 349,9 тис. грн; 
- реконструкцію п’ятого поверху адмінбудівлі по  

вул. Першотравнева, 21 – 153,7 тис. грн; 
- реконструкцію Театральної площі – 1 135,4 тис. грн; 
- капітальний ремонт будівель та нежитлових приміщень –                         

452,9 тис. грн; 
- будівництво та реконструкцію дитячих та спортивних майданчиків – 

1 098,6 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Проектування, реставрація та 

охорона пам'яток архітектури» (КПКВК 1517340) – 821,4 тис. грн 

(спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 93,0 % річних призначень  

(ремонт (реставраційний) інженерних систем будівлі гімназії (систем 

протипожежного захисту) у складі: системи пожежної сигналізації, 

системи оповіщення про пожежу та системи централізованого пожежного 

спостерігання: «Корпус № 1 Комунальної установи Сумська класична 

гімназія Сумської міської ради по вул. Троїцька, 3 в м. Суми» та «Корпус № 2 

Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради по 

вул. Троїцька, 5 в м. Суми».  
 За бюджетною програмою «Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку» (КПКВК 1517361) – 67 134,3 тис. грн 
(спеціальний фонд, бюджет розвитку), або 99,9 % річних призначень, а саме 

на: 
- будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів, 35 – 39 155,3 тис. грн; 
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- нове будівництво полігону для складування твердих побутових 

відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області – 27 979,0 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій» (КПКВК 1517370) –                     
31,3 тис. грн, або 38,7 % річних призначень (на оплату сертифікатів за 

прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта будівництва).  
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані                                      

з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження» (КПКВК 1517640) – 29 967,6 тис. грн (або 24,5 %) 

(загальний фонд – 424,5 тис. грн, спеціальний фонд –                                
29 543,1 тис. грн (в т. ч. кошти бюджету розвитку – 13 407,3 тис. грн та 

грантові кошти ЄС – 16 135,8 тис. грн) на виконання міської програми 

«Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки» (на реалізацію проекту 

«Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» -                   
29 918,1 тис. грн та на реалізацію проекту «Підвищення 

енергоефективності в дошкільних навчальних  закладах м. Суми» -               
49,5 тис. гривень). 

 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів» за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого 

бюджету на співфінансування інвестиційних проектів»                            

(КПКВК 1219750) – 65,0 тис. грн, що становить 75,6 % до затверджених 

бюджетних призначень (реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Сумської районної ради Сумської області вул. Шкільна, 5,                            
с. Стецьківка, Сумського району). 

 
УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 14 228,9 тис. грн, з них загальний 
фонд – 11 847,6 тис. грн (або 99,1 %), спеціальний фонд – 2 381,3 тис. грн 
(цільовий фонд), зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1610160) у сумі 

9 449,1 тис. грн по загальному фонду, що становить 99,3 % до затверджених 

бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Відкритий 

інформаційний простір Сумської міської територіальної громади»                    
на 2019-2021 роки – 40,0 тис. грн (забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування).  
 



80 
 

 КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» за 

бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства» (КПКВК 1616090) – 138,3 тис. грн (загальний фонд), що 

становить 79,0 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання 

«Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства Сумської міської територіальної громади                    

2021-2023 роки» (виготовлення та розміщення соціальної реклами та 

рекламних матеріалів до святкових і урочистих подій – 43,2 тис. грн та 

демонтаж рекламних засобів розміщених самовільно та з порушенням 

порядку – 95,1 тис. гривень). 
 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за 

бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій» (КПКВК 1617370) – 2 260,3 тис. грн, 

або 100,0 % річних призначень (на створення цифрових інженерно- 
топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми). 

 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Виконання заходів 

за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 1617691) –                                  
2 381,3 тис. грн (спеціальний фонд, цільовий фонд), що становить 91,7 % до 

затверджених бюджетних призначень (демонтаж незаконно (самовільно) 

встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних 

індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності – 66,7 тис. грн; збереження демонтованих тимчасових споруд та 

рекламних засобів – 67,0 тис. грн; продовження ліцензії, технічна підтримка 

при використанні програмного забезпечення системи та веб-ге порталу 

містобудівного кадастру – 534,0 тис. грн; створення цифрових інженерно- 
топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми –                        
1 683,6 тис. грн, проведення архітектурних та містобудівних конкурсів –                 
30,0 тис. гривень). 
 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік по КТПКВК 0100 «Державне 

управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 1710160) – 4 307,1 тис. грн по загальному фонду, що 

становить 99,2 % до затверджених бюджетних призначень (на забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування). 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 21 399,1 тис. грн, з них загальний 

фонд – 20 791,5 тис. грн (або 98,6 %) та спеціальний фонд – 607,7 тис. грн                 
(в т. ч. бюджет розвитку – 603,4 тис. грн), зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною 

програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3110160) у 

сумі 19 998,3 тис. грн, з них загальний фонд – 19 394,6 тис. грн (або 99,8 %) 
та спеціальний фонд – 603,7 тис. грн (в т. ч. бюджет розвитку –                   
599,4 тис. грн), (на забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 

 КТПКВК 7100 «Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство» за бюджетною програмою «Здійснення заходів із 

землеустрою» (КПКВК 3117130) у сумі 257,2 тис. грн (або 57,2 %) загальний 

фонд (розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель). 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані                               

з економічною діяльністю» у сумі 1 143,6 тис. грн (або 90,2 %), в т. ч. по 

загальному фонду – 1 139,6 тис. грн, спеціальному фонду (бюджет 

розвитку) – 4,0 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва» (КПКВК 3117610) – 297,8 тис. грн                

(або 95,5 %) по загальному фонду, з них: на організацію та проведення 

навчань, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва Сумської міської територіальної громади – 67,0 тис. грн; 
проведення моніторингу та анкетування суб’єктів підприємницької діяльності 

з наявності проблемних питань у взаємодії з виконавчими органами Сумської 

міської ради та пропозицій щодо їх вирішення – 20,0 тис. грн; організаційну 

та інформаційну підтримку, співорганізацію та участь у проведенні круглих 

столів для суб’єктів малого і середнього підприємництва з актуальних 

питань, проведення на території Сумської міської територіальної громади 

форумів, конференцій тощо з питань розвитку підприємництва, інвестицій, 

кластерних ініціатив – 18,0 тис. грн; проведення аналізу бізнес- середовища 

Сумської міської територіальної громади – 30,0 тис. грн; організацію та 

проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця – 125,8 тис. грн; 
організація участі делегацій міста Суми (представників підприємств, 

фізичних осіб-підприємців, представників громадських об’єднань, 

організацій, коаліцій бізнесу) у міжнародних та українських заходах 

економічного та інвестиційного спрямування з метою вивчення передового 

практичного досвіду інших міст України та іноземного досвіду щодо форм 

підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва – 37,0 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на неї» (КПКВК 3117650) –                               
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4,0 тис. грн (спеціальний фонд, бюджет розвитку), що становить 19,8 % до 

затверджених бюджетних призначень для здійснення продажу земельних 

ділянок. 
 За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю» (КПКВК 3117693) – 841,8 тис. грн по загальному фонду (або 

94,5 %), з них на:  
- проведення позовної роботи та виконання судових рішень у 

випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, 

користування та розпорядження земельними ресурсами Сумської міської 

територіальної громади – 592,9 тис. грн; 
- проведення позовної роботи та виконання судових рішень у 

випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, 

користування та розпорядження майном територіальної громади м. Суми -             
159,5 тис. грн;  

- реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності 

Сумської міської територіальної громади – 60,2 тис. грн; 
- передачу в оренду, у т. ч. на конкурсних засадах, об'єктів 

комунальної власності Сумської міської територіальної громади –                         
4,3 тис. грн; 

- відчуження об'єктів комунальної власності Сумської міської 

територіальної громади – 14,9 тис. грн; 
- охорона та вжиття інших заходів щодо збереження об’єктів 

комунальної власності, що тимчасово не використовуються – 
10,0 тис. гривень. 

 
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ  

ВІДНОСИН СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік по КТПКВК 0100 «Державне 

управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 3610160) – 20,0 тис. грн по загальному фонду, що 

становить 100 % до затверджених бюджетних призначень (в т. ч. послуги 

архіваріуса – 16,5 тис. грн, послуги з реєстрації користувачем в системі 

програмного продукту «АІС» місцеві бюджети рівня розпорядника 

бюджетних коштів» - 2,7 тис. грн та судовий збір – 0,8 тис. гривень). 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади за 2021 рік склало 316 059,0 тис. грн, з них загальний 

фонд – 122 609,9 тис. грн (або 87,2 %), спеціальний фонд –  
193 449,1 тис. грн (або 99,1 %), зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3710160) у сумі      
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20 180,5 тис. грн по загальному фонду, що становить 99,7 % до затверджених 

бюджетних призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 

 КТПКВК 6000 «Житлово – комунальне господарство» за 

бюджетною програмою «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, 

що підлягає урегулюванню згідно із законом України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» (КПКВК 3716072) у сумі 193 047,2 тис. грн, або                   

99,1 % річних призначень по спеціальному фонду. 
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» у сумі 460,2 тис. грн по загальному фонду, а саме: 
 За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження»                     

(КПКВК 3717640) – 293,1 тис. грн (загальний фонд), що становить 88,8 % до 

бюджетних призначень на виконання міської програми підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 

громади (проведення днів Сталої енергії – 150,0 тис. грн; проведення навчань 

енергоменеджерів бюджетної сфери – 49,8 тис. грн; проведення 
ресертифікаційного аудиту системи енергетичного менеджменту –                 
85,2 тис. грн; реалізація проекту «Енергоефективна термомодернізація 

(капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова 

будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми,                      

вул. Троїцька, 28» (витрати на конвертацію валюти, обслуговування рахунку) 

– 1,3 тис. грн; реалізацію проекту «Впровадження Європейської 

Енергетичної відзнаки в Україні» – 6,8 тис. гривень). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю» (КПКВК 3717693) – 167,1 тис. грн загальний фонд (комісія за 

обслуговування поточного рахунку – 1,0 тис. грн, оплата послуг юридичної 

компанії за проведення аудиту та підготовки кредитного договору з  НЕФКО 

на реалізацію проєкту «Модернізація та реконструкція системи 

водовідведення у м. Суми» (реконструкція міських каналізаційних очисних 

споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради 

потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва 

потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд. 40» -  
166,1 тис. гривень. 

 

 КТПКВК 8300 Охорона навколишнього природного 

середовища») у сумі 433,5 тис. грн (або 75,1 %), в т. ч. по загальному фонду 

– 31,6 тис. грн та спеціальному фонду – 401,9 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів» (КПКВК 3718330) у сумі 31,6 тис. грн                
(проведення стратегічної екологічної оцінки програми соціально- 
економічного розвитку). 
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 За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» (КПКВК 3718340) у сумі 401,9 тис. грн (спеціальний 

фонд), що становить 80,1 % до бюджетних призначень (проведення у 

позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів семінарів, лекцій та 

екскурсій з питань екології та охорони природи та проведення заходу 
"Всесвітня акція" Година Землі-2021" – 102,9 тис. грн; проведення 

стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони навколишнього 

природного середовища Сумської міської територіальної громади –             
22,0 тис. грн; розробка Програми державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря агломерації Суми – 277,0 тис. гривень). 
 

 КТПКВК 8600 «Обслуговування місцевого боргу»                       
(КПКВК 3718600) – 1 066,9 тис. грн по загальному фонду (або 98,2 %) 
(сплата відсотків за користуванням кредитом, отриманого від міжнародної 

фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) –                       
358,8 тис. грн, сплата комісійних – 708,1 тис. грн по проекту «Модернізація 

та реконструкція системи водовідведення у м. Суми» (реконструкція міських 

каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» 

Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги 

будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд. 40). 

 КТПКВК 9100 «Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам» 
за бюджетною програмою «Реверсна дотація» (КПКВК 3719110) - 
вилучення з бюджету Сумської міської ТГ до державного бюджету у сумі 
100 870,7 тис. грн (загальний фонд), що становить 100 % до затверджених 

бюджетних призначень. 
 

КРЕДИТУВАННЯ 
 

 КТПКВК 8800 «Кредитування» за звітний період надано кредитів 

на суму 9 979,7 тис. грн, в т. ч. із загального фонду на суму 9 239,0 тис. грн, 
спеціального фонду – 740,7 тис. грн та повернуто до спеціального фонду, 

раніше наданих кредитів, на суму «-» 3 383,1 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Надання бюджетних позичок 

суб'єктам господарювання» (КПКВК 0218861) – 300,0 тис. грн                       

(загальний фонд), головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий 

комітет Сумської міської ради (поворотна бюджетна позичка КП 

«Інфосервіс» СМР відповідно до рішення Сумської міської ради                         
від 12 травня 2021 № 1048-МР). 

 За бюджетною програмою «Надання кредитів підприємствам, 

установам, організаціям» (КПКВК 0718861) – 2 200,0 тис. грн (загальний 

фонд), головний розпорядник бюджетних коштів – управління охорони 

здоров’я Сумської міської ради (бюджетна позичка на поворотній основі 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради» 
відповідно до рішення Сумської міської ради від 23 липня 2021 року                          
№ 1550-МР). 

 За бюджетною програмою «Надання кредитів підприємствам, 

установам, організаціям» (КПКВК 1218861) – 5 700,0 тис. грн (загальний 
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фонд), головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент 

інфраструктури міста Сумської міської ради (бюджетна позичка на 

поворотній основі КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР відповідно до 

рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2225-МР). 
 За бюджетною програмою «Повернення кредитів підприємствам, 

установам, організаціям» (КПКВК 0718862) «-» 2 200,0 тис. грн 

(спеціальний фонд), головний розпорядник бюджетних коштів – управління 

охорони здоров’я Сумської міської ради (повернення бюджетної позички 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради» 
відповідно до рішення Сумської міської ради від 23 липня 2021 року                          
№ 1550-МР). 

 За бюджетною програмою «Надання пільгових довгострокових 

кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518821) – 1 779,7 тис. грн, або 

63,7 % бюджетних призначень (загальний фонд – 1 039,0 тис. грн, 

спеціальний фонд – 740,7 тис. грн) по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства 

Сумської міської ради (на виконання «Програми молодіжного житлового 

кредитування Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»). 
 За бюджетною програмою «Повернення пільгових довгострокових 

кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822) – «-» 1 183,1 тис. грн 

(спеціальний фонд) по головному розпоряднику бюджетних коштів – 
управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради (повернення раніше наданих кредитів на придбання житла для 

молоді відповідно до «Програма молодіжного житлового кредитування 

Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»). 
 

ФІНАНСУВАННЯ 
Станом на 31.12.2021 року залишок неповернутої безвідсоткової 

позички складає 6 222,7 тис. грн, середньострокової позики –                                      
75 737,6 тис. грн, наданої місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку у 2009-2014 роках. 
Із загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 

575 552,3 тис. грн перераховано кошти у сумі 536 411,7 тис. грн та погашено 

місцевий борг по кредиту – «-»3 537,2 тис. гривень. 
 
 
 
 

Сумський міський голова                Олександр ЛИСЕНКО 
 
 
Виконавець: Співакова Л.І. 
 
______________ 



 

 

Проєкт 
Оприлюднено «__»             20__р. 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ ______СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 
від 12 березн   2022   року    №      8 - МР  
м. Суми 

 

  
Про    звіт    про    виконання     бюджету         
Сумської          міської      територіальної  
громади     за     І    квартал    2022   року  

 

 
(18531000000) 
                код бюджету 

 
Розглянувши схвалений Виконавчим комітетом Сумської міської ради 

звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за                     
І квартал 2022 року (рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради                                            
від ________ № ___ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту 
про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за                     
І квартал 2022 року»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Сумська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сумської міської 

територіальної громади за І квартал 2022 року:  
 по доходах бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 

737 822,0 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду бюджету – 
722 352,1 тис. гривень та по доходах спеціального фонду бюджету –                                
15 469,9 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 по видатках бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 
623 369,3 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду бюджету – 
613 772,8 тис. гривень та по видатках спеціального фонду бюджету – 
9 596,5 тис. гривень згідно з додатками 2, 5 до цього рішення; 

 по поверненню кредитів до спеціального фонду бюджету Сумської 

міської територіальної громади у сумі 134,9 тис. гривень згідно з додатком 3 до 
цього рішення. 
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2. Прийняти до відома: 
 інформацію про виконання видатків на капітальні вкладення бюджету 

у розрізі інвестиційних проектів за І квартал 2022 року згідно з додатком 4 до 

цього рішення; 
 пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Сумської 

міської територіальної громади за І квартал 2022 року згідно з додатком 6 до 

цього рішення. 
 

3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської 

ради (Кохан А.І.), відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного 
кодексу України, забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж у 

десятиденний строк з дня його прийняття в друкованих засобах масової 

інформації, визначених Сумською міською радою та оприлюднення на 

офіційному сайті Сумської міської ради. 
 
 
 
 
Сумський міський голова                                                     Олександр ЛИСЕНКО 
 
 
Виконавець: __________С.А. Липова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ініціатор розгляду питання – Виконавчий комітет Сумської міської ради. 
Проєкт рішення підготовлений Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
Доповідач: директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С. А.).  



(18531000000)
    код бюджету

(грн)

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 
Фактично надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10000000 Податкові надходження 2,811,746,646.00 573,971,823.24 20.4 4,469,300.00 889,666.25 19.9 2,816,215,946.00 574,861,489.49 20.4

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 2,001,747,435.00 422,286,414.22 21.1 2,001,747,435.00 422,286,414.22 21.1

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  2,000,755,255.00 421,788,672.74 21.1 2,000,755,255.00 421,788,672.74 21.1

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

1,746,659,455.00 358,400,175.24 20.5 1,746,659,455.00 358,400,175.24 20.5

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами

138,052,100.00 49,155,930.69 35.6 138,052,100.00 49,155,930.69 35.6

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших 
ніж  заробітна плата

76,028,600.00 8,494,309.20 11.2 76,028,600.00 8,494,309.20 11.2

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування 40,015,100.00 5,738,257.61 14.3 40,015,100.00 5,738,257.61 14.3

11020000 Податок на прибуток підприємств 992,180.00 497,741.48 50.2 992,180.00 497,741.48 50.2

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 992,180.00 497,741.48 50.2 992,180.00 497,741.48 50.2

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 1,856,611.00 521,157.99 28.1 1,856,611.00 521,157.99 28.1

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 1,268,815.00 354,142.73 27.9 1,268,815.00 354,142.73 27.9

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування 

698,600.00 213,036.84 30.5 698,600.00 213,036.84 30.5

Код Найменування згідно з
Класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд РазомСпеціальний фонд

від 24 листопада 2022  року  № 2485  -  МР

Звіт про виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади за І квартал 2022 року

                             Додаток  1
до     рішення     Сумської    міської     ради
«Про   звіт      про     виконання     бюджету
Сумської міської територіальної   громади
за І квартал 2022 року»

Сторінка 1



Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 
Фактично надійшло % виконання
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код Найменування згідно з
Класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд РазомСпеціальний фонд

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

570,215.00 141,105.89 24.7 570,215.00 141,105.89 24.7

13030000 Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення 587,796.00 135,581.73 23.1 587,796.00 135,581.73 23.1

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення 587,796.00 135,581.73 23.1 587,796.00 135,581.73 23.1

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого 
значення 31,433.53 31,433.53

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 31,433.53 31,433.53

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 196,785,800.00 27,506,322.37 14.0 196,785,800.00 27,506,322.37 14.0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 19,742,300.00 2,540,521.53 12.9 19,742,300.00 2,540,521.53 12.9

14021900 Пальне 19,742,300.00 2,540,521.53 12.9 19,742,300.00 2,540,521.53 12.9

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 65,233,200.00 8,559,885.10 13.1 65,233,200.00 8,559,885.10 13.1

14031900 Пальне 65,233,200.00 8,559,885.10 13.1 65,233,200.00 8,559,885.10 13.1

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 111,810,300.00 16,405,915.74 14.7 111,810,300.00 16,405,915.74 14.7

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 
України

611,356,800.00 123,657,928.66 20.2 611,356,800.00 123,657,928.66 20.2

18010000 Податок на майно 249,418,200.00 31,098,292.88 12.5 249,418,200.00 31,098,292.88 12.5

18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

263,200.00 31,571.76 12.0 263,200.00 31,571.76 12.0

18010200 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

3,829,800.00 456,121.06 11.9 3,829,800.00 456,121.06 11.9

18010300 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

2,251,100.00 338,786.64 15.0 2,251,100.00 338,786.64 15.0

18010400 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

15,089,700.00 3,432,754.34 22.7 15,089,700.00 3,432,754.34 22.7

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 84,210,300.00 10,559,174.23 12.5 84,210,300.00 10,559,174.23 12.5

18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 119,275,200.00 14,188,617.16 11.9 119,275,200.00 14,188,617.16 11.9

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7,222,900.00 518,896.41 7.2 7,222,900.00 518,896.41 7.2
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18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 16,831,600.00 1,480,186.87 8.8 16,831,600.00 1,480,186.87 8.8

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 162,200.00 29,674.41 18.3 162,200.00 29,674.41 18.3

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 282,200.00 62,510.00 22.2 282,200.00 62,510.00 22.2

18030000 Туристичний збір 784,100.00 101,978.20 13.0 784,100.00 101,978.20 13.0

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 674,500.00 91,635.00 13.6 674,500.00 91,635.00 13.6

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 109,600.00 10,343.20 9.4 109,600.00 10,343.20 9.4

18050000 Єдиний податок  361,154,500.00 92,457,657.58 25.6 361,154,500.00 92,457,657.58 25.6

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 60,841,500.00 17,032,151.03 28.0 60,841,500.00 17,032,151.03 28.0

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 298,687,300.00 75,068,529.34 25.1 298,687,300.00 75,068,529.34 25.1

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 
75 відсотків

1,625,700.00 356,977.21 22.0 1,625,700.00 356,977.21 22.0

19000000 Інші податки та збори 4,469,300.00 889,666.25 19.9 4,469,300.00 889,666.25 19.9

19010000 Екологічний податок 4,469,300.00 889,666.25 19.9 4,469,300.00 889,666.25 19.9

19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)

2,967,600.00 592,404.37 20.0 2,967,600.00 592,404.37 20.0

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 438,000.00 69,869.10 16.0 438,000.00 69,869.10 16.0

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як вторинної сировини 

1,063,700.00 227,392.78 21.4 1,063,700.00 227,392.78 21.4

20000000 Неподаткові надходження 54,930,814.00 14,453,886.64 26.3 105,601,637.00 11,839,104.65 11.2 160,532,451.00 26,292,991.29 16.4

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3,155,359.00 329,905.29 10.5 3,155,359.00 329,905.29 10.5

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна 
власність

162,000.00 5,344.68 3.3 162,000.00 5,344.68 3.3

21010300 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету

162,000.00 5,344.68 3.3 162,000.00 5,344.68 3.3

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів 500,000.00 500,000.00

21080000 Інші надходження  2,493,359.00 324,560.61 13.0 2,493,359.00 324,560.61 13.0

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1,834,700.00 182,120.54 9.9 1,834,700.00 182,120.54 9.9

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів

578,000.00 128,240.00 22.2 578,000.00 128,240.00 22.2
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21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 20,659.00 3,900.07 18.9 20,659.00 3,900.07 18.9

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що 
визначені Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна», які підлягають перерахуванню 
оператором електронного майданчика до відповідного 
бюджету

60,000.00 10,300.00 17.2 60,000.00 10,300.00 17.2

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 46,971,300.00 13,180,341.00 28.1 46,971,300.00 13,180,341.00 28.1

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 18,660,800.00 3,382,424.98 18.1 18,660,800.00 3,382,424.98 18.1

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

1,017,500.00 110,433.60 10.9 1,017,500.00 110,433.60 10.9

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 15,887,100.00 3,025,447.38 19.0 15,887,100.00 3,025,447.38 19.0

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1,639,500.00 240,344.00 14.7 1,639,500.00 240,344.00 14.7

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою 
державною реєстрацією

116,700.00 6,200.00 5.3 116,700.00 6,200.00 5.3

22080000 
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном  

27,750,000.00 9,757,572.39 35.2 27,750,000.00 9,757,572.39 35.2

22080400 
Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 

27,750,000.00 9,757,572.39 35.2 27,750,000.00 9,757,572.39 35.2

22090000 Державне мито  560,500.00 40,343.63 7.2 560,500.00 40,343.63 7.2

22090100 
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування  

313,000.00 16,186.63 5.2 313,000.00 16,186.63 5.2

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 200.00 200.00

22090400 
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України  

247,300.00 24,157.00 9.8 247,300.00 24,157.00 9.8

24000000 Інші неподаткові надходження 4,804,155.00 943,640.35 19.6 190,144.00 313,434.17 164.8 4,994,299.00 1,257,074.52 25.2

24060000 Інші надходження  4,804,155.00 943,640.35 19.6 20,000.00 5,591.05 28.0 4,824,155.00 949,231.40 19.7

24060300 Інші надходження  4,720,065.00 821,307.56 17.4 4,720,065.00 821,307.56 17.4

24062100 
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

20,000.00 5,591.05 28.0 20,000.00 5,591.05 28.0
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24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

84,090.00 122,332.79 145.5 84,090.00 122,332.79 145.5

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  170,144.00 33,875.34 19.9 170,144.00 33,875.34 19.9

24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з 
місцевих бюджетів  20,058.00 1,704.57 8.5 20,058.00 1,704.57 8.5

24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, міськими та обласними радами 12.00 12.00 100.0 12.00 12.00 100.0

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що 
надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 

150,074.00 32,158.77 21.4 150,074.00 32,158.77 21.4

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 273,967.78 273,967.78

25000000 Власні надходження бюджетних установ 105,411,493.00 11,525,670.48 10.9 105,411,493.00 11,525,670.48 10.9

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 99,636,403.00 11,044,500.71 11.1 99,636,403.00 11,044,500.71 11.1

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  5,775,090.00 481,169.77 8.3 5,775,090.00 481,169.77 8.3

30000000 Доходи від операцій з капіталом 707.45 5,400,000.00 2,599,469.95 48.1 5,400,000.00 2,600,177.40 48.2

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 707.45 5,400,000.00 2,594,469.95 48.0 5,400,000.00 2,595,177.40 48.1

31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 
державою або територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, 
а також валютних цінностей і грошових коштів, власники 
яких невідомі 

707.45 707.45

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

707.45 707.45

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності  

5,400,000.00 2,594,469.95 48.0 5,400,000.00 2,594,469.95 48.0

33000000 Кошти  від продажу землі і нематеріальних активів 5,000.00 5,000.00

33010000 Кошти від продажу землі  5,000.00 5,000.00
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33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

5,000.00 5,000.00

50000000 Цільові фонди 3,200,209.00 141,659.36 4.4 3,200,209.00 141,659.36 4.4

50100000 Інші фонди  3,200,209.00 141,659.36 4.4 3,200,209.00 141,659.36 4.4

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади  

3,200,209.00 141,659.36 4.4 3,200,209.00 141,659.36 4.4

90010100 Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфетрів) 2,866,677,460.00 588,426,417.33 20.5 118,671,146.00 15,469,900.21 13.0 2,985,348,606.00 603,896,317.54 20.2

40000000 Офіційні трансферти 580,957,241.18 133,925,635.06 23.1 580,957,241.18 133,925,635.06 23.1

41000000 Від органів державного управління 580,957,241.18 133,925,635.06 23.1 580,957,241.18 133,925,635.06 23.1

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 571,788,600.00 132,083,100.00 23.1 571,788,600.00 132,083,100.00 23.1

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 571,788,600.00 132,083,100.00 23.1 571,788,600.00 132,083,100.00 23.1

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9,168,641.18 1,842,535.06 20.1 9,168,641.18 1,842,535.06 20.1

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 4,465,990.00 1,031,643.00 23.1 4,465,990.00 1,031,643.00 23.1

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

70,693.50 70,693.50 100.0 70,693.50 70,693.50 100.0

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду

429,496.68 429,496.68 100.0 429,496.68 429,496.68 100.0

41053300
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування

493,540.00 49,934.00 10.1 493,540.00 49,934.00 10.1

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3,708,921.00 260,767.88 7.0 3,708,921.00 260,767.88 7.0

Разом доходів 3,447,634,701.18 722,352,052.39 21.0 118,671,146.00 15,469,900.21 13.0 3,566,305,847.18 737,821,952.60 20.7

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.
    _____________
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до    рішення    Сумської    міської    ради

Сумської міської територіальної громади 
за І квартал 2022 року»
від                          2022 року №         - МР

(грн)

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 272,015,635.00 107,666,685.00 8,880,100.00 53,728,609.31 29,936,596.23 1,818,008.96 19.8 36,305,026.00 35,573,000.00 702,584.00 288,239.00 109,690.00 35,602,442.00 19,038.83 19,038.83 13,038.57 0.1 53,747,648.14

0210000 Виконавчий комітет Сумської міської ради, у т.ч. за 
рахунок: 272,015,635.00 107,666,685.00 8,880,100.00 53,728,609.31 29,936,596.23 1,818,008.96 19.8 36,305,026.00 35,573,000.00 702,584.00 288,239.00 109,690.00 35,602,442.00 19,038.83 19,038.83 13,038.57 0.1 53,747,648.14

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного користування

493,540.00 404,541.00 41,656.00 34,144.00 8.4 41,656.00

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

110,794,200.00 77,662,200.00 4,901,000.00 29,589,039.65 22,932,780.89 1,027,523.24 26.7 600,000.00 600,000.00 600,000.00
145.80 145.80

0.02 29,589,185.45

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 396,000.00 12,537.50 3.2 12,537.50

0213033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

800,400.00

0213036 3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян 1,104,700.00

0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб 3,552,000.00 2,624,000.00 84,700.00 765,670.14 602,100.44 20,811.18 21.6 200,000.00 200,000.00 200,000.00 765,670.14

0213131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

2,009,310.00

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
5,884,800.00 2,768,700.00 779,400.00 557,418.38 456,745.76 9.5 1,235,000.00 1,100,000.00 105,558.00 45,558.00 1,129,442.00 557,418.38

0213140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

475,000.00

0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 1,731,600.00 1,145,500.00 195,700.00 374,494.94 272,669.40 39,123.19 21.6 374,494.94

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 504,300.00 112,603.00 22.3 112,603.00

0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

860,438.00 504,785.00 206,600.00 772,494.62 504,780.00 142,850.12 89.8
5,660.22 5,660.22

778,154.84

0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 2,913,000.00 1,782,700.00 159,400.00 521,907.92 393,723.69 34,752.28 17.9 521,907.92

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 654,300.00

0215011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 750,000.00 45,661.00 6.1 45,661.00

0215012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 750,000.00

0215031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 21,682,800.00 16,026,700.00 1,407,700.00 4,679,699.54 3,565,446.17 334,567.17 21.6 350,000.00 350,000.00 350,000.00 4,679,699.54

0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств 15,560,000.00 3,457,735.69 22.2 3,457,735.69

0215061 5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

5,512,100.00 3,154,100.00 630,400.00 959,836.24 737,967.94 20,892.96 17.4 10,436,660.00 10,000,000.00 436,660.00 288,239.00 62,532.00 10,000,000.00

13,232.81 13,232.81 13,038.57

0.1 973,069.05

0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

17,912,700.00 2,136,127.66 11.9 2,136,127.66

0217412 7412 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 17,594,929.00 1,156,234.27 6.6 1,156,234.27

0217422 7422 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного 
електротранспорту 41,267,217.00 7,656,060.00 18.6 7,656,060.00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 2,585,480.00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 7,850,000.00 100,532.68 1.3 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 100,532.68

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60,000.00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
19,800,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 366,939.00

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
з них

Усього

18531000000
(код бюджету)

з них

видатки розвитку

з них

Загальний фонд

Усього у тому числі 
бюджет розвиткуУсього видатки споживання

% 
виконання 

 до 
затвердже
ного по 
бюджету

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Додаток 2

«Про   звіт     про    виконання    бюджету        

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади за І квартал 2022 року за головними розпорядниками бюджетних 
коштів

% виконання 
до 

затвердженого 
по бюджету

Разом

Затверджено по бюджету з урахуванням 
змін (відповідно до казначейської 

звітності)
Касові видатки Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської 

звітності) Касові видатки

Усього у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки розвитку

Спеціальний фонд
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0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

54,466.00 54,466.00
0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1,450,000.00

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха 999,586.00 8,500.00 30,736.05 304.93 3.1 26,500.00 26,500.00 26,500.00 30,736.05

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок: 2,599,200.00 1,998,000.00 79,800.00 586,856.04 470,381.94 8,925.54 22.6 5,900.00 5,900.00 1,600.00 586,856.04

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного користування

493,540.00 404,541.00 41,656.00 34,144.00 8.4 41,656.00
0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 589,100.00 426,900.00 190,518.99 188,258.35 32.3 190,518.99
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 263,736.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
100,000.00 100,000.00

0218775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 500,000.00 22,445.00 4.5 22,445.00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 2,041,800.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00

0600000 Управління  освіти і науки Сумської міської ради
1,459,878,030.18 973,757,212.00 157,483,550.00 318,968,973.70 218,337,567.55 37,456,864.62 21.8 113,881,599.00 19,030,000.00 94,698,909.00 6,034,696.00 5,238,893.00 19,182,690.00 8,719,844.76 8,719,844.76 865,192.54 237,207.02 7.7 327,688,818.46

0610000 Управління  освіти і науки Сумської міської ради, у т.ч. 
за рахунок: 1,459,878,030.18 973,757,212.00 157,483,550.00 318,968,973.70 218,337,567.55 37,456,864.62 21.8 113,881,599.00 19,030,000.00 94,698,909.00 6,034,696.00 5,238,893.00 19,182,690.00 8,719,844.76 8,719,844.76 865,192.54 237,207.02 7.7 327,688,818.46
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 571,788,600.00 469,390,600.00 127,348,008.38 104,417,206.91 22.3 127,348,008.38
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 4,465,990.00 1,600,020.00 630,907.70 212,921.88 14.1 630,907.70

субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

70,693.50 57,945.50

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду

429,496.68 352,046.50

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3,683,200.00 2,796,100.00 80,000.00 857,227.04 672,624.32 18,732.42 23.3 857,227.04

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
359,431,200.00 227,938,600.00 53,183,600.00 76,948,537.32 51,136,784.20 11,866,857.35 21.4 29,806,100.00 3,780,000.00 26,026,100.00 3,780,000.00

3,135,868.86 3,135,868.86
10.5 80,084,406.18

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 262,316,300.00 125,370,000.00 71,767,200.00 58,305,102.30 29,121,830.44 19,012,671.68 22.2 66,742,060.00 9,272,240.00 57,469,820.00 3,254,108.00 349,209.00 9,272,240.00

4,992,981.71 4,992,981.71 580,397.87 45,816.19
7.5 63,298,084.01

0611022 1022 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

17,867,500.00 9,799,000.00 3,121,200.00 4,246,854.74 2,318,898.42 1,004,147.89 23.8 507,760.00 507,760.00 507,760.00 4,246,854.74

0611025 1025 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку 12,183,400.00 8,069,700.00 1,445,800.00 2,835,751.15 1,975,536.82 349,818.96 23.3 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,835,751.15

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти, у т.ч. за рахунок: 530,977,270.00 433,878,000.00 119,041,646.42 97,300,043.23 22.4 119,041,646.42
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 528,463,300.00 433,878,000.00 118,670,503.42 97,300,043.23 22.5 118,670,503.42
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 2,513,970.00 371,143.00 14.8 371,143.00

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового 
розвитку,  у т.ч. за рахунок: 17,946,200.00 14,710,000.00 4,028,712.97 3,305,480.69 22.4 4,028,712.97

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 17,946,200.00 14,710,000.00 4,028,712.97 3,305,480.69 22.4 4,028,712.97

0611035 1035 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними 
порушеннями розвитку,  у т.ч. за рахунок: 

1,301,700.00 1,067,000.00 311,044.51 256,330.68 23.9 311,044.51
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 1,301,700.00 1,067,000.00 311,044.51 256,330.68 23.9 311,044.51

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

43,917,700.00 30,235,200.00 5,804,900.00 9,771,660.14 6,521,732.56 1,742,412.22 22.2 400,000.00 400,000.00 400,000.00 9,771,660.14

0611091 1091 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету

149,164,200.00 78,676,200.00 20,084,950.00 32,602,668.01 17,970,787.11 3,060,346.39 21.9 10,665,879.00 10,583,189.00 2,780,588.00 4,889,684.00 82,690.00

590,994.19 590,994.19 284,794.67 191,390.83

5.5 33,193,662.20

0611092 1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
освітньої субвенції, у т.ч. за рахунок:

24,077,400.00 19,735,600.00 4,337,747.48 3,555,352.31 18.0 4,337,747.48
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 24,077,400.00 19,735,600.00 4,337,747.48 3,555,352.31 18.0 4,337,747.48
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0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 13,057,600.00 9,323,800.00 1,054,400.00 2,765,487.22 2,024,750.09 194,523.48 21.2 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2,765,487.22
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1,124,100.00 21,000.00 1.9 21,000.00

0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету 556,800.00 312,400.00 118,400.00 22,540.78 21,765.88 4.0 22,540.78

0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції,  у т.ч. за рахунок: 

1,952,020.00 1,600,020.00 259,764.70 212,921.88 13.3 259,764.70
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 1,952,020.00 1,600,020.00 259,764.70 212,921.88 13.3 259,764.70

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників 3,137,600.00 2,115,300.00 378,300.00 646,593.18 452,667.57 90,787.21 20.6 646,593.18

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів" 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа"

3,000,000.00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами,  у 
т.ч. за рахунок: 70,693.50 57,945.50

субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

70,693.50 57,945.50

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами,  у т.ч. за рахунок: 

429,496.68 352,046.50

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що утворився 
на початок бюджетного періоду 429,496.68 352,046.50

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 1,946,900.00

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 63,350.00 5,430.00 8.6 5,430.00

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 10,721,400.00 7,720,300.00 444,800.00 1,961,205.74 1,511,827.23 94,801.14 18.3 1,961,205.74

0617640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 952,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00

0618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
689,800.00 619,800.00 70,000.00

0700000 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради  
105,570,400.00 4,570,300.00 215,900.00 20,586,734.02 1,174,583.31 54,501.89 19.5 87,907,200.00 87,907,200.00 87,907,200.00 99,945.00 99,945.00 0.1 20,686,679.02

0710000 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради
105,570,400.00 4,570,300.00 215,900.00 20,586,734.02 1,174,583.31 54,501.89 19.5 87,907,200.00 87,907,200.00 87,907,200.00 99,945.00 99,945.00 0.1 20,686,679.02

0710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2,544,900.00 1,924,500.00 57,900.00 665,740.63 537,600.00 17,048.54 26.2 665,740.63

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
52,837,500.00 11,209,598.74 21.2 11,209,598.74

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим 5,125,600.00 1,243,458.54 24.3 1,243,458.54

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 400,000.00 400,000.00 400,000.00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 12,388,700.00 2,758,994.10 22.3 2,758,994.10

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги 5,307,100.00 1,164,078.42 21.9 1,164,078.42

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 
здоров’я 3,518,500.00 2,645,800.00 158,000.00 812,358.80 636,983.31 37,453.35 23.1 300,000.00 300,000.00 300,000.00

125.00 125.00
0.04 812,483.80

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я
21,723,600.00 2,732,504.79 12.6 80,030,000.00 80,030,000.00 80,030,000.00

99,820.00 99,820.00
0.1 2,832,324.79

0717361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 
за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку 7,136,700.00 7,136,700.00 7,136,700.00

0717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 124,500.00 40,500.00 40,500.00 40,500.00

0718775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 2,000,000.00
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0800000 Департамент соціального захисту населення Сумської 
міської ради 241,347,803.00 59,588,900.00 2,416,100.00 33,162,448.32 14,057,240.63 431,029.28 13.7 668,200.00 572,000.00 96,200.00 78,600.00 572,000.00 85,032.27 85,032.27 6,398.60 12.7 33,247,480.59

0810000 Департамент соціального захисту населення Сумської 
міської ради, у т.ч. за рахунок: 241,347,803.00 59,588,900.00 2,416,100.00 33,162,448.32 14,057,240.63 431,029.28 13.7 668,200.00 572,000.00 96,200.00 78,600.00 572,000.00 85,032.27 85,032.27 6,398.60 12.7 33,247,480.59
іншої субвенції з місцевого бюджету 3,708,921.00 82,267.88 2.2 82,267.88

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

53,685,900.00 41,247,100.00 1,347,600.00 12,199,574.32 9,684,227.61 256,495.43 22.7 12,199,574.32
0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 41,949.00

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян 
відповідно до законодавства 675,400.00 15,179.33 2.2 15,179.33

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв'язку 1,023,300.00 198,923.51 19.4 198,923.51

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

32,187,421.00 3,249,785.65 10.1 3,249,785.65
іншої субвенції з місцевого бюджету 2,415,721.00

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті

2,000,000.00

0813036 3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян 58,992,100.00 7,029,984.00 11.9 7,029,984.00

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. за рахунок:

713,800.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 713,800.00

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, у т.ч. за рахунок:

260,200.00 21,067.88 8.1 21,067.88
іншої субвенції з місцевого бюджету 260,200.00 21,067.88 8.1 21,067.88

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 20,984,700.00 15,797,400.00 658,300.00 4,808,452.56 3,765,948.13 159,073.44 22.9 596,200.00 500,000.00 96,200.00 78,600.00 500,000.00

85,032.27 85,032.27 6,398.60

14.3 4,893,484.83

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

6,667,500.00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги 5,461,975.00 1,362,374.32 24.9 1,362,374.32

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 
оплату житлово-комунальних послуг

318,346.00 294,234.36 92.4 294,234.36

0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 2,522,957.00 588,991.86 23.3 588,991.86

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість 2,390,210.00 271,777.30 11.4 271,777.30

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій 96,800.00

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 40,900.00

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 4,568,600.00 2,503,500.00 410,200.00 803,527.47 607,064.89 15,460.41 17.6 803,527.47

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення, у т.ч. за рахунок: 40,937,645.00 1,813,525.76 4.4 72,000.00 72,000.00 72,000.00 1,813,525.76
іншої субвенції з місцевого бюджету 319,200.00 61,200.00 19.2 61,200.00

0817640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 69,000.00

0818775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 5,200,000.00

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2,500,000.00 505,050.00 20.2 505,050.00

0900000 Управління  «Служба у справах дітей» Сумської 
міської ради 6,035,940.00 4,368,900.00 93,500.00 1,549,603.45 1,194,505.73 20,469.78 25.7 1,549,603.45

0910000 Управління  «Служба у справах дітей» Сумської міської 
ради 6,035,940.00 4,368,900.00 93,500.00 1,549,603.45 1,194,505.73 20,469.78 25.7 1,549,603.45

0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5,613,200.00 4,368,900.00 93,500.00 1,490,628.45 1,194,505.73 20,469.78 26.6 1,490,628.45

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, 
які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей

227,280.00

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту 195,460.00 58,975.00 30.2 58,975.00

1000000 Відділ культури Сумської міської ради 92,036,100.00 67,371,900.00 4,516,350.00 20,040,402.22 15,679,342.05 909,606.93 21.8 3,663,070.00 750,000.00 2,909,940.00 2,360,710.00 3,300.00 753,130.00 623,218.82 408,277.07 332,983.14 214,941.75 17.0 20,663,621.04
1010000 Відділ культури Сумської міської ради 92,036,100.00 67,371,900.00 4,516,350.00 20,040,402.22 15,679,342.05 909,606.93 21.8 3,663,070.00 750,000.00 2,909,940.00 2,360,710.00 3,300.00 753,130.00 623,218.82 408,277.07 332,983.14 214,941.75 17.0 20,663,621.04

1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2,106,700.00 1,614,100.00 43,400.00 389,751.18 303,116.45 10,020.19 18.5 389,751.18

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
55,584,500.00 43,494,200.00 1,592,300.00 13,174,523.92 10,546,242.96 326,683.99 23.7 3,174,570.00 300,000.00 2,871,440.00 2,346,150.00 303,130.00

408,136.24 408,136.24 332,983.14
12.9 13,582,660.16

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 25,433,800.00 17,662,700.00 2,568,100.00 5,409,172.72 3,984,299.98 548,341.55 21.3 28,000.00 28,000.00 14,560.00 215,082.58 140.83 214,941.75 в 7,7 разів 5,624,255.30

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

3,820,600.00 2,669,200.00 247,850.00 531,715.61 425,933.28 9,337.10 13.9 456,000.00 450,000.00 6,000.00 3,300.00 450,000.00 531,715.61
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1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 2,570,500.00 1,931,700.00 64,700.00 535,238.79 419,749.38 15,224.10 20.8 535,238.79

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2,520,000.00

1018340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 4,500.00 4,500.00

1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської 
ради 442,830,974.00 10,792,000.00 44,870,800.00 123,814,761.06 2,537,657.96 6,572,072.02 28.0 301,135,875.00 293,464,440.00 5,361,561.00 295,774,314.00 123,814,761.06

1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської 
ради, у т.ч. за рахунок: 442,830,974.00 10,792,000.00 44,870,800.00 123,814,761.06 2,537,657.96 6,572,072.02 28.0 301,135,875.00 293,464,440.00 5,361,561.00 295,774,314.00 123,814,761.06
місцевого запозичення 47,115,000.00 47,115,000.00 47,115,000.00

1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

14,094,400.00 10,792,000.00 400,800.00 3,242,529.84 2,537,657.96 100,014.20 23.0 200,000.00 200,000.00 200,000.00 3,242,529.84

1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 200,000.00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
5,560,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00

1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства 5,576,000.00 131,850.00 2.4 131,850.00

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
100,000.00 14,472,274.00 14,380,000.00 14,472,274.00

1216017 6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 
житлово-комунального господарства 110,000.00

1216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

350,000.00 37,831.93 10.8 37,831.93

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 190,875,000.00 44,410,000.00 31,052,012.33 6,464,339.14 16.3 52,950,000.00 52,950,000.00 52,950,000.00 31,052,012.33

1216071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 
влади та органу місцевого самоврядування, та розміром 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання)

180,117,574.00 85,790,282.03 47.6 85,790,282.03

1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 28,111,760.00 60,000.00 266,364.98 7,718.68 0.9 1,779,900.00 1,779,900.00 266,364.98

1217310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 143,355,680.00 143,355,680.00 143,355,680.00

1217330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

1217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 2,900,000.00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, 
у т. ч. за рахунок: 52,115,000.00 52,115,000.00 52,115,000.00
місцевого запозичення 47,115,000.00 47,115,000.00 47,115,000.00

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2,208,261.00 300,661.00 1,907,600.00

1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
3,591,000.00 3,281,000.00 310,000.00

1218775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 11,500,000.00 3,293,889.95 28.6 3,293,889.95

1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів 800,000.00 800,000.00 800,000.00

1219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,896,240.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00

1400000 Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 
Сумської міської ради 3,433,200.00 2,493,300.00 164,100.00 1,834,181.31 1,465,301.16 29,500.83 53.4 1,834,181.31

1410000 Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 
Сумської міської ради 3,433,200.00 2,493,300.00 164,100.00 1,834,181.31 1,465,301.16 29,500.83 53.4 1,834,181.31

1410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3,433,200.00 2,493,300.00 164,100.00 1,834,181.31 1,465,301.16 29,500.83 53.4 1,834,181.31

1500000 Управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради

5,132,838.00 3,599,700.00 1,439,717.28 1,201,749.34 28.0 358,501,886.00 352,596,117.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 356,749,886.00 49,404.29 49,404.29 43,093.91 0.01 1,489,121.57

1510000 Управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради, у т. ч. за рахунок: 5,132,838.00 3,599,700.00 1,439,717.28 1,201,749.34 28.0 358,501,886.00 352,596,117.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 356,749,886.00 49,404.29 49,404.29 43,093.91 0.01 1,489,121.57
місцевого запозичення 133,343,652.00 133,343,652.00 133,343,652.00

1510160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4,391,300.00 3,599,700.00 1,439,717.28 1,201,749.34 32.8 1,800,000.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 48,000.00
49,404.29 49,404.29 43,093.91

2.7 1,489,121.57
1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6,833,436.00 6,833,436.00 6,833,436.00

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 6,050,000.00 6,050,000.00 6,050,000.00

1511022 1022 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними 
закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

831,600.00 831,600.00 831,600.00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 55,800,000.00 55,800,000.00 55,800,000.00
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звітності) Касові видатки

Усього у тому числі 
бюджет розвитку
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Спеціальний фонд

1516084 6084 0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 
на будівництво/реконструкцію/ придбання житла

110,579.00 110,579.00

1517310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
1517321 7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
1517322 7322 0443 Будівництво1 медичних установ та закладів 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
1517324 7324 443 Будівництво1 установ та закладів культури 300,000.00 300,000.00 300,000.00

1517325 7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 20,150,000.00 20,150,000.00 20,150,000.00

1517330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності 48,489,651.00 48,489,651.00 48,489,651.00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 
за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку 21,844,084.00 21,844,084.00 21,844,084.00

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т.ч. за рахунок: 741,538.00 178,292,536.00 174,297,346.00 178,292,536.00
місцевого запозичення 133,343,652.00 133,343,652.00 133,343,652.00

1519750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів

1600000 Управління архітектури та містобудування Сумської 
міської ради 12,732,400.00 7,116,800.00 164,400.00 2,742,205.54 2,212,710.28 14,531.30 21.5 937,482.00 937,482.00 2,742,205.54

1610000 Управління архітектури та містобудування Сумської 
міської ради 12,732,400.00 7,116,800.00 164,400.00 2,742,205.54 2,212,710.28 14,531.30 21.5 937,482.00 937,482.00 2,742,205.54

1610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

9,199,900.00 7,116,800.00 164,400.00 2,742,205.54 2,212,710.28 14,531.30 29.8 2,742,205.54

1616090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 135,000.00

1617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
247,500.00

1617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій 3,150,000.00

1617691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

937,482.00 937,482.00

1700000 Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю Сумської міської ради

2,275,600.00 1,579,200.00 88,100.00 884,251.13 705,983.49 7,345.14 38.9 884,251.13

1710000 Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю Сумської міської ради 2,275,600.00 1,579,200.00 88,100.00 884,251.13 705,983.49 7,345.14 38.9 884,251.13

1710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2,275,600.00 1,579,200.00 88,100.00 884,251.13 705,983.49 7,345.14 38.9 884,251.13

3100000 Департамент забезпечення ресурсних платежів 
Сумської міської ради 21,726,000.00 14,273,200.00 628,000.00 5,079,683.51 4,093,378.03 625.45 23.4 175,000.00 175,000.00 175,000.00 5,079,683.51

3110000 Департамент забезпечення ресурсних платежів 
Сумської міської ради 21,726,000.00 14,273,200.00 628,000.00 5,079,683.51 4,093,378.03 625.45 23.4 175,000.00 175,000.00 175,000.00 5,079,683.51

3110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

18,876,000.00 14,273,200.00 628,000.00 5,060,810.28 4,093,378.03 625.45 26.8 5,060,810.28

3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 990,000.00

3117610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1,000,000.00

3117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї 30,000.00 30,000.00 30,000.00

3117660 7660 0490
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

145,000.00 145,000.00 145,000.00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 860,000.00 18,873.23 2.2 18,873.23

3700000 Департамент фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради 241,272,292.00 15,186,600.00 542,000.00 29,941,254.30 4,796,605.67 159,456.92 12.4 104,000.00 104,000.00 29,941,254.30

3710000 Департамент фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради 241,272,292.00 15,186,600.00 542,000.00 29,941,254.30 4,796,605.67 159,456.92 12.4 104,000.00 104,000.00 29,941,254.30

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 19,804,700.00 15,186,600.00 542,000.00 6,100,687.64 4,796,605.67 159,456.92 30.8 6,100,687.64

3717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 415,000.00 49,900.00 12.0 49,900.00

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 132,800.00

3718330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів 80,000.00

3718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 104,000.00 104,000.00
3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 3,807,000.00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 45,739,692.00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 171,293,100.00 23,790,666.66 13.9 23,790,666.66
Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 2,906,287,212.18 1,272,364,697.00 220,062,900.00 613,772,825.15 297,393,221.43 47,474,013.12 21.1 903,279,338.00 790,067,757.00 106,562,676.00 9,868,845.00 5,509,383.00 796,716,662.00 9,596,483.97 9,381,542.22 1,204,574.28 293,339.50 214,941.75 1.1 623,369,309.12
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субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
571,788,600.00 469,390,600.00 127,348,008.38 104,417,206.91 22.3 127,348,008.38

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 9,168,641.18 2,414,553.00 754,831.58 247,065.88 8.2 754,831.58

місцевого запозичення 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.  ___________
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до    рішення    Сумської    міської    ради

Сумської міської територіальної громади 
за І квартал 2022 року»
від                          2022 року №         - МР

(грн)

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0100 Державне управління 250,941,149.00 184,653,700.00 8,510,800.00 66,508,881.79 52,338,240.93 1,661,763.44 26.5 2,600,000.00 800,000.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 848,000.00 49,550.09 49,550.09 43,093.91 1.9 66,558,431.88

0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 250,503,200.00 184,653,700.00 8,510,800.00 66,496,344.29 52,338,240.93 1,661,763.44 26.5 2,600,000.00 800,000.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 848,000.00 49,550.09 49,550.09 43,093.91 1.9 66,545,894.38

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 437,949.00 12,537.50 2.9 12,537.50
1000 Освіта, у т.ч. за рахунок: 1,498,095,680.18 1,006,735,012.00 158,551,050.00 329,319,634.84 226,699,358.96 37,670,015.05 22.0 127,311,405.00 30,275,036.00 96,950,549.00 8,380,846.00 5,238,893.00 30,360,856.00 9,127,981.00 9,127,981.00 1,198,175.68 237,207.02 7.2 338,447,615.84

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 571,788,600.00 469,390,600.00 127,348,008.38 104,417,206.91 22.3 127,348,008.38
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 4,465,990.00 1,600,020.00 630,907.70 212,921.88 14.1 630,907.70
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 70,693.50 57,945.50

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 429,496.68 352,046.50

1010 0910 Надання дошкільної освіти 359,431,200.00 227,938,600.00 53,183,600.00 76,948,537.32 51,136,784.20 11,866,857.35 21.4 36,639,536.00 10,613,436.00 26,026,100.00 10,613,436.00 3,135,868.86 3,135,868.86 8.6 80,084,406.18

1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
262,316,300.00 125,370,000.00 71,767,200.00 58,305,102.30 29,121,830.44 19,012,671.68 22.2 72,792,060.00 15,322,240.00 57,469,820.00 3,254,108.00 349,209.00 15,322,240.00 4,992,981.71 4,992,981.71 580,397.87 45,816.19 6.9 63,298,084.01

1022 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку 17,867,500.00 9,799,000.00 3,121,200.00 4,246,854.74 2,318,898.42 1,004,147.89 23.8 1,339,360.00 1,339,360.00 1,339,360.00 4,246,854.74

1025 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку 12,183,400.00 8,069,700.00 1,445,800.00 2,835,751.15 1,975,536.82 349,818.96 23.3 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,835,751.15

1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти, у т.ч. за рахунок: 530,977,270.00 433,878,000.00 119,041,646.42 97,300,043.23 22.4 119,041,646.42

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 528,463,300.00 433,878,000.00 118,670,503.42 97,300,043.23 22.5 118,670,503.42

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2,513,970.00 371,143.00 14.8 371,143.00

1032 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку,  у т.ч. за рахунок: 17,946,200.00 14,710,000.00 4,028,712.97 3,305,480.69 22.4 4,028,712.97

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 17,946,200.00 14,710,000.00 4,028,712.97 3,305,480.69 22.4 4,028,712.97

1035 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку,  у т.ч. за рахунок: 

1,301,700.00 1,067,000.00 311,044.51 256,330.68 23.9 311,044.51

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1,301,700.00 1,067,000.00 311,044.51 256,330.68 23.9 311,044.51

1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 43,917,700.00 30,235,200.00 5,804,900.00 9,771,660.14 6,521,732.56 1,742,412.22 22.2 400,000.00 400,000.00 400,000.00 9,771,660.14

1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 55,584,500.00 43,494,200.00 1,592,300.00 13,174,523.92 10,546,242.96 326,683.99 23.7 3,174,570.00 300,000.00 2,871,440.00 2,346,150.00 303,130.00 408,136.24 408,136.24 332,983.14 12.9 13,582,660.16

1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 149,164,200.00 78,676,200.00 20,084,950.00 32,602,668.01 17,970,787.11 3,060,346.39 21.9 10,665,879.00 10,583,189.00 2,780,588.00 4,889,684.00 82,690.00 590,994.19 590,994.19 284,794.67 191,390.83 5.5 33,193,662.20

1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції, у т.ч. за 
рахунок: 24,077,400.00 19,735,600.00 4,337,747.48 3,555,352.31 18.0 4,337,747.48

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
24,077,400.00 19,735,600.00 4,337,747.48 3,555,352.31 18.0 4,337,747.48

1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 13,057,600.00 9,323,800.00 1,054,400.00 2,765,487.22 2,024,750.09 194,523.48 21.2 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2,765,487.22
1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1,124,100.00 21,000.00 1.9 21,000.00

1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бюджету 556,800.00 312,400.00 118,400.00 22,540.78 21,765.88 4.0 22,540.78

1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції, у т.ч. за рахунок: 1,952,020.00 1,600,020.00 259,764.70 212,921.88 13.3 259,764.70
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1,952,020.00 1,600,020.00 259,764.70 212,921.88 13.3 259,764.70

1160 0160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 3,137,600.00 2,115,300.00 378,300.00 646,593.18 452,667.57 90,787.21 20.6 646,593.18

1171 0990
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" 3,000,000.00

1200 0990
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами,  у т.ч. за рахунок: 70,693.50 57,945.50

18531000000
(код бюджету)

Додаток 5

«Про   звіт     про    виконання    бюджету        

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади за І квартал 2022 року за 
типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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Сторінка 1



оплата праці
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субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 70,693.50 57,945.50

1210 0990
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами,  у т.ч. за рахунок: 429,496.68 352,046.50

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 429,496.68 352,046.50

2000 Охорона здоров’я 100,901,000.00 2,645,800.00 158,000.00 19,920,993.39 636,983.31 37,453.35 19.7 85,730,000.00 85,730,000.00 85,730,000.00 99,945.00 99,945.00 0.1 20,020,938.39

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
52,837,500.00 11,209,598.74 21.2 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 11,209,598.74

2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим 5,125,600.00 1,243,458.54 24.3 1,243,458.54

2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 400,000.00 400,000.00 400,000.00
2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 12,388,700.00 2,758,994.10 22.3 2,758,994.10

2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 5,307,100.00 1,164,078.42 21.9 1,164,078.42

2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 3,518,500.00 2,645,800.00 158,000.00 812,358.80 636,983.31 37,453.35 23.1 300,000.00 300,000.00 300,000.00 125.00 125.00 0.0 812,483.80
2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 21,723,600.00 2,732,504.79 12.6 80,030,000.00 80,030,000.00 80,030,000.00 99,820.00 99,820.00 0.1 2,832,324.79

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення,  у т.ч. за рахунок: 198,546,054.00 24,880,000.00 2,128,300.00 22,332,415.46 5,704,528.62 234,468.22 11.2 2,103,200.00 1,872,000.00 201,758.00 78,600.00 45,558.00 1,901,442.00 85,032.27 85,032.27 6,398.60 4.0 22,417,447.73
іншої субвенції з місцевого бюджету 3,708,921.00 82,267.88 2.2 82,267.88

3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства 675,400.00 15,179.33 2.2 15,179.33

3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
1,023,300.00 198,923.51 19.4 198,923.51

3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 32,987,821.00 3,249,785.65 9.9 3,249,785.65

3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті 2,000,000.00

3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 
окремим категоріям громадян 60,096,800.00 7,029,984.00 11.7 7,029,984.00

3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у т.ч. за рахунок: 713,800.00
іншої субвенції з місцевого бюджету 713,800.00

3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, у т.ч. за рахунок: 260,200.00 21,067.88 8.1 21,067.88
іншої субвенції з місцевого бюджету 260,200.00 21,067.88 8.1 21,067.88

3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 20,984,700.00 15,797,400.00 658,300.00 4,808,452.56 3,765,948.13 159,073.44 22.9 596,200.00 500,000.00 96,200.00 78,600.00 500,000.00 85,032.27 85,032.27 6,398.60 14.3 4,893,484.83

3111 1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

227,280.00

3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
195,460.00 58,975.00 30.2 58,975.00

3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 
3,552,000.00 2,624,000.00 84,700.00 765,670.14 602,100.44 20,811.18 21.6 200,000.00 200,000.00 200,000.00 765,670.14

3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" 2,009,310.00

3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
5,884,800.00 2,768,700.00 779,400.00 557,418.38 456,745.76 9.5 1,235,000.00 1,100,000.00 105,558.00 45,558.00 1,129,442.00 557,418.38

3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

9,089,400.00

3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 5,461,975.00 1,362,374.32 24.9 1,362,374.32

3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних 
послуг 318,346.00 294,234.36 92.4 294,234.36

3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 2,522,957.00 588,991.86 23.3 588,991.86

3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і 
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2,390,210.00 271,777.30 11.4 271,777.30

3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і 
компенсацій 96,800.00

3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 250,000.00 40,900.00

3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 6,300,200.00 3,649,000.00 605,900.00 1,178,022.41 879,734.29 54,583.60 18.7 1,178,022.41

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення,  у 
т.ч. за рахунок: 41,505,295.00 1,931,558.76 4.7 72,000.00 72,000.00 72,000.00 1,931,558.76
іншої субвенції з місцевого бюджету 319,200.00 61,200.00 19.2 61,200.00

4000  Культура і мистецтво 38,772,638.00 24,551,085.00 3,246,650.00 7,770,529.66 5,728,486.33 750,505.15 20.0 484,000.00 450,000.00 34,000.00 14,560.00 3,300.00 450,000.00 220,742.80 5,801.05 214,941.75 45.6 7,991,272.46
4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 25,433,800.00 17,662,700.00 2,568,100.00 5,409,172.72 3,984,299.98 548,341.55 21.3 28,000.00 28,000.00 14,560.00 215,082.58 140.83 214,941.75 у 7,7 разів 5,624,255.30

4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4,681,038.00 3,173,985.00 454,450.00 1,304,210.23 930,713.28 152,187.22 27.9 456,000.00 450,000.00 6,000.00 3,300.00 450,000.00 5,660.22 5,660.22 1.2 1,309,870.45

4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
5,483,500.00 3,714,400.00 224,100.00 1,057,146.71 813,473.07 49,976.38 19.3 1,057,146.71

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 3,174,300.00
5000 Фізична культура і спорт,  у т.ч. за рахунок: 72,889,000.00 26,901,100.00 2,482,900.00 13,240,265.87 5,815,241.34 450,261.27 18.2 10,786,660.00 10,350,000.00 436,660.00 288,239.00 62,532.00 10,350,000.00 13,232.81 13,232.81 13,038.57 0.1 13,253,498.68

5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту 750,000.00 45,661.00 6.1 45,661.00

5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту 750,000.00
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5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 32,404,200.00 23,747,000.00 1,852,500.00 6,640,905.28 5,077,273.40 429,368.31 20.5 350,000.00 350,000.00 350,000.00 6,640,905.28

5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств 15,560,000.00 3,457,735.69 22.2 3,457,735.69

5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону 5,512,100.00 3,154,100.00 630,400.00 959,836.24 737,967.94 20,892.96 17.4 10,436,660.00 10,000,000.00 436,660.00 288,239.00 62,532.00 10,000,000.00 13,232.81 13,232.81 13,038.57 0.1 973,069.05

5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 17,912,700.00 2,136,127.66 11.9 2,136,127.66

6000 Житлово-комунальне господарство 405,375,334.00 44,470,000.00 117,278,341.27 6,472,057.82 28.9 130,672,753.00 128,690,000.00 1,779,900.00 128,892,853.00 117,278,341.27
6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 5,560,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00

6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
5,576,000.00 131,850.00 2.4 131,850.00

6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
100,000.00 14,472,274.00 14,380,000.00 14,472,274.00

6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-
комунального господарства 110,000.00

6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

350,000.00 37,831.93 10.8 37,831.93
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 190,875,000.00 44,410,000.00 31,052,012.33 6,464,339.14 16.3 108,750,000.00 108,750,000.00 108,750,000.00 31,052,012.33

6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-
комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання) 180,117,574.00 85,790,282.03 47.6 85,790,282.03

6084 0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла 110,579.00 110,579.00

6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
28,246,760.00 60,000.00 266,364.98 7,718.68 0.9 1,779,900.00 1,779,900.00 266,364.98

7000 Економічна діяльність, у т.ч. за рахунок: 82,756,903.00 8,981,600.18 10.9 534,819,360.00 527,623,961.00 1,292,609.00 533,526,751.00 8,981,600.18
місцевого запозичення 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 990,000.00
7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 990,000.00
7300 Будівництво та регіональний розвиток 3,397,500.00 275,276,115.00 275,276,115.00 275,276,115.00

7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 145,355,680.00 145,355,680.00 145,355,680.00
7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

7322 0443 Будівництво1 медичних установ та закладів 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
7324 0443 Будівництво1 установ та закладів культури 300,000.00 300,000.00 300,000.00

7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 20,150,000.00 20,150,000.00 20,150,000.00
7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності 63,489,651.00 63,489,651.00 63,489,651.00

7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 247,500.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку

28,980,784.00 28,980,784.00 28,980,784.00

7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій 3,150,000.00

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
61,447,626.00 8,812,294.27 14.3 8,812,294.27

7412 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 17,594,929.00 1,156,234.27 6.6 1,156,234.27

7422 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту 41,267,217.00 7,656,060.00 18.6 7,656,060.00
7450 0456  Інша діяльність у сфері транспорту 2,585,480.00
7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7,850,000.00 100,532.68 1.3 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 100,532.68

7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 7,850,000.00 100,532.68 1.3 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 100,532.68

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у т.ч. 
за рахунок: 9,071,777.00 68,773.23 0.8 256,393,245.00 249,197,846.00 1,292,609.00 255,100,636.00 68,773.23
місцевого запозичення 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1,060,000.00
7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т. ч. за рахунок: 5,202,038.00 49,900.00 1.0 181,103,036.00 177,107,846.00 181,103,036.00 49,900.00

місцевого запозичення 133,343,652.00 133,343,652.00 133,343,652.00

7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на 
неї 30,000.00 30,000.00 30,000.00

7660 0490
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 
торгах та проведення таких торгів

145,000.00 145,000.00 145,000.00

7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, у т. ч. за 
рахунок: 71,915,000.00 71,915,000.00 71,915,000.00
місцевого запозичення 47,115,000.00 47,115,000.00 47,115,000.00

7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
366,939.00

7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

3,200,209.00 1,292,609.00 1,907,600.00
7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2,442,800.00 18,873.23 0.8 18,873.23

8000 Інша діяльність, у т.ч. за рахунок: 73,278,314.00 1,998,000.00 515,200.00 4,124,446.03 470,381.94 197,488.82 5.6 4,548,200.00 53,000.00 4,115,200.00 1,600.00 433,000.00 4,124,446.03
субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об'єктів спільного користування 493,540.00 404,541.00 41,656.00 34,144.00 8.4 41,656.00

8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, у т.ч. за рахунок:

3,598,786.00 1,998,000.00 88,300.00 617,592.09 470,381.94 9,230.47 17.2 32,400.00 26,500.00 5,900.00 1,600.00 26,500.00 617,592.09
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субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об'єктів спільного користування 493,540.00 404,541.00 41,656.00 34,144.00 8.4 41,656.00

8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 999,586.00 8,500.00 30,736.05 304.93 3.1 26,500.00 26,500.00 26,500.00 30,736.05

8120 0320 Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок: 2,599,200.00 1,998,000.00 79,800.00 586,856.04 470,381.94 8,925.54 22.6 5,900.00 5,900.00 1,600.00 586,856.04
субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування 493,540.00 404,541.00 41,656.00 34,144.00 8.4 41,656.00

8200 Громадський порядок та безпека 852,836.00 426,900.00 190,518.99 188,258.35 22.3 26,500.00 26,500.00 26,500.00 190,518.99
8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 589,100.00 426,900.00 190,518.99 188,258.35 32.3 190,518.99
8240 0380  Заходи та роботи з територіальної оборони 263,736.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00
8300 Охорона навколишнього природного середовища 80,000.00 4,489,300.00 4,109,300.00 380,000.00

8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 
80,000.00

8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 4,489,300.00 4,109,300.00 380,000.00
8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 3,807,000.00
8700 Резервний фонд 64,939,692.00 3,316,334.95 5.1 3,316,334.95

8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 45,739,692.00

8775 133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 19,200,000.00 3,316,334.95 17.3 3,316,334.95
9000 Міжбюджетні трансферти 184,731,140.00 24,295,716.66 13.2 4,223,760.00 4,223,760.00 4,223,760.00 24,295,716.66
9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 171,293,100.00 23,790,666.66 13.9 23,790,666.66
9110 0180 Реверсна дотація 171,293,100.00 23,790,666.66 13.9 23,790,666.66

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

11,396,240.00 505,050.00 4.4 3,903,760.00 3,903,760.00 3,903,760.00 505,050.00

9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів 800,000.00 800,000.00 800,000.00

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 11,396,240.00 505,050.00 4.4 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 505,050.00

9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів 

2,041,800.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00
Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 2,906,287,212.18 1,272,364,697.00 220,062,900.00 613,772,825.15 297,393,221.43 47,474,013.12 21.1 903,279,338.00 790,067,757.00 106,562,676.00 9,868,845.00 5,509,383.00 796,716,662.00 9,596,483.97 9,381,542.22 1,204,574.28 293,339.50 214,941.75 1.1 623,369,309.12
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 571,788,600.00 469,390,600.00 127,348,008.38 104,417,206.91 22.3 127,348,008.38

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
9,168,641.18 2,414,553.00 754,831.58 247,065.88 8.2 754,831.58

місцевого запозичення 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.  ___________
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1200000
Департамент 
інфраструктури міста 
Сумської міської ради

-7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00

1210000

Департамент 
інфраструктури 
міста Сумської 
міської ради

-7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00

1218862 8862 0490

Повернення бюджетних 
позичок, наданих 
суб’єктам 
господарювання

-7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00

1500000

Управління 
капітального 
будівництва та 
дорожнього 
господарства 
Сумської міської ради

1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00 -1,100,000.00 -1,100,000.00 -134,929.78 -134,929.78 12.3 1,500,000.00 39,495.00 1,539,495.00 -134,929.78

1510000

Управління 
капітального 
будівництва та 
дорожнього 
господарства 
Сумської міської ради

1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00 -1,100,000.00 -1,100,000.00 -134,929.78 -134,929.78 12.3 1,500,000.00 39,495.00 1,539,495.00 -134,929.78

1518821 8821 1060

Надання пільгових 
довгострокових 
кредитів молодим 
сім’ям та одиноким 
молодим громадянам на 
будівництво/реконструк
цію/ придбання житла

1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00 1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00

1518822 8822 1060

Повернення пільгових 
довгострокових 
кредитів, наданих 
молодим сім’ям та 
одиноким молодим 
громадянам на 
будівництво/реконструк
цію/придбання житла

-1,100,000.00 -1,100,000.00 -134,929.78 -134,929.78 12.3 -1,100,000.00 -1,100,000.00 -134,929.78

3700000

Департамент фінансів, 
економіки та 
інвестицій Сумської 
міської ради

1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00

загальни
й фонд

спеціальний фонд

Фактичне виконання

загальний фонд
загальн

ий 
фонд

разом

спеціальний фонд

                      Додаток  3
до    рішення     Сумської    міської     ради
«Про    звіт    про      виконання     бюджету
Сумської  міської  територіальної  громади 
за І квартал 2022 рік»
від                            2022  року   №      -  МР

спеціальний фонд

разом загальний фонд

спеціальний фонд

Кредитування, усього

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Сумської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                       Сумської міської територіальної громади за І квартал 2022 року

Затверджено по бюджетуЗатверджено по бюджету Фактичне виконання Затверджено по бюджету Фактичне виконання
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно 
з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

разом
загальн

ий 
фонд

Надання кредитів

18531000000

спеціальний фонд

разом

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

разом

 (код бюджету)

Повернення кредитів

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

загальн
ий 

фонд

спеціальний фонд

Сторінка 1



усього у тому числі 
бюджет розвитку усього

у тому 
числі 

бюджет 
 

розвитк
у

усього у тому числі бюджет 
розвитку усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

усього у тому числі бюджет 
розвитку усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальни
й фонд

спеціальний фонд

Фактичне виконання

загальний фонд
загальн

ий 
фонд

разом

спеціальний фонд спеціальний фонд

разом загальний фонд

спеціальний фонд

Кредитування, усього
Затверджено по бюджетуЗатверджено по бюджету Фактичне виконання Затверджено по бюджету Фактичне виконання

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно 
з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

разом
загальн

ий 
фонд

Надання кредитів

спеціальний фонд

разом

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

разом

Повернення кредитів

%
 в

ик
он

ан
ня

 д
о 

за
тв

ер
дж

ен
ог

о 
 п

о 
бю

дж
ет

у

загальн
ий 

фонд

спеціальний фонд

3700000

Департамент 
фінансів, економіки 
та інвестицій 
Сумської міської ради

1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00

3718881 8881 0490

Надання коштів для 
забезпечення 
гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що 
отримали кредити під 
місцеві гарантії

1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00

3718882 8882 0490

Повернення коштів, 
наданих для виконання 
гарантійних зобов'язань 
за позичальників, що 
отримали кредити під 
місцеві гарантії

-1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00

Х Х Х УСЬОГО 1,500,000.00 2,991,841.00 1,852,346.00 4,491,841.00 -10,706,438.00 -9,606,438.00 -10,706,438.00 -134,929.78 -134,929.78 1.3 1,500,000.00 -7,714,597.00 -7,754,092.00 -6,214,597.00 -134,929.78

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.  ___________

Сторінка 2



(грн.)

-134,929.78

-134,929.78

-134,929.78

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Сумської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету                                                                                                                                                                                                                              

разом

Сторінка 3



разом

-134,929.78

Сторінка 4



(грн)
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 
період 

реалізації 
проекту,                   

       (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
проекту,                       

гривень

Обсяг капітальних 
вкладень бюджету 
міської ТГ всього, 

гривень

Обсяг капітальних 
вкладень бюджету 

міської ТГ у 2022 році                             
                           з 

урахуванням змін,                       
              гривень

Касові видатки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської 
міської ради 17,998,223.00 17,998,223.00 158,355,680.00

1210000 Департамент інфраструктури міста 
Сумської міської ради 17,998,223.00 17,998,223.00 158,355,680.00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 17,998,223.00 17,998,223.00 143,355,680.00

Нове будівництво об'єкту сортування та подрібнення 
будівельних та ремонтних відходів в м. Суми 2022 1,000,000.00

Нове будівництво двох об'єктів первинного сортування 
та переробки будівельних та ремонтних відходів в м. 
Суми

2022 1,000,000.00

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення в парку ім. І.М. Кожедуба в м. Суми 1,400,000.00

Реконструкція теплових мереж для забезпечення 
взаємного резервування теплових джерел Сумської 
ТЕЦ та КППВ в м. Суми 

130,190,680.00

«Про    звіт    про    виконання     бюджету
Сумської міської територіальної громади 
за І квартал 2022 рік»

18531000000
(код бюджету)

від                         2022   року   №         - МР

Виконання капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів 
за І квартал 2022 року

                         Додаток  4
до    рішення    Сумської    міської    ради

Сторінка 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного 
колектора Д 500 мм по вул. Замостянській від 
перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських 
дивізій  до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в 
м. Суми

2018-2022 10,405,066.00 10,405,066.00 8,000,000.00

Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного 
колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по 
вул.Черкаській до перехрестя вул.Черкаської із 
вул.Лінійною в м.Суми

2021-2022 7,593,157.00 7,593,157.00 1,765,000.00

1217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 15,000,000.00

Нове будівництво дитячих майданчиків 2022 800,000.00

Нове будівництво спортивних майданчиків 2022 2,000,000.00

Нове будівництво спортивного майданчика по вул. 
Інтернаціоналістів, 22 в м.Суми 2022 600,000.00

Нове будівництво спортивно-оздоровчого комплексу 
по вул. Харківська, 3 в м.Суми 2022 1,500,000.00

Нове будівництво спортивно-оздоровчого комплексу (р-
н 23 школи) в м.Суми 2022 1,500,000.00

Реконструкція фонтану «Садко» в м. Суми 2022 7,500,000.00
Реконструкція електричних мереж вуличного 
освітлення в районі житлового будинку по просп. 
Тараса Шевченко, 12  в м. Суми

2022 100,000.00

Реконструкція майданчику для складування рослинних 
відходів по вул. М.Лукаша в м.Суми 2022 1,000,000.00

Управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства Сумської міської 
ради

318,061,682.00 230,711,075.00 104,077,061.00

Управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства Сумської міської 
ради

318,061,682.00 230,711,075.00 104,077,061.00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 2,000,000.00

Нове будівництво інженерних мереж за адресою: м. 
Суми, район заводу «Центроліт» 2022-2024 2,000,000.00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 21,580,930.00 21,580,930.00 7,500,000.00

Сторінка 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво елементів благоустрою території 
дитячого садка по вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми 2021-2022 14,089,155.00 14,089,155.00 4,000,000.00

Нове будівництво дитячого майданчика на території 
КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. 
Берестовського за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 3 

2022 1,500,000.00

Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 
років Перемоги, 9 2018-2022 7,491,775.00 7,491,775.00 2,000,000.00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 36,829,214.00 36,829,214.00 3,000,000.00

Реконструкція неврологічного відділення КУ  «СМКЛ 
№ 4» по вул. Металургів, 38 2018-2023 36,829,214.00 36,829,214.00 3,000,000.00

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 300,000.00

Реконструкція будівлі Великочернеччинського будинку 
культури за адресою: Сумська область, Сумський 
район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 3

2021-2022 300,000.00

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 20,150,000.00

Нове будівництво інженерних мереж фізкультурного 
центру зимових видів спорту та активного відпочинку  
«Льодова арена»  в Сумському міському парку імені 
І.М. Кожедуба 

2022 150,000.00

Реконструкція стадіону «Авангард» 2021-2023 20,000,000.00

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної 
власності 84,794,333.00 84,794,333.00 48,489,651.00

Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в 
м. Суми 2017-2023 38,244,949.00 38,244,949.00 1,000,000.00

Нове будівництво кладовища в районі селища 
Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., 
Верхньосироватська с/рада

2014-2025 38,355,224.00 38,355,224.00 1,000,000.00

Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-
81Б в м. Суми 2021-2022 761,880.00 761,880.00 739,651.00

Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків 2022 250,000.00

Сторінка 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво парку культури і відпочинку 
«Чешка» в м.Суми 2022 24,000,000.00

Реконструкція скверу «Дружба» в м. Суми 2022 20,000,000.00

Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Кринична 2022 1,000,000.00

Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. 
Першотравнева, 21 в м. Суми 2021-2022 7,432,280.00 7,432,280.00 500,000.00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона 
пам'яток архітектури 500,000.00

Реставраційний ремонт приміщень по вул. Покровська, 
9 в м. Суми 2022 500,000.00

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

92,508,050.00 72,508,050.00 21,844,084.00

Нове будівництво полігону для складування твердих 
побутових відходів на території Верхньосироватської 
сільської ради Сумського району Сумської області 

2019-2025 92,508,050.00 72,508,050.00 21,844,084.00

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 82,349,155.00 14,998,548.00 293,326.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ 
№7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в 
м. Суми

2018-2022 43,788,746.00 622,106.00 85,609.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська 
СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми 2018-2022 38,560,409.00 14,376,442.00 207,717.00

х х х Усього х х 336,059,905.00 248,709,298.00 262,432,741.00

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.  ___________
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Додаток 6 
до      рішення     Сумської    міської     ради 
«Про     звіт     про     виконання     бюджету 
Сумської           міської          територіальної 
громади     за     І     квартал    2022     року» 
від                           2022 року  №           - МР 

 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 
 

За І квартал 2022 року бюджет Сумської міської територіальної 

громади (далі по тексту - бюджет СМТГ) за доходами виконано у сумі                   

737 822,0 тис. грн, що становить 20,7 % до затвердженого плану на рік                  

та на 76 685,1 тис. грн (або на 11,6 %) більше надходжень                                               

за І квартал 2021 року, в т. ч.: 
1) Надходження до загального фонду склали 722 352,0 тис. грн                    

(21,0 %) та на 75 868,0 тис. грн (або на 11,7 %) більше надходжень                              

за І квартал 2021 року, з них: 
 Власні доходи (податкові, неподаткові надходження та доходи                     

від операцій з капіталом) – 588 426,4 тис. грн (20,5 % до затвердженого 

плану на рік) та на 51 060,4 тис. грн (або на 9,5 %) більше надходжень                           
за І квартал 2021 року. 
 Загальна сума недовиконання планових показників становить 

73 543,3 тис. грн (або 11,1 %), зокрема по: 
- податкових надходженнях «-» 73 022,5 тис. грн (податок на доходи, 
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податок на прибуток «-» 25 203,4 тис. грн; рентна плата та плата за 

використання інших природних ресурсів «+» 177,8 тис. грн; внутрішні 

податки на товари та послуги «-» 8 658,8 тис. грн; місцеві податки та збори, 

що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України                                            

«-» 39 338,1 тис. грн); 
- неподаткових надходженнях «-» 521,5 тис. грн (доходи від 

власності та підприємницької діяльності «-» 527,5 тис. грн; адміністративні 

збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності                              

«+» 430,3 тис. грн; інші неподаткові надходження «-» 424,3 тис. грн); 
- доходах від операцій з капіталом «+» 0,7 тис. грн                                                     

(кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,     

а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі). 
 Основним фактором, який вплинув на невиконання планових 

показників по дохідній частині бюджету СМТГ є введення воєнного 

стану в Україні з 24 лютого 2022 року відповідно до указу Президента 

України від 24.02.2022 N 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,                                  

який затверджений Законом України від 24.02.2022 №2102-IX                                                       
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 

в Україні». 
 Другим фактором є прийняття Закону України від 03 березня                         

2022 року № 2118-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та 

подання звітності у період дії воєнного стану» (набрав чинності 07.03.2022), 
яким відтерміновано сплату податків для всіх підприємств, які 

неспроможні їх заплатити (тимчасово, на період воєнного стану                                          

та протягом 3 місяців після припинення (скасування) воєнного стану                                     

в Україні). 
 Офіційні трансферти – 133 925,6 тис. грн (23,1 % до затвердженого 

плану на рік) та на 24 807,6 тис. грн (або на 22,7 %) більше надходжень                                 
за І квартал 2021 року (за рахунок отримання освітньої субвенції                                  
з державного бюджету місцевим бюджетам). 

2) Надходження до спеціального фонду - Власні доходи (податкові, 

неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та цільові 

фонди) склали 15 470,0 тис. грн (13,0 % до затвердженого плану на рік) та                                       

на 817,1 тис. грн (або на 5,6 %) більше надходжень за І квартал 2021 року 

(переважно за рахунок збільшення надходжень по: власних надходженнях 

бюджетних установ «+» 580,1 тис. грн, коштах від відчуження майна,                        

що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває                             
в комунальній власності «+» 1 141,9 тис. гривень). 
 Офіційних трансфертів не надходило. 
  
 А тепер більш детальніше зупинимося на доходах по кожному виду 

надходжень, які зараховуються до бюджету СМТГ відповідно до вимог 

статей 64, 691 та 71 Бюджетного кодексу України. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
 

 
 

Найбільша частка в обсязі надходжень доходів загального фонду 

бюджету СМТГ (без офіційних трансфертів) за І квартал 2022 року, як і в 

попередніх періодах, залишається за податком на доходи фізичних осіб                         

(до бюджету СМТГ надходить 64,0 %) та складає 71,7 %, або                                     
421 788,7 тис. грн (21,1 % до річного плану) та на 59 005,6 тис. грн, або                                 

на 16,3 % («+» 34 820,1 тис. грн, або на 9,0 % у співставних значеннях 

ПДФО за 2021 рік до 2022 року) перевищує надходження за І квартал                    
2021 року. 

Зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб                                     

за І квартал 2022 року порівняно з надходженнями за І квартал                       
2021 року відбулось по наступних бюджетоутворюючих підприємствах 

міста: АТ «СМНВО-Інжиніринг», ТОВ «Гуала Кложерс Технологія 

Україна», АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», АТ КБ «Приватбанк»,                                              

ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб», ПАТ «Сумихімпром»,                                        

ТОВ «Кусум Фарм», УСБУ в Сумській області, ТОВ «Енера Суми» та інші. 
Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська 

рада, перераховано 497,7 тис. грн податку на прибуток підприємств,                                
що складає 50,2 % до річного плану та на 863,6 тис. грн, або на 63,4 % менше 

надходжень за І квартал 2021 року (КП «Міськводоканал» СМР                                                 

«-» 434,5 тис. грн, КП «Шляхрембуд» СМР «-» 318,0 тис. грн                                            

(даним підприємствам було надано фінансову підтримку у 2020 році - 
11.03.2021 граничний термін сплати податкових зобов’язань з податку                   
на прибуток підприємств за результатами 2020 року).  

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів                          

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування (до бюджету СМТГ надходить 37,0 %) перераховано                     
213,0 тис. грн, що складає 30,5 % до річного плану та на 46,1 тис. грн, або                    
на 27,6 % більше надходжень за І квартал 2021 року (за рахунок збільшення 
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надходжень від ДП «Сумське лісове господарство» за території 

Битицького, Великочернеччинського та Стецьківського старостинського 

округу). 
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів                             

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування) надійшло 141,1 тис. грн, що складає 24,7 % до річного плану 

та на 25,1 тис. грн, або на 21,6 % більше надходжень за І квартал 2021 року                      
за рахунок: 

- збільшення надходжень «+» 25,7 тис. грн (ДП «Сумське лісове 

господарство» на 9,9 тис. грн; Релігійна Громада Євангельських Християн 

Церкви Повного Євангелія «Ковчег» на 6,5 тис. грн (в 2021 році кошти 

сплачені у квітні 2021 року); ПАТ «Сумихімпром» на 6,2 тис. грн;                                                    

ДП «Сумський агролісгосп» на 1,6 тис. грн; ДПОЗ санаторного типу 

«Ровесник» на 1,0 тис. грн; ТОВ «Фортейл» на 0,3 тис. грн;                                     
ТОВ «Агролайф центр» на 0,2 тис. грн); 

- несплати коштів «-» 0,6 тис. грн (міське об’єднання громадян яхт - 
клуб «Нептун» та ВП «Сумська дистанція захисних лісонасаджень»                     

РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»). 
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення (платниками є первинні 

водокористувачі - суб’єкти господарювання, які використовують воду для 

потреб виробництва відповідно до отриманих спеціальних дозволів;                               

до бюджету СМТГ надходить 5,0 %) надійшло 135,6 тис. грн, що складає     

23,1 % до річного плану та на 42,3 тис. грн, або на 45,3 % більше                   

надходжень за І квартал 2021 року (переважно за рахунок збільшення 

надходжень по КП «Міськводоканал» СМР «+» 41,5 тис. грн),                            

ПАТ «Сумихімпром» «+» 0,7 тис. гривень). 
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення ТОВ БВК «Компанія «Федорченко» 

перераховано 31,4 тис. гривень. 
Акцизного податку надійшло 27 506,3 тис. грн (в т. ч. 11 100,4 тис. грн 

– пальне та 16 405,9 тис. грн - акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що складає 14,0 % 

до річного плану та на 10 588,3 тис. грн, або на 27,8 % менше надходжень                    

за І квартал 2021 року (переважно за рахунок прийняття розпорядження 

Сумської обласної військової адміністрації від 27.02.2022 № 79-ОД                             

«Про заборону торгівлі алкогольними напоями у Сумській області»                            
(з 12:00 години 27 лютого 2022 року). 

Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального 

фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (21,0 %), яких    

надійшло 123 658,1 тис. грн, що складає 20,2 % до річного плану та                                                 

на 2 456,1 тис. грн, або на 2,0 % більше надходжень за І квартал 2021 року, 

зокрема: 
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1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
надійшло 4 259,3 тис. грн (19,9 % до плану на рік) та на 464,7 тис. грн,                        

або на 12,2 % більше надходжень за І квартал 2021 року (переважно за 

рахунок сплати податкових зобов’язань по об’єктах нежитлової 

нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб «+» 363,6 тис. грн 

та фізичних осіб «+» 101,6 тис. гривень). 
 

 

2) Плати за землю надійшло 26 746,9 тис. грн (11,8 % до плану на рік) 

та на 15 216,7 тис. грн, або на 36,3 % менше надходжень за І квартал                       
2021 року (за рахунок несплати податкових зобов’язань по земельному 

податку та орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної 

власності за грудень 2021 року та січень 2022 року). 
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3) Транспортного податку надійшло 92,2 тис. грн (20,7 % до плану                

на рік) та на 109,9 тис. грн, або на 54,4 % менше надходжень                                         

за І квартал 2021 року (за рахунок збільшення середньоринкової вартості 

легкових автомобілів, яка враховується для сплати транспортного податку 

та становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (І квартал       
2021 року - понад 2 250,0 тис. грн; І квартал 2022 року - понад                               
2 437,5 тис. гривень). Зменшилась сплата по юридичних особах                                  
на 127,1 тис. грн, або на 67,0 відсотка. 

4) Туристичного збору надійшло 102,0 тис. грн (13,0 % до плану                      

на рік) та на 38,9 тис. грн, або на 27,6 % менше надходжень                                           

за І квартал 2021 року, зокрема за рахунок зменшення надходжень по: 
- юридичних особах - на 38,7 тис. грн, або на 29,7 %                                             

(ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент» на 44,0 тис. грн; Сумський державний 

університет на 20,5 тис. грн); 
- фізичних особах - на 0,2 тис. грн, або на 2,1 відсотка. 
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5) Єдиного податку надійшло 92 457,7 тис. грн (25,6 % до плану                      

на рік) та на 17 356,9 тис. грн (або на 23,1 %) більше надходжень                                            

за І квартал 2021 року за рахунок: 
-  збільшення кількості платників єдиного податку; 
-  зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на 9,3 %                       

(по платниках І групи); 
-  зростання мінімальної заробітної плати, встановленої законом                      

на 1 січня податкового (звітного) року, на 8,3 % (по платниках ІІ групи). 
Згідно даних Головного управління ДПС у Сумській області станом на 

01.02.2022 зареєстровано 14 240 платника єдиного податку, що                                             

на 586 платників більше, ніж станом на 01.02.2021 (13 654). 
Надходження частини чистого прибутку (доходу), сплаченого 

комунальними підприємствами міста, склали 5,3 тис. грн                                     

(3,3 % до річного плану) та на 174,1 тис. грн (або на 97,0 %) менше 

надходжень за І квартал 2021 року (в основному за рахунок зменшення 

сплати по: КП «Міськводоканал» СМР на 101,8 тис. грн, КП «Шляхрембуд» 

СМР на 49,2 тис. грн, КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» 

СМР на 9,5 тис. грн, КОРП «Дрібнооптовий» СМР на 8,5 тис. грн та інші). 
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло                                  

182,1 тис. грн (9,9 % до річного плану) та на 455,9 тис. грн, або на 71,5 % 

менше надходжень за І квартал 2021 року, а саме: 
1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті                       

Сумської міської ради – 153,9 тис. грн, що складає 9,6 % до річного плану та 

на 329,6 тис. грн, або на 68,2 % менше надходжень за І квартал 2021 року. 
Згідно інформації сектору з питань забезпечення роботи 

адміністративної комісії Сумської міської ради за І квартал 2022 року 

адміністративною комісією при виконавчому комітеті проведено 7 засідань, 
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на яких розглянуто 222 справи (за І квартал 2021 року - 12 засідань, на яких 

розглянуто 279 справ). За результатами розгляду: 
- закрито 54 адміністративні справи (в т. ч. 43 справи відповідно до 

ст. 22 «Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при 

малозначності правопорушення» та 11 справ згідно ст. 247 «Обставини, що 

виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» 

Кодексу України про адміністративні правопорушення); 
- на 168 осіб накладено адміністративних штрафів на суму                                         

161,6 тис. грн; 
- до Державної виконавчої служби по територіальності для 

примусового стягнення коштів по адміністративних штрафах передано                       

152 справи на суму 186,1 тис. грн та у результаті співпраці з відділами ДВС 

на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 59,9 тис. гривень. 
2) По управлінню державного архітектурно – будівельного 

контролю Сумської міської ради – 25,5 тис. грн, що складає 11,1 %                         
до річного плану та на 128,7 тис. грн, або на 83,5 % менше надходжень                     
за І квартал 2021 року. 

3) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг                                    

у м. Суми» Сумської міської ради – 0,3 тис. грн (11,9 % до річного плану)                                                            

та на 0,1 тис. грн, або на 12,5 % менше надходжень за І квартал 2021 року                     

(за І квартал 2021 року складено 8 протоколів; за І квартал 2022 року -                               
7 протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 

198 «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності» Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). 
4) По управлінню з питань праці Сумської міської ради –                                     

2,4 тис. гривень (кошти стягнуті через Ковпаківський ВДВС у місті Суми 

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                          

(м. Суми) з ПВКФ «ЛЕВ»). Згідно Закону України від 04.03.2021 № 1320-IX                                   
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

надмірному тиску на суб’єктів господарювання» внесені зміни до Кодексу 

законів про працю України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про судовий збір» та                              

«Про місцеве самоврядування в Україні». Так, відповідно до частини другої 

статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи 

місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть 

проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що 

перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.                        
Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів надійшло 128,2 тис. грн (22,2 % до річного плану)                         

та на 39,1 тис. грн (або на 43,9 %) більше надходжень за І квартал 2021 року, 

зокрема: 
- по юридичних особах «+» 98,1 тис. грн, або в 4,3 раза більше 

надходжень за І квартал 2021 року (найбільші суми сплатили:                                            
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ТОВ «Магазин № 218» –46,8 тис. грн, ТОВ «Севен Сид» - 40,6 тис. грн,                      

ТОВ «Меркурій - К» - 33,6 тис. грн). 
- по фізичних особах «-» 59,0 тис. грн, або на 99,3 % менше 

надходжень за І квартал 2021 року. 
Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 3,9 тис. грн  

(відповідно до рішень Сумської міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у 

користування на праві строкового земельного сервітуту»), що складає 18,9 % 

до річного плану та на 35,5 тис. грн (або на 90,1 %) менше надходжень                                          

за І квартал 2021 року (за рахунок помилково сплачених коштів                                     

у сумі 34,9 тис. гривень фізичною особою – підприємцем                                                   

у І кварталі 2021 року). 
Коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які 

підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика                    
до відповідного бюджету надійшло 10,3 тис. грн (17,2 % до річного плану). 

Плати за надання адміністративних послуг надійшло                               

3 382,4 тис. грн, що складає 18,1 % до річного плану та                                                          

на 24,2 тис. грн (або на 0,7 %) більше надходжень за І квартал 2021 року. 
Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
склали 9 757,6 тис. грн, що складає 35,2 % до річного плану та                                                    
на 2 960,4 тис. грн (або на 43,6 %) більше надходжень за І квартал 2021 року 

(переважно за рахунок надходження коштів від ТОВ «Сумитеплоенерго»). 
Державного мита надійшло 40,4 тис. грн, що складає 7,2 %  до річного 

плану та на 135,2 тис. грн, або на 77,0 % менше надходжень                                          

за І квартал 2021 року. 
Інших надходжень надійшло 821,3 тис. грн, що складає 17,4 %                          

до річного плану та на 1 028,8 тис. грн, або на 55,6 % менше надходжень               

за І квартал 2021 року, переважно за рахунок: 
- зменшення надходжень по платі за тимчасове користування місцями, 

що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних 

засобів         «-» 609,3 тис. грн; 
- перерахування в І кварталі 2021 року залишків коштів станом                        

на 01.01.2021 року в зв’язку з закриттям рахунків та переходом                                              

до Сумської МТГ «-» 224,3 тис. грн; 
- надходження коштів від ТОВ «Сумитеплоенерго» у І кварталі                             

2021 року за зданий металобрухт, отриманий від демонтажу (ремонту) 

списаних основних засобів «-» 96,3 тис. грн; 
- зменшення надходжень за лікування потерпілих                                                     

«-» 82,9 тис. гривень. 
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної                        

та комунальної власності, які не надані у користування та не передані                 

у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не                        
за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення 
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якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку                      

з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло                                                     

122,3 тис. грн, що на 45,4 % перевищує річний план та на 60,0 тис. грн,                     

або на 32,9 % менше надходжень за І квартал 2021 року (надходять кошти:         

за рішеннями суду про стягнення безпідставно збережених коштів за 

користування земельними ділянками з порушенням земельного 

законодавства; за договорами добровільного відшкодування безпідставно 

збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок комунальної 

власності без державної реєстрації права користування). З початку                               
2022 року найбільші суми сплатили: Пономаренко О.В. – 57,6 тис. грн,                      
ТОВ  «Капітал Метінвест» - 18,9 тис. грн, Новіков О.В. – 16,2 тис. грн, 

Лазарєв Є.О. – 12,0 тис. грн та інші). 
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою                          
в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності                        
і грошові кошти, власники яких невідомі склали 0,7 тис. грн                         
(Сумська митниця). 

 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

 

 
 

Екологічного податку (до бюджету ТГ надходить 25,0 %) зараховано 

889,7 тис. грн, що складає 19,9 % до річного плану та на 72,9 тис. грн                               

(або на 7,6 %) менше надходжень за І квартал 2021 року (переважно за 

рахунок зменшення надходжень по ТОВ «Сумитеплоенерго»). 
Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності (до бюджету СМТГ надходить                                          

50,0 %) надійшло 5,6 тис. грн, що складає 28,0 % до річного плану та                     
на 166,2 тис. грн (або на 96,7 %) менше надходжень за І квартал 2021 року                             
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(за рахунок сплати в І кварталі 2021 року ТОВ  «Гідромашбуд» у сумі                               

171,6 тис. гривень). 
Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається 

з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло                                 

32,2 тис. грн, що складає 21,4 % до річного плану. 
На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) 

надійшли кошти у сумі 11 525,7 тис. грн, що складає 10,9 % до річного плану 

та на 580,1 тис. грн (або на 5,3%) більше надходжень за І квартал 2021 року                     

(по головному розпоряднику коштів управлінню освіти і науки                       

Сумської міської ради за рахунок надходження коштів по платних послугах 

від закладів професійної (професійно – технічної) освіти). 
 

 
 

Надходження бюджету розвитку становлять 2 875,2 тис. грн, що 

складає 53,0 % до річного плану та на 1 326,4 тис. грн (або на 85,6 %) більше 

надходжень за І квартал 2021 року (переважно за рахунок надходження 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та                  

від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності), а саме:  
1) Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури                            

населеного пункту надійшло в сумі 274,0 тис. грн та на 213,3 тис. грн,                             

або в 4,5 раза більше надходжень за І квартал 2021 року (за рахунок 

надходження коштів від АТ «Сумбуд» згідно договору про 

реструктуризацію заборгованості). При цьому, слід зазначити, що 

Законом України від 20.09.2019 № 132-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в 

Україні» з 01.01.2021 було скасовано пайову участь у розвитку 

інфраструктури населеного пункту, шляхом виключення статті 40 

«Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту»                                
в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»                           
від 17.02.2011 № 3038-VI. 
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2) Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності – 2 594,5 тис. грн, що складає 48,0 % до річного плану та                                                               
на 1 141,9 тис. грн, або на 78,6 % більше надходжень за І квартал 2021 року    

(в І кварталі 2021 році – 6 об'єктів, площею 956,4 кв. метрів;                                                       

в І кварталі 2022 року – приватизовано 4 об'єкта, площею 706,7 кв. метрів). 
3) Коштів від продажу землі – 5,0 тис. грн, що на 30,5 тис. грн, або                   

на 85,9 % менше надходжень за І квартал 2021 року (за І квартал 2021 року -           
1 об'єкт, площею 0,0160 га; за І квартал 2022 року – надійшов авансовий 

внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки від Пономаренко Д.А.). 
4) Надходження коштів по відсотках за користування позиками,                

які надавалися з місцевих бюджетів – 1,7 тис. грн, що складає 8,5 %                                 
до річного плану (КП «Інфосервіс» СМР – 1,6 тис. грн;                                                                         

КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР – 0,1 тис. гривень). 
5) Плати за гарантії, надані міськими радами – 0,012 тис. грн, що 

складає 100,0 % до річного плану (плата за надання місцевої гарантії                                               

(1 грн. на місяць) для забезпечення виконання боргових зобов’язань                                  

за запозиченням, залученим КП СМР «Електроавтотранс», для реалізації 

інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу                                                      

КП «Електроавтотранс в м. Суми» відповідно до рішення Сумської міської 

ради від 06.08.2019 № 5462-МР «Про надання у 2019 році місцевої гарантії 

Сумської міської ради»). 

 
 

До цільового фонду Сумської міської ради залучено                                  

141,7 тис. грн, що становить 4,4 % до річного плану та на 860,2 тис. грн,                          

або на 85,9 % менше надходжень за І квартал 2021 року, а саме по: 
- Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради –                     

11,1 тис. грн (в т. ч. 1,7 тис. грн - кошти, які отримані від співвласників 

багатоквартирних будинків на проведення капітального ремонту житлового 

фонду відповідно до рішення Сумської міської ради від 29.01.2020                             
№ 6369-МР «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 
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для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні 

капітального ремонту багатоквартирних будинків» (зі змінами)                                   
та 9,4 тис. грн - відновна вартість зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, 

квітників) у м. Суми), що становить 0,5 % до річного плану та                                               
на 752,1 тис. грн (або на 98,5 %) менше надходжень за І квартал 2021 року; 

- управлінню архітектури та містобудування Сумської міської 

ради – 130,6 тис. грн, що становить 13,9 % до річного плану та                                                    
на 108,1 тис. грн (або на 45,3 %) менше надходжень за І квартал 2021 року; 

- виконавчому комітету Сумської міської ради – кошти, отримані 

від добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності, не надходили.  
  Відповідно до частини 1, 4 та 5 статті 78 Бюджетного кодексу 

України Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради здійснюється загальна організація та управління виконанням 

бюджету СМТГ, координація діяльності учасників бюджетного процесу                

з питань виконання бюджету, а саме: 
1. Здійснюється щоденний контроль за станом виконання дохідної 

частини бюджету СМТГ. 
2. Здійснюється оперативний моніторинг сплати до бюджету податку 

на доходи фізичних осіб та плати за землю бюджетоутворюючими 

підприємствами міста. 
3. Щопонеділка розглядається інформація про стан надходження 

коштів до бюджету СМТГ на апаратній нараді при міському голові. 
4. З метою виконання показників дохідної частини бюджету                           

СМТГ було прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради          

від 21.02.2022 № 46 «Про заходи щодо виконання дохідної частини бюджету                                                      

Сумської міської територіальної громади в 2022 році», яке перебуває                               

на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та                                       

Головного управління ДПС у Сумській області. 
5. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради 

та направлено 3 листи до підприємств міста, які допустили істотне 

зменшення надходжень (в т. ч.: 1 лист по податку на доходи фізичних осіб;                
2 листа по платі за землю) з проханням повідомити про причини скорочення 

перерахувань до бюджету. 
6. З метою погашення заборгованості до бюджету Департаментом 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено         

від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено                            

9 листів суб’єктам господарювання, які мають заборгованість                                           

(в т. ч.: 3 листи по платі за землю; 3 листи по єдиному податку; 2 листи по 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 1 лист по 

єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників) з проханням 

погасити існуючу заборгованість. 
7. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених 

показників по дохідній частині бюджету СМТГ Департаментом фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради: 
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7.1. Направлено помісячний розпис доходів загального та спеціального 

фондів бюджету СМТГ до Головного управління ДПС у Сумській області, 

виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення. 
7.2. Щомісячно направляється до Головного управління ДПС                                    

у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини 

бюджету СМТГ в розрізі надходжень. 
7.3. У разі внесення змін направляється уточнений розпис доходів 

загального та спеціального фондів бюджету СМТГ до Головного управління 

ДПС у Сумській області та виконавчих органів Сумської міської ради 

відповідно до закріплення. 
7.4. Щомісячно надається інформація про надходження коштів                            

до бюджету СМТГ (Департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради, Департаменту інфраструктури міста                               

Сумської міської ради, відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Сумської міської ради, управлінню «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, управлінню 

державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради, 

управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства    
Сумської міської ради). 

7.5. Щомісячно виконавчим органам Сумської міської ради відповідно 

до закріплення надається інформація про загальний обсяг заборгованості                        

в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, яка отримана через                                 
ITC «Електронний кабінет» (Департаменту забезпечення ресурсних 

платежів Сумської міської ради; відділу торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів Сумської міської ради; відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради; управлінню стратегічного 

розвитку міста Сумської міської ради). 
8. Виконавчими органами, в межах повноважень та відповідно                            

до закріплення, постійно здійснювався моніторинг (відстеження) проєктів та 

прийнятих нормативно – правових актів, які розміщені на сайті                          

Верховної ради України, та виконання дохідної частини бюджету СМТГ. 
9. Виконавчими органами, в межах повноважень проводився 

моніторинг податкового боргу з метою покращення платіжної дисципліни 

суб’єктів господарювання та погашення (зменшення) заборгованості по 

податкових надходженнях до бюджету СМТГ відповідно до закріплення. 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)                   

за І квартал 2022 року склало 623 369,3 тис. грн (або 16,4 %) до затверджених 

бюджетних призначень, у тому числі по загальному фонду –          
613 772,8 тис. грн (або 21,1 %) та по спеціальному фонду (власні 

надходження бюджетних установ) – 9 596,5 тис. грн (1,1 відсотка). 
На видатки соціального спрямування в І кварталі 2022 року 

спрямовано 392 583,8 тис. грн, що становить 64,0 % від обсягу загального 

фонду (613 772,8 тис. грн) бюджету Сумської міської територіальної 

громади. 

 
 

Структура виконання видатків бюджету Сумської міської 

територіальної громади за І квартал 2022 рік (загальний та спеціальний 

фонди) характеризується наступними показниками: 
 За кодами економічної класифікації видатків бюджету                    

(з урахуванням видатків за напрямами спрямування по галузі «Охорона 

здоров’я» та в частині надання фінансової підтримки установам галузі 

«Фізична культура і спорт»): 
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 За функціональною ознакою видатків та кредитування 

місцевих бюджетів: 
 

 
Зокрема по: 

КТПКВК 0100 «Державне управління» 
 

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 
склали 66 558,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
66 508,9 тис. грн, що становить 26,5 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) –                         
49,6 тис. гривень. 
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У загальній сумі враховано видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм «Фінансове забезпечення відзначення на території 

Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, 

ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» – 12,5 тис. грн (відзначення 

державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових 

колективів, вшанування видатних особистостей). 
 

КТПКВК 1000 «Освіта» 
 

 Видатки галузі «Освіта» склали 338 447,6 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 329 319,6 тис. грн, що становить 22,0 % до затверджених річних 

призначень (з них кошти бюджету Сумської міської територіальної громади – 
201 340,7 тис. грн) та по спеціальному фонду (власні надходження (поточні 

видатки) – 9 128,0 тис. гривень. 
У загальній сумі враховані видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на          

2022-2024 роки» – 834,8 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним 

харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної 

середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховного комплексу, 

початкових шкіл, батьки яких є захисниками України, добровольцями – 
захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України); 

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 4,6 тис. грн (у т. ч. на 

забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками 

бойових дій на території інших держав). 
 

КТПКВК 2000 «Охорона здоров’я» 
 

Видатки галузі «Охорона здоров’я» склали 20 020,9 тис. грн,                               
в т. ч. по загальному фонду – 19 921,0 тис. грн, що становить 19,7 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 99,9 тис. гривень. 
У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» –       
77,6 тис. грн (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції). 
 

КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 
 

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 

22 417,4 тис. гривень. 
По загальному фонду – 22 332,4 тис. грн, що становить 11,2 % до 

затверджених бюджетних призначень, з них кошти бюджету Сумської міської 

територіальної громади – 22 250,1 тис. грн та інша субвенція з обласного 

бюджету – 82,3 тис. гривень.  
З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської ТГ, найбільшу частку складають видатки, передбачені на 
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виконання завдань та заходів програм Сумської міської територіальної 

громади (загальний фонд): 
- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 13 974,6 тис. грн (компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському 
електро-, автотранспорті, надання пільг, установлених чинним 

законодавством, матеріальної допомоги, соціальних гарантій, установлених 

Сумською міською радою, фінансової підтримки організаціям, які мають 

соціальну спрямованість); 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на   

2022-2024 роки» – 901,6 тис. грн (надання соціальних гарантій, установлених 

Сумською міською радою, матеріальної допомоги захисникам України та 

членам їх сімей). 
По спеціальному фонду (власні надходження) видатки становлять – 

85,0 тис. гривень. 
 

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» 
 

Видатки галузі «Культура і мистецтво» склали 7 991,3 тис. грн, в т. ч. 

по загальному фонду – 7 770,5 тис. грн, що становить 20,0 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження – 220,8 тис. гривень. 
 

КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» 
 

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 
13 253,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 13 240,3 тис. грн, 
що становить 18,2 % до затверджених бюджетних призначень 
та по спеціальному фонду (власні надходження) – 13,2 тис. гривень. 

Із видатків загального фонду спрямовано на утримання закладів – 
7 600,8 тис. грн, надання фінансової підтримки – 5 474,7 тис. грн, проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту –  
45,7 тис. грн, виплату стипендій міського голови талановитим спортсменам 

Сумської міської територіальної громади – 119,1 тис. гривень. 
 

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» 
 

Видатки галузі житлово–комунального господарства по загальному 

фонду склали 117 278,3 тис. грн, що становить 28,9 % до річних призначень, 

з них на: 
- водопровідно – каналізаційне господарство – 131,8 тис. грн; 
- фінансову допомогу комунальним підприємствам –                                         

37,8 тис. грн; 
- благоустрій населених пунктів – 31 052,0 тис. грн; 
- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) –          
85 790,3 тис. грн; 
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- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства –                      
266,4 тис. гривень. 

 
КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство» 
 

На транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство по 

загальному фонду спрямовано 8 812,3 тис. грн, що становить 14,3 % до 

річних призначень, з них на: 
- відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах – 1 156,2 тис. грн; 
- відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на 

тролейбусних маршрутах – 7 656,1 тис. гривень. 
 

КТПКВК 7500 «Зв’язок, телекомунікації та інформатика» 
 

Видатки спрямовано на виконання міської програми «Автоматизація 

муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської 

міської територіальної громади» по загальному фонду у сумі 100,5 тис. грн 

що становить 1,3 % до річних призначень, зокрема на підтримку роботи 

систем електронного документообігу, підтримку роботи систем 

автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення 

працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, 

підтримка роботи систем відеоспостереження. 
 

КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов’язані  
з економічною діяльністю» 

 

На інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю, по 

загальному фонду спрямовано кошти у сумі 68,8 тис. грн, що становить 0,8 % 
до річних призначень, на: 

- заходи з енергозбереження – 49,9 тис. грн; 
- інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю –                                       

18,9 тис. грн, зокрема на виконання програми управління та ефективного 

використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської 

міської територіальної громади 2022-2024 роки. 
 

КТПКВК 8000 «Інша діяльність» 
 

На іншу діяльність по загальному фонду спрямовано кошти у сумі 

4 124,4 тис. грн, або 5,6 % річних призначень, зокрема на:  
- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха – 30,7 тис. грн; 
- заходи з організації рятування на водах – 586,9 тис. грн (на 

утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»); 
- заходи громадського порядку та безпеки – 190,5 тис. грн (загальний 

фонд) на виконання комплексної програми «Правопорядок» на період                    
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2022-2024 роки (утримання пунктів охорони громадського порядку, оплата 

послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (тринадцять автомобілів патрульних нарядів 

поліції); 
- інші заходи за рахунок коштів резервного фонду бюджету Сумської 

міської територіальної громади– 3 316,3 тис. гривень.  
 

КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти» 
 

З бюджету Сумської міської територіальної громади по загальному 

фонду передано трансферти в обсязі 24 295,8 тис. грн, що становить 13,2 % 
до затверджених річних призначень, а саме: 

 реверсна дотація – 23 790,7 тис. грн, що становить 13,9 % до 

затверджених річних призначень; 
- інші субвенції з місцевого бюджету – 505,1 тис. грн (на виконання 

Обласної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки 

(здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування), що становить 4,4 % до затверджених річних 

призначень. 
 
Виконання видаткової частини за І квартал 2022 року відповідно 

до обсягів бюджетних призначень, визначених рішенням Сумської 

міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської 

міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) по головних 

розпорядниках бюджетних коштів, становить: 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету склало 53 747,6 тис. грн                    
(або 17,4 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 53 728,6 тис. грн (або 19,8 %) та спеціальний фонд (власні надходження) – 
19,0 тис. грн, зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» у сумі                                       

29 601,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 29 601,6 тис. грн, що 

становить 26,6 % до затверджених бюджетних призначень та по 

спеціальному фонду – 0,1 тис. грн (власні надходження), а саме: 
 За бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 0210160) у сумі 29 589,2 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 29 589,1 тис. грн (або 26,7 %) та по спеціальному фонду –                             
0,1 тис. грн (власні надходження) (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного 

управління» (КПКВК 0210180) у сумі 12,5 тис. грн по загальному фонду 

(або 3,2 %), які спрямовано на виконання програми «Фінансове забезпечення 

відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, 
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професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» 
(відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та 

трудових колективів, вшанування видатних особистостей).  
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»         

у сумі 1 810,2 тис. грн (загальний фонд), що становить 11,3 % до 

затверджених бюджетних призначень загального фонду. 
 А саме: 
 За бюджетною програмою «Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних служб» (КПКВК 0213121) –                                       
765,6 тис. грн (або 21,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                             
734,9 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 20,8 тис. грн 
(забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб). 

 За бюджетною програмою «Інші заходи та заклади молодіжної 

політики» (КПКВК 0213133) – 557,4 тис. грн, або 9,5 % (оплата праці з 

нарахуваннями). Видатки спрямовані на утримання КУ «Молодіжний центр 

«Романтика» Сумської міської ради.  
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»                         

(КПКВК 0213241) – 374,5 тис. грн (або 21,6 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 332,7 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

– 39,1 тис. грн (забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини»). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242) – 112,6 тис. грн по 

загальному фонду (або 22,3 %) на реалізацію програм Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» та «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки». 
 КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі                                

1 300,1 тис. грн (або 29,4 % до затверджених річних бюджетних призначень), 
в т. ч. по загальному фонду – 1 294,4 тис. грн, що становить 29,2 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 5,7 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

(КПКВК 0214060) – 778,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду -                   
772,5 тис. грн (або 89,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
614,0 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 142,9 тис. грн 

та по спеціальному фонду (власні надходження) – 5,7 тис. гривень. Видатки 

спрямовані на утримання КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» 

Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності закладів в 

галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214081) – 521,9 тис. грн по 

загальному фонду (або 17,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                 
481,3 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 34,8 тис. грн. 
Видатки спрямовані на утримання КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської 

міської ради.  
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 КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» 
у сумі 11 292,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
11 279,1 тис. грн, що становить 18,1 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 13,2 тис. грн, 
а саме: 

 За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 0215011) – 
45,7 тис. грн (загальний фонд), або 6,1 відсотків. 

 За бюджетною програмою «Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  
(КПКВК 0215031) – 4 679,7 тис. грн по загальному фонду (або 21,6 %), 
з них оплата праці з нарахуваннями – 4 330,0 тис. грн, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 334,6 тис. грн на утримання 4 - ох дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл (МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби», 
МКЗ «СДЮСШ олімпійського резерву В. Голубничого з легкої атлетики», 

МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ єдиноборств» СМР), забезпечення 

розвитку і вдосконалення здібностей вихованців та на проведення навчально-
тренувальних зборів та заходів.  

 За бюджетною програмою «Фінансова підтримка 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 

товариств» (КПКВК 0215032) – 3 457,7 тис. грн по загальному фонду  
(або 22,2 %) для надання фінансової підтримки на діяльність дитячо-
юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств. 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевих 

центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» 
(КПКВК 0215061) – 973,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 
959,9 тис. грн (або 17,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 
901,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  
20,9 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 13,2 тис. грн 
на утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх», проведення спортивно-масових заходів центром, утримання клубів за 

місцем проживання та проведення змагань. 
 За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні» (КПКВК 0215062) – 2 136,1 тис. грн по загальному фонду 
(або 11,9 %) на надання фінансової підтримки організаціям, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність та виплату стипендій міського голови 

талановитим спортсменам Сумської міської територіальної громади. 
 

 ТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство» у сумі 8 812,3 тис. грн (загальний фонд),                              

або 15,0 % до затверджених бюджетних призначень загального фонду, а саме: 
 За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги 

місцевого автотранспорту» (КПКВК 0217412) – 1 156,2 тис. грн                        
(або 6,6 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на 
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автобусних маршрутах загального користування КП СМР 

«Електроавтотранс». 
 За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги 

місцевого наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422) –             
7 656,1 тис. грн (або 18,6 %) на відшкодування різниці між встановленими та 

економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів 

на тролейбусних маршрутах КП СМР «Електроавтотранс». 
 

 КТПКВК 7500 «Зв’язок, телекомунікації та інформатика» за 

бюджетною програмою «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 

інформатики» (КПКВК 0217530) – у сумі 100,5 тис. грн по загальному 

фонду (або 1,3%), зокрема на підтримку роботи систем електронного 

документообігу, підтримку роботи систем автоматизації діловодства, 

супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-
послуг) виконавчих органів, підтримка роботи систем відеоспостереження. 

 КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» у сумі 617,6 тис. грн      
(або 17,2 %) по загальному фонду, а саме: 

 За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110) – 
30,7 тис. грн ( або 3,1 %), а саме на: 

- утримання міського захищеного пункту – 2,5 тис. грн; 
- утримання нової системи оповіщення для попередження населення 

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 28,2 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на 

водах» (КПКВК 0218120) – 586,9 тис. грн по загальному фонду (або 22,6 %), 
з них оплата праці з нарахуваннями – 569,9 тис. грн, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 8,9 тис. грн (на утримання КУ «Сумська міська 

рятувально-водолазна служба»). 

 КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека» за бюджетною 

програмою «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (КПКВК 

0218230) – 190,5 тис. грн (загальний фонд), що становить 32,3 % до 

затверджених бюджетних призначень на виконання комплексної програми 

«Правопорядок» на період 2022-2024 роки (утримання пунктів охорони 

громадського порядку, оплата послуг зі страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (тринадцяти 

автомобілів патрульних нарядів поліції). 
 

 КТПКВК 8700 «Резервний фонд» за бюджетною програмою 
«Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» 

(КПКВК 0218775) – 22,4 тис. грн (загальний фонд), що становить 4,5 % до 

затверджених бюджетних призначень. 
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету склало 327 688,8 тис. грн                
(або 20,8 % до затверджених бюджетних призначень), в т. ч. загальний фонд 

– 318 968,9 тис. грн (або 21,8 %) та спеціальний фонд (власні надходження) 

– 8 719,9 тис. грн, зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0610160) у сумі                 
857,2 тис. грн по загальному фонду, що становить 23,3 % до затверджених 

бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 

 КТПКВК 1000 «Освіта» у сумі 324 865,0 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 316 145,1 тис. грн, що становить 21,9 % до затверджених 

річних призначень, з них: 
 кошти бюджету СМТГ – 188 166,2 тис. грн; 
 освітня субвенція з державного бюджету – 127 348,0 тис. грн,                  

а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників: закладів 
загальної середньої освіти – 123 010,3 тис. грн та закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття 

повної загальної середньої освіти – 4 337,7 тис. грн; 
 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків       

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 630,9 тис. грн, в т. ч. 

на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-
ресурсного центру – 259,8 тис. грн та приватного закладу загальної середньої 

освіти «Просперітас» – 371,1 тис. гривень. 
По спеціальному фонду виконання склало 8 719,9 тис. грн                      

(або 7,9 відсотків), власні надходження (поточні видатки). 
У загальній сумі враховані видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на          

2022-2024 роки» – 834,8 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним 

харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної 

середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховного комплексу, 

початкових шкіл, батьки яких є захисниками України, добровольцями-
захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України); 

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 4,6 тис. грн (у т. ч. на 

забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками 

бойових дій на території інших держав). 
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Видатки характеризуються наступними показниками: 

Показники 

2022 рік 

(затверджено з 

урахуванням 

змін),                        
тис. грн 

Касові 

видатки,      
тис. грн 

Питома 

вага, % 
Відсоток  

виконання 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
Оплата праці з нарахуваннями, в т. ч.: 1 173 894,7 263 958,9 83,5 22,5 
заклади професійно-технічної освіти 120 062,4 26 261,8 71,1 21,9 
Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали, в т. ч.:  
499,1 1,3 0,1 0,3 

заклади професійно-технічної освіти 223,0 - - - 
Продукти харчування, в т. ч.: 40 973,1 5 721,5 1,8 14,0 
заклади професійно-технічної освіти 4 666,5 757,2 2,0 16,2 
Комунальні послуги та енергоносії, в т. ч: 156 958,8 37 343,3 11,8 23,8 
заклади професійно-технічної освіти 20 085,0 3 060,3 8,3 15,2 
Стипендії, інші виплати в т. ч.: 26 116,1 6 783,9 2,1 26,0 

заклади професійно-технічної освіти 26 016,1 6 762,9 18,3 26,0 

Поточні трансферти, в т. ч.: 2 514,0 371,1 0,1 14,8 
заклади професійно-технічної освіти     
Інші видатки, в т. ч.: 41 555,4 1 965,1 0,6 4,7 
заклади професійно-технічної освіти 2 188,6 98,2 0,3 4,5 
Всього по галузі, в т. ч.: 1 442 511,2  316 145,1 100,0 21,9 
заклади професійно-технічної освіти 173 241,6 36 940,4 100,0 21,3 
кошти бюджету ТГ, з них: 865 756,4 188 166,2 59,5 21,7 
додатково до освітньої субвенції кошти 
бюджету ТГ 

5 000,0 1 207,2 0,4 24,1 

міжбюджетні трансферти, в т. ч.: 576 754,8 127 978,9 40,5 22,2 
освітня субвенція з державного бюджету, 

з них: 
571 788,6 127 348,0 40,3 22,3 

освітня субвенція з державного 
бюджету на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти  
547 711,2 123 010,3 38,9 22,5 

освітня субвенція з державного 

бюджету на підготовку кадрів 
закладами професійної (професійно-
технічної) освіти 

24 077,4 4 337,7 1,4 18,0 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Всього по галузі, в т.ч.: 124 136,8 8 719,9 100,0 7,0 
заклади професійно-технічної освіти 10 665,9 591,0 100,0 5,5 
Поточні видатки 94 079,1 8 719,9 100,0 9,3 
Капітальні видатки, з них: 30 057,7 - - - 
кошти бюджету ТГ, в т. ч.: 30 057,7 - -  
кошти бюджету ТГ (бюджет розвитку) 29 975,0 - -  

 А саме: 
 За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти»                          

(КПКВК 0611010) – 80 084,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                         
76 948,5 тис. грн (або 21,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями –          
62 613,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                      
11 866,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 3 135,9 тис. грн власні 

надходження. 
На харчування видатки по загальному фонду склали                                        

1 976,4 тис. грн при вартості діто–дня у групах раннього віку – 33 гривні 
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(бюджет 25% - 8,25 грн та батьківська плата 75 % - 24,75 грн), дошкільного 

віку – 40 грн (бюджет 25 % - 10 грн та батьківська плата 75% - 30 грн), 

пільгові категорії – 100 відсотків. 
Зазначені видатки направлені на утримання 38 закладів дошкільної 

освіти, забезпечення комфортних умов та покращення матеріально – 
технічної бази. 

 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611021) –                        
63 298,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 58 305,1 тис. грн                          

(або 22,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 35 571,2 тис. грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 19 012,7 тис. грн та по спеціальному 

фонду – 4 993,0 тис. грн, власні надходження. 
Для учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів 

навчально – виховного комплексу видатки на харчування по загальному 

фонду склали 2 583,7 тис. грн, при вартості діто-дня – 6,00 грн для учнів                    
1-4 класів (за рахунок бюджету СМТГ – 6 грн, або 25 % від загальної 

вартості харчування 24 грн) та 24 грн для пільгових категорій                         
(учнів 1-11 класів пільгових категорій та дітей з малозабезпечених сімей, 

дітей-сиріт, інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних та спеціальних 1-11 класах). 
Зазначені видатки направлені на утримання 37 закладів загальної 

середньої освіти, забезпечення комфортних умов, покращення матеріально – 
технічної бази та надання якісної освіти. 

 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»            
(КПКВК 0611022) – 4 246,8 тис. грн по загальному фонду –                                  
(або 23,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 830,5 тис. грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 1 004,1 тис. грн, харчування –         
364,2 тис. гривень. 

Зазначені видатки направлені на утримання Сумського закладу 

загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради та 

Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»                      
(КПКВК 0611025) – 2 835,8 тис. грн по загальному фонду (або 23,3 %), з них 

оплата праці з нарахуваннями – 2 408,2 тис. грн, оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв – 349,8 тис. грн, харчування – 40,0 тис. гривень.                                              
 Зазначені видатки направлені на утримання Сумського 

багатопрофільного навчально – реабілітаційного центру № 1 Сумської 

міської ради.  
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611031) –                  
119 041,6 тис. грн, в т. ч. освітня субвенція з державного бюджету на 

оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам –                                      
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118 670,5 тис. грн (заклади загальної середньої освіти, шкільні відділення 

початкових шкіл та навчально-виховного комплексу) та субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 371,1 тис. грн (на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників приватного закладу загальної 

середньої освіти). 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»            
(КПКВК 0611032) – 4 028,7 тис. грн, освітня субвенція з державного 

бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 
Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської 

міської ради та Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської 

міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»            
(КПКВК 0611035) – 311,1 тис. грн, освітня субвенція з державного 

бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам 
Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру № 1 

Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 
(КПКВК 0611070) – 9 771,7 тис. грн по загальному (або 22,2 %), з них оплата 

праці з нарахуваннями – 7 975,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 1 742,4 тис. гривень. 
Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох закладів 

позашкільної освіти (в тому числі 10-ти дитячо-юнацьких клубів) та 

Комунальний заклад «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Суми» Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 

за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611091) – 33 193,7 тис. 

грн, в т. ч. по загальному фонду – 32 602,7 тис. грн (або 21,9 %), з них оплата 

праці з нарахуваннями – 21 924,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 3 060,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 591,0 тис. грн 

власні надходження. 
Зазначені видатки направлені на утримання 7 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 
 За бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 

за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611092) – 4 337,7 тис. грн – 
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (на оплату 

праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття 
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повної загальної середньої освіти). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» (КПКВК 0611141) – 2 765,5 тис. грн по загальному 

фонду (або 21,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 2 474,1 тис. грн, 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 194,5 тис. гривень.    

 Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої 

бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 од., відділу моніторингу і контролю 

за раціональним використанням енергоресурсів та забезпечення надійної 

експлуатації закладів – 4 од. та КУ «Міський міжшкільний навчально-
виробничий комбінат» СМР – 48,2 одиниць. 

 За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері 

освіти» (КПКВК 0611142) на виконання Комплексної програми Сумської 

міської територіальної громади «Освіта 2022-2024 роки» –                             
21,0 тис. грн по загальному фонду (або 1,9 %) на виплату стипендій міського 

голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 500 гривень в місяць). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»                             
(КПКВК 0611151) – 22,5 тис. грн по загальному фонду (або 4,0 %), з них 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 21,8 тис. гривень. Зазначені 

видатки направлені на утримання Інклюзивно-ресурсного центру № 1 
Сумської міської ради. 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611152) – 
259,8 тис. грн (загальний фонд), що становить 13,3 % до затверджених 

бюджетних призначень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                  

(на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників» (КПКВК 0611160) – 
646,6 тис. грн по загальному фонду (або 20,6 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 554,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
90,8 тис. гривень. 

Зазначені видатки направлені на утримання Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників. 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» (КПКВК 0613242) – 5,4 тис. грн (загальний 

фонд), що становить 8,6 % до затверджених бюджетних призначень, на 

виплату допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років (з розрахунку 1 810,0 гривень на                   
1 дитину). 

 КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» за бюджетною 

програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0615031) –  
1 961,2 тис. грн по загальному фонду (або 18,3 %), з них оплата праці з 
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нарахуваннями – 1 859,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

– 94,8 тис. грн на утримання 2-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
(КЗ КДЮСШ № 1 та КЗ КДЮСШ № 2), забезпечення розвитку і 

вдосконалення здібностей вихованців та на проведення навчально-
тренувальних зборів та заходів.  

 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету склало 20 686,7 тис. грн                 
(або 10,7 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 20 586,8 тис. грн (або 19,5 %) та спеціальний фонд (власні надходження) – 
99,9 тис. грн, зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0710160) у сумі                 

665,8 тис. грн по загальному фонду, що становить 26,2 % до затверджених 

бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 

 КТПКВК 2000 «Охорона здоров’я» у сумі 20 020,9 тис. грн,            
в т. ч. по загальному фонду – 19 921,0 тис. грн, що становить 19,7 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 99,9 тис. гривень. 
У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» –       
77,6 тис. грн (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції). 
 

Видатки галузі характеризуються такими показниками: 
 

Показники 

2022 рік 
(затверджено з 

урахуванням змін, 
тис. грн) 

Виконано за 

I квартал 
2022 року 

(тис. грн) 

Питома 

вага, % 
Відсоток 

виконання 

Загальний фонд 
Оплата праці з нарахуваннями 20 534,4 4 388,7 22,1 21,4 
Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали 6 754,4 101,0 0,5 1,5 

Продукти харчування 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
Комунальні послуги та 

енергоносії 
53 786,6 12 716,4 63,8 23,6 

Поточні трансферти 

населенню 
15 797,2 2 516,0 12,6 15,9 

Інші видатки 3 028,4 198,9 1,0 6,6 
Всього коштю буджету 

СМТГ, в т.ч.: 100 901,0 19 921,0 100,0 19,7 

Спеціальний фонд 
Поточні видатки (власні 

надходження) - 99,9 - - 

Всього  20 020,9   
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А саме: 
 За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 11 209,6 тис. грн по 

загальному фонду (або 21,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                      
1 126,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                             
10 083,3 тис. гривень. 
  Зазначені видатки направлені для КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня», КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, КНП «Клінічна лікарня 

№ 5», КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР, КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, які забезпечують надання 

стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста. 
 За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030) –                  
1 243,4 тис. грн по загальному фонду (або 24,3 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 23,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
1 219,6 тис. гривень. 

Зазначені видатки направлені для КНП «Клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії» СМР, який забезпечує надання стаціонарної та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.  
 За бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» 

(КПКВК 0712100) – 2 759,0 тис. грн по загальному фонду (або 22,3 %), з них 

оплата праці з нарахуваннями – 2 464,7 тис. грн, оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв – 211,9 тис. гривень. 
Зазначені видатки спрямовані для КНП «Клінічна стоматологічна 

поліклініка» СМР, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги 

жителям міста пільгової категорії.  
 За бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги» (КПКВК 0712111) – 1 164,1 тис. грн по загальному 

фонду (або 21,9 %), з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                                        
(КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» - 723,8 тис. грн 
та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 2» -                              
440,3 тис. гривень).  

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері охорони здоров’я» (КПКВК 0712151) – 812,5 тис. грн,                  
в т. ч. по загальному фонду – 812,4 тис. грн (або 23,1 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 773,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
37,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 0,1 тис. грн (власні надходження). 
Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої бухгалтерії та 

інформаційно – аналітичного центру медичної статистики. 
 За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я» (КПКВК 0712152) – 2 832,3 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 2 732,5 тис. грн (або 12,6 %), з них на: 
- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним 

зубопротезуванням – 730,5 тис. грн; 
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- надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги                  

(забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання 

туберкуліну, підгузків та технічних засобів, лікувального харчування) – 
2 002,0 тис. грн (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги  
№ 1» – 678,1 тис. грн, КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги 

№ 2» – 1 323,9 тис. гривень). 
Виконання по спеціальному фонду (власні надходження) –                            

99,8 тис. гривень. 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету склало 33 247,5 тис. грн                   

(або 13,7 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 33 162,4 тис. грн (або 13,7 %), спеціальний фонд (власні надходження) – 
85,0 тис. грн, зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0810160) у сумі                 

12 199,5 тис. грн по загальному фонду, що становить 22,7 % до 

затверджених бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»                 
у сумі 20 542,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                                    
20 457,9 тис. грн, що становить 11,4 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду – 85,0 тис. грн, з них: 
- кошти бюджету Сумської міської ТГ – 20 460,5 тис. грн (загальний 

фонд – 20 375,5 тис. грн, спеціальний фонд – 85,0 тис. грн); 
- кошти іншої субвенції з обласного бюджету – 82,3 тис. грн 

(загальний фонд). 
З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської ТГ (20 460,5 тис. грн), найбільшу частку складають 

видатки, передбачені на виконання заходів та завдань програм Сумської 

міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки»               

(13 952,2 тис. грн) та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх 

сімей» на 2022-2024 роки» (811,3 тис. гривень). 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 

спрямовані наступним чином, а саме: 
 За бюджетною програмою «Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031) – 
15,2 тис. грн по загальному фонду (або 2,2 %) на реалізацію програми 

Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки. 
 За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв’язку» (КПКВК 0813032) – 198,9 тис. грн по 

загальному фонду (або 19,4 %) на виконання програми Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки. 
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  За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

(КПКВК 0813033) – 3 249,8 тис. грн по загальному фонду (або 10,1 %) на 

виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2022-2024 роки. 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»                   
(КПКВК 0813036) – 7 030,0 тис. грн по загальному фонду (або 11,9 %) на 

реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2022-2024 роки. 
 За бюджетною програмою «Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090) –                   
21,1 тис. грн по загальному фонду (або 8,1 %) за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету.  
 За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (КПКВК 0813104)                     
– 4 893,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 4 808,5 тис. грн                 
(або 22,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 4 571,1 тис. грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 159,1 тис. грн та по спеціальному 

фонду – 85,0 тис. грн (власні надходження), які спрямовані на забезпечення 

функціонування КУ «Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) «Берегиня». 
 За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 
(КПКВК 0813160) – 1 362,4 тис. грн по загальному фонду (або 24,9 %) на 

реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2022-2024 роки» (виплата компенсації особам, які надають соціальні 

послуги). 
 За бюджетною програмою «Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг» (КПКВК 0813180) –                       
294,2 тис. грн по загальному фонду (або 92,4 %) на надання пільг по оплаті 

житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян (на виконання 

програм Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на            

2022-2024 роки та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх 

сімей» на 2022-2024 роки). 
 За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191) – 589,0 тис. грн по загальному 

фонду (або 23,3 %) на виконання програм Сумської міської територіальної 

громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» та «Соціальна підтримка 

захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки. 
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 За бюджетною програмою «Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192) – 271,8 тис. грн по 

загальному фонду (або 11,4 %) на виконання програми Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки, за результатами 

проведених конкурсів (Сумська міська організація ветеранів України; 

громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас»). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»        

(КПКВК 0813241) – 803,5 тис. грн по загальному фонду (або 17,6 %), з них 

оплата праці з нарахуваннями – 734,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 15,5 тис. грн (утримання Комунальної установи «Центр 

учасників бойових дій» Сумської міської ради). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242) –                       
1 813,5 тис. грн по загальному фонду (або 4,4 %), з них: за рахунок коштів 
бюджету Сумської міської ТГ (на реалізацію програм Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки та «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки) – 
1 752,3 грн, за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету –         
61,2 тис. гривень. 

 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(КПКВК 0819770) – 505,1 тис. грн по загальному фонду що становить               

20,2 % до затверджених бюджетних призначень (інша субвенція обласному 

бюджету Сумської області на здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області). 
 

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 
1 549,6  тис. грн (або 25,7% до затверджених бюджетних призначень), 
зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною 

програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0910160) у 

сумі 1 490,6 тис. грн, що становить 26,6 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 

бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту» (КПКВК 0913112) – 59,0 тис. грн, що становить 



34 
 

30,2 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання Програми з 

реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (виплата поворотної фінансової допомоги 

патронатним вихователям для своєчасного забезпечення догляду, виховання 

та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до 

моменту отримання державної соціальної допомоги). 
 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету склало 20 663,6 тис. грн                   
(або 21,6 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 20 040,4 тис. грн (або 21,8 %), спеціальний фонд (власні надходження) – 
623,2 тис. грн, зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1010160) у сумі                        
389,8 тис. грн по загальному фонду, що становить 18,5 % до затверджених 

бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 

 КТПКВК 1000 «Освіта» за бюджетною програмою «Надання 

спеціалізованої освіти мистецькими школами» (КПКВК 1011080) –                   
13 582,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 13 174,5 тис. грн, що 

становить 23,7 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата 

праці з нарахуваннями – 12 840,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 326,7 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) 

– 408,1 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на забезпечення 

функціонування 5 шкіл естетичного виховання дітей (4 музичні та 1 

художня школи). 

 КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі                                       

6 691,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 6 476,1 тис. грн,  що становить 

18,9 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду – 
215,1 тис. грн (власні надходження), а саме:  

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» 

(КПКВК 1014030) – 5 624,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                   
5 409,2 тис. грн (або 21,3 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
4 846,9 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                                 
548,3 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) –                  
215,1 тис. грн. Зазначені видатки спрямовані на функціонування 

централізованої бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка (центральна 

бібліотека та 20 бібліотек – філій). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 
(КПКВК 1014060) – 531,7 тис. грн по загальному фонду (або 13,9 %), з них 

оплата праці з нарахуваннями – 521,4 тис. грн та оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв – 9,3 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовані на 
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утримання Піщанського будинку культури, Верхнє Піщанського клубу 

«Супутник», Пушкарівського будинку культури, Великочернеччинського 

будинку культури, Стецьківського об’єкту дозвіллєвої роботи, КУ «Центр 

культури і дозвілля»). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081) –                             
535,2 тис. грн по загальному фонду (або 20,8 %) з них оплата праці з 

нарахуваннями – 515,3 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

– 15,2 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовані на забезпечення діяльності 

централізованої бухгалтерії відділу. 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА  
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 
123 814,8 тис. грн (або 28,0 % до затверджених бюджетних призначень), 
зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1210160) у сумі 
3 242,6 тис. грн, що становить 23,0 % до затверджених бюджетних 
призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 

 КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» –                   
117 278,3 тис. грн по загальному фонду, що становить 28,9 % до 

затверджених бюджетних призначень загального фонду, а саме: 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013) – 131,8 тис. грн,             
або 2,4 % (оплата послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13). 

 За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020) –                          
37,8 тис. грн, або 10,8 % (фінансова підтримка КП «Центр догляду за 

тваринами»). 
 За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених 

пунктів» (КПКВК 1216030) – 31 052,0 тис. грн (або 16,3 %), з них на: 
 вуличне освітлення – 9 038,5 тис. грн; 
 озеленення – 1 525,1 тис. грн;  
 шляхове господарство – 16 135,7 тис. грн, зокрема на: 

- утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі –           
15 338,4 тис. грн; 

- очищення тротуарів від снігу – 700,0 тис. грн; 
- утримання сходів та пішохідних мостів в зимовий період –            

97,3 тис. гривень.  
 утримання цвинтарів – 3 623,5 тис. грн; 
 інші види робіт з благоустрою – 729,2 тис. грривень. 
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 За бюджетною програмою «Відшкодування різниці між розміром 

ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво (надання)» (КПКВК 1216071)                                     
– 85 790,3 тис. грн (або 47,6 відсотків). 

 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово -
комунального господарства» (КПКВК 1216090) – 266,4 тис. грн (або 0,9 %)                       

на виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки, а саме на: 
 святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок, поточний 

ремонт святкової ілюмінації – 84,5 тис. грн; 
 технічне обслуговування камер відеоспостереження –                               

7,5 тис. грн; 
 сплата орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій 

розташовано полігон для захоронення ТПВ – 141,4 тис. грн; 
 забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» 

– 7,7 тис. грн; 
 оплату податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми,                      

вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) – 0,4 тис. грн; 
 реалізацію проєкту «Управління відходами на основі замкненого 

циклу» – 24,9 тис. гривень. 
 

 КТПКВК 8700 «Резервний фонд» у сумі 3 293,9 тис. грн,                 

або 28,6 % за бюджетною програмою «Інші заходи за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 1218775) (придбання 

паливно-мастильних  та будівельних матеріалів).  
 

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету загального фонду по 

КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1410160) склало 

1 834,2 тис. грн, що становить 53,4 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету по КТПКВК 0100 «Державне 

управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 1510160) склало 1 489,1 тис. грн, що становить 24,1 % 
до затверджених бюджетних призначень, з них по загальному фонду – 
1 439,7 тис. грн (або 32,8 %) та по спеціальному фонду – 49,4 тис. грн 



37 
 

(власні надходження, за рахунок відрахування на утримання служби 

замовника (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету по КТПКВК 0100 «Державне 

управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 1610160) склало 2 742,2 тис. грн, що становить 29,8 % 
до затверджених бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування). 
 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету загального фонду по 

КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1710160) склало 

884,3 тис. грн, що становить 38,9 % до затверджених бюджетних призначень 

(забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 

5 079,7 тис. грн (або 23,2 % до затверджених бюджетних призначень), 
зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3110160) -                         
5 060,8 тис. грн, що становить 26,8 % до затверджених бюджетних 

призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані                               

з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Інші заходи, 

пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3117693) - 18,9 тис. грн          
(або 2,2 %) проведення позовної роботи та виконання судових рішень у 

випадках порушення прав тер громади на володіння, управління, 

користування та розпорядження земельними ресурсами та майном на 

території Сумської міської територіальної громади. 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади по загальному фонду склало 29 941,2 тис. грн                    
(або 12,4 % до затверджених бюджетних призначень), зокрема по: 
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 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3710160) -                      
6 100,6 тис. грн, що становить 30,8 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження» (КПКВК 3717640) - 49,9 тис. грн, що становить 12,0 % 

до затверджених бюджетних призначень на виконання міської програми 

підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської 

територіальної громади (проведення навчань енергоменеджерів бюджетної 

сфери). 
 

 КТПКВК 9100 «Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам» 
за бюджетною програмою «Реверсна дотація» (КПКВК 3719110) - 
вилучення з бюджету Сумської міської ТГ до державного бюджету у сумі 

23 790,7 тис. грн, що становить 13,9 % до затверджених бюджетних 

призначень.  
КРЕДИТУВАННЯ 

 

КТПКВК 8800 «Кредитування» за звітний період повернуто до 

спеціального фонду, раніше наданих кредитів, на суму «-» 134,9 тис. грн за 
бюджетною програмою «Повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822) по головному 
розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради (повернення раніше наданих 

кредитів на придбання житла для молоді відповідно до Програми 

молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки). 
 

ФІНАНСУВАННЯ 
Станом на 31.03.2022 року залишок неповернутої безвідсоткової 

позички складає 6 222,7 тис. грн, середньострокової позики –                                      
75 737,6 тис. грн, наданої місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку у 2009-2014 роках. 
Із загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 

600 198,5 тис. грн перераховано кошти у сумі 715,2 тис. гривень. 
 
 
 

Сумський міський голова                Олександр ЛИСЕНКО 
 
 
Виконавець: Липова С.А. 
 
______________ 



 

 

Проєкт 
Оприлюднено «__»             20__р. 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ ______СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 
від 12 березн   2022   року    №      8 - МР  
м. Суми 

 

  
Про    звіт    про    виконання       бюджету 
Сумської          міської        територіальної  
громади     за     І    півріччя    2022    року  

 

 
(18531000000) 
                код бюджету 

 
Розглянувши схвалений Виконавчим комітетом Сумської міської ради 

звіт про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за                     
І півріччя 2022 року (рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради                                            
від ________ № ___ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо звіту 
про виконання бюджету Сумської міської територіальної громади за                     
І півріччя 2022 року»), керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Сумська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Сумської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року:  
 по доходах бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 

1 542 986,0 тис. гривень, у тому числі по доходах загального фонду бюджету – 
1 499 343,1 тис. гривень та по доходах спеціального фонду бюджету –                                
43 642,9 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 по видатках бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 
1 263 610,4 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду бюджету 
– 1 225 460,5 тис. гривень та по видатках спеціального фонду бюджету – 
38 149,9 тис. гривень згідно з додатками 2, 5 до цього рішення; 

 по поверненню кредитів до спеціального фонду бюджету Сумської 

міської територіальної громади у сумі 393,2 тис. гривень згідно з додатком 3 
до цього рішення. 
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2. Прийняти до відома: 
 інформацію про виконання капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів за І півріччя 2022 року згідно з додатком 4 до цього 

рішення; 
 пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету Сумської 

міської територіальної громади за І півріччя 2022 року згідно з додатком 6 до 

цього рішення. 
 
 
 
 
Сумський міський голова                                                     Олександр ЛИСЕНКО 
 
 
Виконавець: __________С.А. Липова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ініціатор розгляду питання – Виконавчий комітет Сумської міської ради. 
Проєкт рішення підготовлений Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
Доповідач: директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С. А.).  



(18531000000)
    код бюджету

(грн)

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 
Фактично надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10000000 Податкові надходження 2,811,746,646.00 1,127,900,273.63 40.1 4,469,300.00 1,056,858.83 23.6 2,816,215,946.00 1,128,957,132.46 40.1

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 2,001,747,435.00 863,112,182.24 43.1 2,001,747,435.00 863,112,182.24 43.1

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  2,000,755,255.00 862,363,256.39 43.1 2,000,755,255.00 862,363,256.39 43.1

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

1,746,659,455.00 665,446,227.07 38.1 1,746,659,455.00 665,446,227.07 38.1

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами

138,052,100.00 172,150,364.86 124.7 138,052,100.00 172,150,364.86 124.7

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших 
ніж  заробітна плата

76,028,600.00 15,806,981.32 20.8 76,028,600.00 15,806,981.32 20.8

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування 40,015,100.00 8,959,683.14 22.4 40,015,100.00 8,959,683.14 22.4

11020000 Податок на прибуток підприємств 992,180.00 748,925.85 75.5 992,180.00 748,925.85 75.5

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 992,180.00 748,925.85 75.5 992,180.00 748,925.85 75.5

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 1,856,611.00 839,996.21 45.2 1,856,611.00 839,996.21 45.2

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 1,268,815.00 596,657.79 47.0 1,268,815.00 596,657.79 47.0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування 

698,600.00 343,442.32 49.2 698,600.00 343,442.32 49.2

Код Найменування згідно з
Класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд РазомСпеціальний фонд

від 24 листопада 2022  року  № 2485  -  МР

Звіт про виконання дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

                             Додаток  1
до     рішення     Сумської    міської     ради
«Про   звіт      про     виконання     бюджету
Сумської міської територіальної   громади
за І півріччя 2022 року»
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13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

570,215.00 253,215.47 44.4 570,215.00 253,215.47 44.4

13030000 Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення 587,796.00 211,904.89 36.1 587,796.00 211,904.89 36.1

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення 587,796.00 211,904.89 36.1 587,796.00 211,904.89 36.1

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого 
значення 31,433.53 31,433.53

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 31,433.53 31,433.53

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 196,785,800.00 46,728,582.15 23.7 196,785,800.00 46,728,582.15 23.7

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 19,742,300.00 2,549,197.98 12.9 19,742,300.00 2,549,197.98 12.9

14021900 Пальне 19,742,300.00 2,549,197.98 12.9 19,742,300.00 2,549,197.98 12.9

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 65,233,200.00 8,633,683.90 13.2 65,233,200.00 8,633,683.90 13.2

14031900 Пальне 65,233,200.00 8,633,683.90 13.2 65,233,200.00 8,633,683.90 13.2

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 111,810,300.00 35,545,700.27 31.8 111,810,300.00 35,545,700.27 31.8

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або 
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі 
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників 
тютюну, рідин, що використовуються в електронних 
сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 
213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу 
України

50,500,000.00 3,258,795.31 6.5 50,500,000.00 3,258,795.31 6.5

14040200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що 
оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 
213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

61,310,300.00 32,286,904.96 52.7 61,310,300.00 32,286,904.96 52.7

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 
України

611,356,800.00 217,219,513.03 35.5 611,356,800.00 217,219,513.03 35.5

18010000 Податок на майно 249,418,200.00 55,908,169.75 22.4 249,418,200.00 55,908,169.75 22.4

18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

263,200.00 65,829.74 25.0 263,200.00 65,829.74 25.0
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18010200 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

3,829,800.00 499,418.56 13.0 3,829,800.00 499,418.56 13.0

18010300 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

2,251,100.00 392,915.31 17.5 2,251,100.00 392,915.31 17.5

18010400 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

15,089,700.00 5,606,556.16 37.2 15,089,700.00 5,606,556.16 37.2

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 84,210,300.00 20,047,030.87 23.8 84,210,300.00 20,047,030.87 23.8

18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 119,275,200.00 25,744,149.84 21.6 119,275,200.00 25,744,149.84 21.6

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7,222,900.00 875,439.47 12.1 7,222,900.00 875,439.47 12.1

18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 16,831,600.00 2,540,895.39 15.1 16,831,600.00 2,540,895.39 15.1

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 162,200.00 29,674.41 18.3 162,200.00 29,674.41 18.3

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 282,200.00 106,260.00 37.7 282,200.00 106,260.00 37.7

18030000 Туристичний збір 784,100.00 180,130.70 23.0 784,100.00 180,130.70 23.0

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 674,500.00 161,597.50 24.0 674,500.00 161,597.50 24.0

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 109,600.00 18,533.20 16.9 109,600.00 18,533.20 16.9

18050000 Єдиний податок  361,154,500.00 161,131,212.58 44.6 361,154,500.00 161,131,212.58 44.6

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 60,841,500.00 32,115,481.78 52.8 60,841,500.00 32,115,481.78 52.8

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 298,687,300.00 128,501,961.09 43.0 298,687,300.00 128,501,961.09 43.0

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

1,625,700.00 513,769.71 31.6 1,625,700.00 513,769.71 31.6

19000000 Інші податки та збори 4,469,300.00 1,056,858.83 23.6 4,469,300.00 1,056,858.83 23.6

19010000 Екологічний податок 4,469,300.00 1,056,858.83 23.6 4,469,300.00 1,056,858.83 23.6

19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)

2,967,600.00 754,612.36 25.4 2,967,600.00 754,612.36 25.4

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 438,000.00 70,175.70 16.0 438,000.00 70,175.70 16.0

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як вторинної сировини 

1,063,700.00 232,070.77 21.8 1,063,700.00 232,070.77 21.8

20000000 Неподаткові надходження 54,930,814.00 44,397,745.32 80.8 105,601,637.00 39,139,322.39 37.1 160,532,451.00 83,537,067.71 52.0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 3,155,359.00 1,275,047.13 40.4 3,155,359.00 1,275,047.13 40.4
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21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна 
власність

162,000.00 17,813.66 11.0 162,000.00 17,813.66 11.0

21010300 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету

162,000.00 17,813.66 11.0 162,000.00 17,813.66 11.0

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів 500,000.00 500,000.00

21080000 Інші надходження  2,493,359.00 1,257,233.47 50.4 2,493,359.00 1,257,233.47 50.4

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1,834,700.00 1,032,535.69 56.3 1,834,700.00 1,032,535.69 56.3

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

578,000.00 192,763.66 33.4 578,000.00 192,763.66 33.4

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 20,659.00 16,848.12 81.6 20,659.00 16,848.12 81.6

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що 
визначені Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна», які підлягають перерахуванню 
оператором електронного майданчика до відповідного 
бюджету

60,000.00 15,086.00 25.1 60,000.00 15,086.00 25.1

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 46,971,300.00 41,767,533.61 88.9 46,971,300.00 41,767,533.61 88.9

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 18,660,800.00 6,310,745.16 33.8 18,660,800.00 6,310,745.16 33.8

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

1,017,500.00 162,893.60 16.0 1,017,500.00 162,893.60 16.0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 15,887,100.00 5,851,888.84 36.8 15,887,100.00 5,851,888.84 36.8

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1,639,500.00 287,492.72 17.5 1,639,500.00 287,492.72 17.5

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою 
державною реєстрацією

116,700.00 8,470.00 7.3 116,700.00 8,470.00 7.3

22080000 
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном  

27,750,000.00 35,388,744.79 127.5 27,750,000.00 35,388,744.79 127.5

22080400 
Надходження від орендної плати за користування 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності

27,750,000.00 35,388,744.79 127.5 27,750,000.00 35,388,744.79 127.5

22090000 Державне мито  560,500.00 68,043.66 12.1 560,500.00 68,043.66 12.1
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22090100 
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування  

313,000.00 25,697.51 8.2 313,000.00 25,697.51 8.2

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 200.00 200.00

22090400 
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України  

247,300.00 42,346.15 17.1 247,300.00 42,346.15 17.1

24000000 Інші неподаткові надходження 4,804,155.00 1,355,164.58 28.2 190,144.00 356,260.59 187.4 4,994,299.00 1,711,425.17 34.3

24060000 Інші надходження  4,804,155.00 1,355,164.58 28.2 20,000.00 8,634.63 43.2 4,824,155.00 1,363,799.21 28.3

24060300 Інші надходження  4,720,065.00 1,033,570.17 21.9 4,720,065.00 1,033,570.17 21.9

24062100 
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

20,000.00 8,634.63 43.2 20,000.00 8,634.63 43.2

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

84,090.00 321,594.41 382.4 84,090.00 321,594.41 382.4

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  170,144.00 73,658.18 43.3 170,144.00 73,658.18 43.3

24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з 
місцевих бюджетів  20,058.00 1,891.97 9.4 20,058.00 1,891.97 9.4

24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, міськими та обласними радами 12.00 12.00 100.0 12.00 12.00 100.0

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що 
надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 

150,074.00 71,754.21 47.8 150,074.00 71,754.21 47.8

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 273,967.78 273,967.78

25000000 Власні надходження бюджетних установ 105,411,493.00 38,783,061.80 36.8 105,411,493.00 38,783,061.80 36.8

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 99,636,403.00 14,731,391.32 14.8 99,636,403.00 14,731,391.32 14.8

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  5,775,090.00 24,051,670.48 416.5 5,775,090.00 24,051,670.48 416.5

30000000 Доходи від операцій з капіталом 707.45 5,400,000.00 3,136,808.75 58.1 5,400,000.00 3,137,516.20 58.1

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 707.45 5,400,000.00 3,131,808.75 58.0 5,400,000.00 3,132,516.20 58.0
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Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 
Фактично надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

Затверджено по 
бюджету з 

урахуванням змін 

Фактично 
надійшло % виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код Найменування згідно з
Класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд РазомСпеціальний фонд

31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 
державою або територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, безхазяйного майна, 
знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, 
власники яких невідомі 

707.45 707.45

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

707.45 707.45

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності  

5,400,000.00 3,131,808.75 58.0 5,400,000.00 3,131,808.75 58.0

33000000 Кошти  від продажу землі і нематеріальних активів 5,000.00 5,000.00

33010000 Кошти від продажу землі  5,000.00 5,000.00

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

5,000.00 5,000.00

50000000 Цільові фонди 3,370,843.00 309,954.38 9.2 3,370,843.00 309,954.38 9.2

50100000 Інші фонди  3,370,843.00 309,954.38 9.2 3,370,843.00 309,954.38 9.2

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади  

3,370,843.00 309,954.38 9.2 3,370,843.00 309,954.38 9.2

90010100 Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфетрів) 2,866,677,460.00 1,172,298,726.40 40.9 118,841,780.00 43,642,944.35 36.7 2,985,519,240.00 1,215,941,670.75 40.7

40000000 Офіційні трансферти 526,376,130.04 327,044,403.58 62.1 526,376,130.04 327,044,403.58 62.1

41000000 Від органів державного управління 526,376,130.04 327,044,403.58 62.1 526,376,130.04 327,044,403.58 62.1

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 514,609,700.00 322,001,300.00 62.6 514,609,700.00 322,001,300.00 62.6

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 514,609,700.00 322,001,300.00 62.6 514,609,700.00 322,001,300.00 62.6

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11,766,430.04 5,043,103.58 42.9 11,766,430.04 5,043,103.58 42.9

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 4,019,391.00 2,515,008.00 62.6 4,019,391.00 2,515,008.00 62.6

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1,322,337.50 989,537.50 74.8 1,322,337.50 989,537.50 74.8

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду

429,496.68 429,496.68 100.0 429,496.68 429,496.68 100.0
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41053300
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування

561,290.00 104,428.00 18.6 561,290.00 104,428.00 18.6

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5,433,914.86 1,004,633.40 18.5 5,433,914.86 1,004,633.40 18.5

Разом доходів 3,393,053,590.04 1,499,343,129.98 44.2 118,841,780.00 43,642,944.35 36.7 3,511,895,370.04 1,542,986,074.33 43.9

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Липова С.А.
    _____________
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до    рішення    Сумської    міської    ради

Сумської міської територіальної громади 
за І півріччя 2022 року»
від                          2022 року №         - МР

(грн)

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії оплата праці комунальні послуги 

та енергоносії

0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради 289,560,477.00 99,900,485.00 9,350,200.00 107,570,383.19 48,545,911.67 3,511,554.49 37.1 37,075,819.53 36,083,000.00 963,377.53 288,239.00 109,690.00 36,112,442.00 827,619.13 372,822.20 240,075.43 15,000.00 13,572.86 587,543.70 2.2 108,398,002.32

0210000
Виконавчий комітет Сумської міської ради, у т.ч. за 
рахунок: 289,560,477.00 99,900,485.00 9,350,200.00 107,570,383.19 48,545,911.67 3,511,554.49 37.1 37,075,819.53 36,083,000.00 963,377.53 288,239.00 109,690.00 36,112,442.00 827,619.13 372,822.20 240,075.43 15,000.00 13,572.86 587,543.70 2.2 108,398,002.32

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного користування 561,290.00 460,074.00 104,428.00 85,595.00 18.6 104,428.00

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 101,063,300.00 69,896,000.00 4,901,000.00 46,272,186.23 34,819,807.28 1,695,334.14 45.8 600,000.00 600,000.00 600,000.00

214,867.30 145.80 214,721.50
35.8 46,487,053.53

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 696,000.00 42,537.50 6.1 42,537.50

0213033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 800,400.00 136,080.00 17.0 136,080.00

0213036 3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян 1,104,700.00 178,422.00 16.2 178,422.00

0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб 3,552,000.00 2,624,000.00 84,700.00 1,423,243.65 1,084,784.19 47,785.26 40.1 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,423,243.65

0213131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 2,009,310.00

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
5,884,800.00 2,768,700.00 779,400.00 1,645,084.26 1,119,936.94 218,565.06 28.0 1,235,000.00 1,100,000.00 105,558.00 45,558.00 1,129,442.00 1,645,084.26

0213140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 475,000.00

0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 1,731,600.00 1,145,500.00 195,700.00 676,502.30 476,022.73 92,177.90 39.1 26,959.34 26,959.34 703,461.64

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 759,300.00 403,516.00 53.1 403,516.00

0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

860,438.00 504,785.00 206,600.00 772,494.62 504,780.00 142,850.12 89.8
5,660.22 5,660.22

778,154.84

0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 2,913,000.00 1,782,700.00 159,400.00 1,044,497.28 771,009.25 67,705.75 35.9 1,044,497.28

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 654,300.00

0215011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 591,500.00 45,661.00 7.7 45,661.00

0215012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту 750,000.00

0215031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 21,841,300.00 16,026,700.00 1,566,200.00 9,519,550.19 7,295,689.03 615,161.07 43.6 350,000.00 350,000.00 350,000.00 9,519,550.19

0215032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств 15,560,000.00 7,031,676.47 45.2 7,031,676.47

0215061 5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-
масових заходів серед населення регіону 5,512,100.00 3,154,100.00 630,400.00 2,393,155.29 1,519,932.62 333,350.71 43.4 10,436,660.00 10,000,000.00 436,660.00 288,239.00 62,532.00 10,000,000.00

14,349.82 14,349.82 13,572.86

0.1 2,407,505.11

0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 17,912,700.00 3,979,514.80 22.2 3,979,514.80

0217412 7412 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 16,994,929.00 3,898,440.00 22.9 3,898,440.00

0217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 1,796,200.00 475,000.00 26.4 475,000.00

0217422 7422 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного 
електротранспорту 39,867,217.00 11,897,060.00 29.8 11,897,060.00

0217426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 14,165,330.00 4,854,255.19 34.3 4,854,255.19

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 2,585,480.00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 7,850,000.00 404,059.79 5.1 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 404,059.79

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 60,000.00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 19,800,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 366,939.00

Додаток 2

«Про   звіт     про    виконання    бюджету        

Звіт про виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року                                                                                                                                                                                                                  
за головними розпорядниками бюджетних коштів

% виконання до 
затвердженого 

по бюджету
Разом

Затверджено по бюджету з урахуванням 
змін (відповідно до казначейської звітності) Касові видатки Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської 

звітності) Касові видатки

Усього у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

з них

Усього

18531000000
(код бюджету)

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

з них

видатки розвитку

з них

Загальний фонд

УсьогоУсього видатки споживання

% 
виконання 

до 
затверджен

ого по 
бюджету

з них

видатки розвитку
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оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці комунальні послуги 
та енергоносії оплата праці комунальні послуги 

та енергоносії

% виконання до 
затвердженого 

по бюджету
Разом

Затверджено по бюджету з урахуванням 
змін (відповідно до казначейської звітності) Касові видатки Затверджено по бюджету з урахуванням змін (відповідно до казначейської 

звітності) Касові видатки

Усього у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання

з них

Усього

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

з них

видатки розвитку

з них

Загальний фонд

УсьогоУсього видатки споживання

% 
виконання 

до 
затверджен

ого по 
бюджету

з них

видатки розвитку

0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

315,259.53 315,259.53

175,000.00 175,000.00

55.5 175,000.00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1,450,000.00

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 1,157,436.00 18,600.00 346,489.35 3,964.53 29.9 26,500.00 26,500.00 26,500.00

26,411.10 26,411.10 26,411.10 99.7 372,900.45

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок: 2,599,200.00 1,998,000.00 79,800.00 1,181,426.48 953,949.63 16,232.14 45.5 5,900.00 5,900.00 1,600.00 17,960.25 17,960.25 15,000.00 304.4 1,199,386.73

субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування 561,290.00 460,074.00 104,428.00 85,595.00 18.6 104,428.00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 589,100.00 426,900.00 303,954.00 278,427.81 51.6 303,954.00
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 10,119,534.00 301,500.00 5,917,789.34 58.5 26,500.00 26,500.00 26,500.00 26,411.10 26,411.10 26,411.10 99.7 5,944,200.44

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
100,000.00 100,000.00

0218775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 570,674.00 91,018.45 15.9 360,000.00 360,000.00 360,000.00 91,018.45

0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 4,716,690.00 2,636,769.00 55.9 470,000.00 470,000.00 470,000.00

320,000.00 320,000.00 320,000.00
68.1 2,956,769.00

0600000 Управління  освіти і науки Сумської міської ради
1,394,458,875.18 920,142,754.00 157,483,550.00 671,786,182.05 471,595,213.28 68,407,757.38 48.2 113,881,599.00 19,030,000.00 94,698,909.00 6,034,696.00 5,238,893.00 19,182,690.00 21,869,057.72 17,721,957.25 1,590,730.42 1,439,548.40 4,147,100.47 19.2 693,655,239.77

0610000 Управління  освіти і науки Сумської міської ради, у т.ч. за 
рахунок: 1,394,458,875.18 920,142,754.00 157,483,550.00 671,786,182.05 471,595,213.28 68,407,757.38 48.2 113,881,599.00 19,030,000.00 94,698,909.00 6,034,696.00 5,238,893.00 19,182,690.00 21,869,057.72 17,721,957.25 1,590,730.42 1,439,548.40 4,147,100.47 19.2 693,655,239.77
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 514,609,700.00 422,305,000.00 284,307,336.78 233,382,026.45 55.2 284,307,336.78
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 4,019,391.00 1,447,762.00 1,502,511.83 409,653.80 37.4 1,502,511.83

субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1,322,337.50 1,083,845.50 689,023.78 564,773.55 52.1 689,023.78

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на 
початок бюджетного періоду 429,496.68 352,046.50 388,948.21 318,785.15 90.6 388,948.21

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 3,327,100.00 2,516,500.00 80,000.00 1,897,794.03 1,491,011.37 35,850.49 57.0 1,897,794.03

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 359,431,200.00 227,938,600.00 53,183,600.00 153,666,469.14 106,128,512.27 20,259,132.83 42.8 29,806,100.00 3,780,000.00 26,026,100.00 3,780,000.00 3,712,324.59 3,712,324.59 12.5 157,378,793.73

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 262,217,700.00 125,370,000.00 71,767,200.00 110,235,115.93 58,794,311.72 32,120,038.04 42.0 66,742,060.00 9,272,240.00 57,469,820.00 3,254,108.00 349,209.00 9,272,240.00

14,391,807.89 10,747,642.50 921,568.90 56,045.18 3,644,165.39
21.6 124,626,923.82

0611022 1022 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 
загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку 17,269,900.00 9,309,100.00 3,121,200.00 8,181,268.54 5,016,395.12 1,423,112.13 47.4 507,760.00 507,760.00 507,760.00

396,902.08 47,910.00 348,992.08

78.2 8,578,170.62

0611025 1025 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 
потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

11,691,300.00 7,666,300.00 1,445,800.00 5,403,039.82 3,906,107.24 543,838.82 46.2 200,000.00 200,000.00 200,000.00

28,208.13 28,208.13

14.1 5,431,247.95

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти, у т.ч. за рахунок: 479,826,073.00 391,943,400.00 265,439,149.48 217,072,597.41 55.3 265,439,149.48
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 477,563,500.00 391,943,400.00 264,436,999.48 217,072,597.41 55.4 264,436,999.48
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 2,262,573.00 1,002,150.00 44.3 1,002,150.00

0611032 1032 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 
загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку,  у т.ч. за рахунок: 

16,318,900.00 13,375,200.00 8,906,751.12 7,314,749.13 54.6 8,906,751.12

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 16,318,900.00 13,375,200.00 8,906,751.12 7,314,749.13 54.6 8,906,751.12

0611035 1035 0922

Надання загальної середньої освіти навчально-
реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 
потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку,  
у т.ч. за рахунок: 

1,301,700.00 1,067,000.00 549,641.08 454,950.75 42.2 549,641.08
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 1,301,700.00 1,067,000.00 549,641.08 454,950.75 42.2 549,641.08

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

42,073,500.00 28,723,500.00 5,804,900.00 21,046,445.71 14,615,606.06 3,113,921.55 50.0 400,000.00 400,000.00 400,000.00

203,882.00 156,633.00 47,249.00
51.0 21,250,327.71

0611091 1091 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
коштів місцевого бюджету

144,365,000.00 74,742,400.00 20,084,950.00 72,212,013.92 37,941,211.92 10,051,510.04 50.0 10,665,879.00 10,583,189.00 2,780,588.00 4,889,684.00 82,690.00

2,623,245.10 2,613,445.10 669,161.52 1,383,503.22 9,800.00

24.6 74,835,259.02

0611092 1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок 
освітньої субвенції, у т.ч. за рахунок: 19,425,600.00 15,919,400.00 10,413,945.10 8,539,729.16 53.6 10,413,945.10
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 19,425,600.00 15,919,400.00 10,413,945.10 8,539,729.16 53.6 10,413,945.10

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12,586,400.00 8,856,600.00 1,054,400.00 6,224,326.10 4,578,629.16 396,288.37 49.5 100,000.00 100,000.00 100,000.00 209,391.93 209,391.93 209.4 6,433,718.03
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1,124,100.00 42,000.00 3.7 42,000.00
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0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету 299,200.00 101,200.00 118,400.00 56,782.72 51,355.49 19.0 260,960.00 187,628.00 73,332.00 317,742.72

0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок освітньої субвенції,  у т.ч. за рахунок: 

1,756,818.00 1,447,762.00 500,361.83 409,653.80 28.5 500,361.83
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 1,756,818.00 1,447,762.00 500,361.83 409,653.80 28.5 500,361.83

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників 3,008,900.00 2,009,600.00 378,300.00 1,493,763.85 1,064,457.38 183,768.77 49.6

33,936.00 10,374.00 23,562.00
1,527,699.85

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів" 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

0611181 1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"

3,000,000.00

0611200 1200 0990
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами,  у т.ч. за рахунок: 

1,322,337.50 1,083,845.50 689,023.78 564,773.55 52.1 689,023.78

субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1,322,337.50 1,083,845.50 689,023.78 564,773.55 52.1 689,023.78

0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами,  у т.ч. за рахунок: 429,496.68 352,046.50 388,948.21 318,785.15 90.6 388,948.21

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду 429,496.68 352,046.50 388,948.21 318,785.15 90.6 388,948.21

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 1,946,900.00

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 63,350.00 25,340.00 40.0 25,340.00

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 10,721,400.00 7,720,300.00 444,800.00 4,414,001.69 3,383,732.09 228,940.85 41.2

8,400.00 8,400.00
4,422,401.69

0617640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 952,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00

0618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
689,800.00 619,800.00 70,000.00

0700000 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради  105,224,400.00 4,245,700.00 215,900.00 41,492,621.88 2,027,655.78 103,603.40 39.4 87,907,200.00 87,907,200.00 87,907,200.00 8,089,651.00 768,051.00 7,321,600.00 9.2 49,582,272.88

0710000 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради 105,224,400.00 4,245,700.00 215,900.00 41,492,621.88 2,027,655.78 103,603.40 39.4 87,907,200.00 87,907,200.00 87,907,200.00 8,089,651.00 768,051.00 7,321,600.00 9.2 49,582,272.88

0710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2,310,200.00 1,732,100.00 57,900.00 1,196,860.03 956,337.92 31,345.28 51.8 1,196,860.03

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 52,887,500.00 22,330,055.34 42.2 22,330,055.34

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим 5,125,600.00 2,185,168.34 42.6 2,185,168.34

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 400,000.00 400,000.00 400,000.00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 12,388,700.00 5,979,007.62 48.3 5,979,007.62

0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 5,307,100.00 2,314,153.23 43.6 2,314,153.23

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 
здоров’я 3,357,200.00 2,513,600.00 158,000.00 1,385,138.25 1,071,317.86 72,258.12 41.3 300,000.00 300,000.00 300,000.00

125.00 125.00
1,385,263.25

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 21,723,600.00 6,099,239.07 28.1 80,030,000.00 80,030,000.00 80,030,000.00 8,089,526.00 767,926.00 7,321,600.00 10.1 14,188,765.07

0717361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 7,136,700.00 7,136,700.00 7,136,700.00

0717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 124,500.00 3,000.00 2.4 40,500.00 40,500.00 40,500.00 3,000.00

0718775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 2,000,000.00

0800000 Департамент соціального захисту населення Сумської 
міської ради 315,871,296.86 55,464,200.00 2,416,100.00 128,964,361.29 27,543,941.15 1,030,097.56 40.8 668,200.00 572,000.00 96,200.00 78,600.00 572,000.00 4,353,209.09 4,353,209.09 10,826.83 651.5 133,317,570.38

0810000 Департамент соціального захисту населення Сумської 
міської ради, у т.ч. за рахунок: 315,871,296.86 55,464,200.00 2,416,100.00 128,964,361.29 27,543,941.15 1,030,097.56 40.8 668,200.00 572,000.00 96,200.00 78,600.00 572,000.00 4,353,209.09 4,353,209.09 10,826.83 651.5 133,317,570.38
іншої субвенції з місцевого бюджету 5,433,914.86 790,259.41 14.5 790,259.41

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

48,643,000.00 37,122,400.00 1,347,600.00 23,695,094.97 18,562,934.68 538,533.18 48.7
4,236,581.00 4,236,581.00

27,931,675.97

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 41,949.00

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства 675,400.00 60,192.48 8.9 60,192.48

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку 1,023,300.00 419,401.86 41.0 419,401.86

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян 32,713,069.86 5,570,777.07 17.0 5,570,777.07
іншої субвенції з місцевого бюджету 3,941,369.86 343,146.59 8.7 343,146.59

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті 2,000,000.00 835,000.00 41.8 835,000.00
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0813036 3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян 54,992,100.00 11,951,089.12 21.7 11,951,089.12

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. за рахунок: 713,800.00 160,308.89 22.5 160,308.89
іншої субвенції з місцевого бюджету 713,800.00 160,308.89 22.5 160,308.89

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, у т.ч. за рахунок: 260,200.00 75,214.81 28.9 75,214.81
іншої субвенції з місцевого бюджету 260,200.00 75,214.81 28.9 75,214.81

0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю 20,984,700.00 15,797,400.00 658,300.00 9,964,524.23 7,759,945.12 332,261.53 47.5 596,200.00 500,000.00 96,200.00 78,600.00 500,000.00

113,988.09 113,988.09 10,826.83

19.1 10,078,512.32

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

6,667,500.00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5,461,975.00 2,727,097.70 49.9 2,727,097.70

0813171 3171 1010
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, 
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і 
на транспортне обслуговування, у т.ч. за рахунок: 213,745.00 91,589.12 42.8 91,589.12
іншої субвенції з місцевого бюджету 213,745.00 91,589.12 42.8 91,589.12

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг 318,346.00 298,231.97 93.7 298,231.97

0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 2,522,957.00 1,095,285.05 43.4 1,095,285.05

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 2,390,210.00 768,753.03 32.2 768,753.03

0813200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати 
допомог і компенсацій 96,800.00 19,861.80 20.5 19,861.80

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 50,000.00 40,900.00

0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 4,568,600.00 2,503,500.00 410,200.00 1,698,064.90 1,221,061.35 159,302.85 37.2 2,640.00 2,640.00 1,700,704.90

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення, у т.ч. за рахунок: 123,243,245.00 68,078,055.29 55.2 72,000.00 72,000.00 72,000.00 68,078,055.29
іншої субвенції з місцевого бюджету 304,800.00 120,000.00 39.4 120,000.00

0817640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 69,000.00

0818751 8751 1070
Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної 
ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного 
фонду місцевого бюджету 441,000.00 80,000.00 18.1 80,000.00

0818775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 5,280,400.00 160,969.00 3.0 160,969.00

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2,500,000.00 1,214,850.00 48.6 1,214,850.00

0900000 Управління  «Служба у справах дітей» Сумської міської 
ради 6,035,940.00 4,368,900.00 93,500.00 2,871,533.29 2,250,899.57 38,439.18 47.6 2,871,533.29

0910000 Управління  «Служба у справах дітей» Сумської міської 
ради 6,035,940.00 4,368,900.00 93,500.00 2,871,533.29 2,250,899.57 38,439.18 47.6 2,871,533.29

0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 5,613,200.00 4,368,900.00 93,500.00 2,812,558.29 2,250,899.57 38,439.18 50.1 2,812,558.29

0913111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей 227,280.00

0913112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту 195,460.00 58,975.00 30.2 58,975.00

1000000 Відділ культури Сумської міської ради 84,111,000.00 60,865,000.00 4,516,350.00 42,684,018.97 32,932,532.80 2,172,849.87 50.7 3,663,070.00 750,000.00 2,909,940.00 2,360,710.00 3,300.00 753,130.00 1,552,753.71 1,323,687.96 1,082,800.40 229,065.75 42.4 44,236,772.68
1010000 Відділ культури Сумської міської ради 84,111,000.00 60,865,000.00 4,516,350.00 42,684,018.97 32,932,532.80 2,172,849.87 50.7 3,663,070.00 750,000.00 2,909,940.00 2,360,710.00 3,300.00 753,130.00 1,552,753.71 1,323,687.96 1,082,800.40 229,065.75 42.4 44,236,772.68

1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1,909,800.00 1,452,700.00 43,400.00 984,247.24 777,462.51 18,043.78 51.5 984,247.24

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 50,282,600.00 39,144,800.00 1,592,300.00 29,606,433.84 23,614,866.06 764,073.53 58.9 3,174,570.00 300,000.00 2,871,440.00 2,346,150.00 303,130.00 1,323,547.13 1,323,547.13 1,082,800.40 41.7 30,929,980.97
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 23,287,900.00 15,896,500.00 2,568,100.00 10,099,762.32 7,004,636.81 1,332,067.11 43.4 28,000.00 28,000.00 14,560.00 229,206.58 140.83 229,065.75 818.6 10,328,968.90

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3,657,900.00 2,535,800.00 247,850.00 861,870.22 657,241.97 31,630.18 23.6 456,000.00 450,000.00 6,000.00 3,300.00 450,000.00 861,870.22

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва 2,452,800.00 1,835,200.00 64,700.00 1,127,705.35 878,325.45 27,035.27 46.0 1,127,705.35

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2,520,000.00 4,000.00 0.2 4,000.00

1018340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 4,500.00 4,500.00

1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 485,746,374.00 9,712,800.00 44,843,090.00 180,325,794.00 5,010,894.06 11,034,488.28 37.1 230,148,427.00 222,476,992.00 5,361,561.00 224,786,866.00 589,813.48 589,813.48 589,813.48 0.3 180,915,607.48

1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської 
ради, у т.ч. за рахунок: 485,746,374.00 9,712,800.00 44,843,090.00 180,325,794.00 5,010,894.06 11,034,488.28 37.1 230,148,427.00 222,476,992.00 5,361,561.00 224,786,866.00 589,813.48 589,813.48 589,813.48 0.3 180,915,607.48
місцевого запозичення 47,115,000.00 47,115,000.00 47,115,000.00

1210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 12,759,800.00 9,712,800.00 400,800.00 6,363,431.85 5,010,894.06 172,377.05 49.9 200,000.00 200,000.00 200,000.00 6,363,431.85

1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 200,000.00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 5,560,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00
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1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства 5,872,000.00 289,963.55 4.9 289,963.55

1216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 300,000.00 299,461.00 99.8 299,461.00

1216015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 100,000.00 14,472,274.00 14,380,000.00 14,472,274.00

1216017 6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-
комунального господарства 110,000.00

1216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги 350,000.00 111,477.60 31.9 111,477.60

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 220,401,000.00 44,382,290.00 63,549,414.07 10,827,081.88 28.8 52,950,000.00 52,950,000.00 52,950,000.00 63,549,414.07

1216071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-
комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися 
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 
місцевого самоврядування, та розміром економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

176,937,574.00 98,780,271.92 55.8 98,780,271.92

1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 27,939,760.00 60,000.00 623,190.11 35,029.35 2.2 1,779,900.00 1,779,900.00 623,190.11

1217310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 72,368,232.00 72,368,232.00 72,368,232.00
589,813.48 589,813.48 589,813.48 0.8 589,813.48

1217330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

1217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 2,900,000.00 49,865.45 1.7 49,865.45

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, у т. 
ч. за рахунок: 52,115,000.00 52,115,000.00 52,115,000.00
місцевого запозичення 47,115,000.00 47,115,000.00 47,115,000.00

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

2,208,261.00 300,661.00 1,907,600.00

1218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха 5,000,000.00

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
3,591,000.00 3,281,000.00 310,000.00

1218741 8741 0610
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за 
рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 5,000,000.00

1218746 8746 0640

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального 
господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 800,000.00 530,000.00 66.3 530,000.00

1218775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 15,500,000.00 7,473,172.68 48.2 7,473,172.68

1219750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів 800,000.00 800,000.00 800,000.00

1219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 8,896,240.00 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00

1219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 2,680,000.00 2,255,545.77 84.2 2,255,545.77

1400000 Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 
Сумської міської ради 6,170,900.00 4,737,300.00 164,100.00 3,009,769.47 2,342,935.57 84,671.55 48.8 3,009,769.47

1410000
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 
Сумської міської ради 6,170,900.00 4,737,300.00 164,100.00 3,009,769.47 2,342,935.57 84,671.55 48.8 3,009,769.47

1410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 6,170,900.00 4,737,300.00 164,100.00 3,009,769.47 2,342,935.57 84,671.55 48.8 3,009,769.47

1500000 Управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради

5,544,538.00 3,936,900.00 1,812,105.92 1,510,630.42 32.7 358,501,886.00 352,596,117.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 356,749,886.00 867,797.57 867,797.57 649,938.52 71,842.03 0.2 2,679,903.49

1510000 Управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради, у т. ч. за рахунок: 5,544,538.00 3,936,900.00 1,812,105.92 1,510,630.42 32.7 358,501,886.00 352,596,117.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 356,749,886.00 867,797.57 867,797.57 649,938.52 71,842.03 0.2 2,679,903.49
місцевого запозичення 133,343,652.00 133,343,652.00 133,343,652.00

1510160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 4,803,000.00 3,936,900.00 1,812,105.92 1,510,630.42 37.7 1,800,000.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 48,000.00

867,797.57 867,797.57 649,938.52 71,842.03
48.2 2,679,903.49

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6,833,436.00 6,833,436.00 6,833,436.00

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 6,050,000.00 6,050,000.00 6,050,000.00

1511022 1022 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 
загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку 831,600.00 831,600.00 831,600.00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
1516030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 55,800,000.00 55,800,000.00 55,800,000.00

1516084 6084 0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/ придбання житла

110,579.00 110,579.00

1517310 7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
1517321 7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
1517322 7322 0443 Будівництво1 медичних установ та закладів 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
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1517324 7324 443 Будівництво1 установ та закладів культури 300,000.00 300,000.00 300,000.00

1517325 7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і 
спорту 20,150,000.00 20,150,000.00 20,150,000.00

1517330 7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності 48,489,651.00 48,489,651.00 48,489,651.00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 500,000.00 500,000.00 500,000.00

1517361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

21,844,084.00 21,844,084.00 21,844,084.00
1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т.ч. за рахунок: 741,538.00 178,292,536.00 174,297,346.00 178,292,536.00

місцевого запозичення 133,343,652.00 133,343,652.00 133,343,652.00

1600000 Управління архітектури та містобудування Сумської 
міської ради 11,864,200.00 6,405,200.00 164,400.00 3,783,770.30 2,986,304.35 71,464.89 31.9 937,482.00 937,482.00 3,783,770.30

1610000 Управління архітектури та містобудування Сумської 
міської ради 11,864,200.00 6,405,200.00 164,400.00 3,783,770.30 2,986,304.35 71,464.89 31.9 937,482.00 937,482.00 3,783,770.30

1610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 8,331,700.00 6,405,200.00 164,400.00 3,780,970.30 2,986,304.35 71,464.89 45.4 3,780,970.30

1616090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
135,000.00 2,800.00 2.1 2,800.00

1617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
247,500.00

1617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій 3,150,000.00

1617691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 937,482.00 937,482.00

1700000 Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю Сумської міської ради 3,700,300.00 2,747,000.00 88,100.00 1,529,546.81 1,183,581.40 39,954.92 41.3 1,529,546.81

1710000 Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю Сумської міської ради 3,700,300.00 2,747,000.00 88,100.00 1,529,546.81 1,183,581.40 39,954.92 41.3 1,529,546.81

1710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3,700,300.00 2,747,000.00 88,100.00 1,529,546.81 1,183,581.40 39,954.92 41.3 1,529,546.81

3100000 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради 19,984,700.00 12,845,900.00 628,000.00 7,109,761.94 5,687,313.80 70,607.71 35.6 175,000.00 175,000.00 175,000.00 7,109,761.94

3110000 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради 19,984,700.00 12,845,900.00 628,000.00 7,109,761.94 5,687,313.80 70,607.71 35.6 175,000.00 175,000.00 175,000.00 7,109,761.94

3110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 17,134,700.00 12,845,900.00 628,000.00 7,090,888.71 5,687,313.80 70,607.71 41.4 7,090,888.71

3117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 990,000.00

3117610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1,000,000.00

3117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 
права на неї 30,000.00 30,000.00 30,000.00

3117660 7660 0490
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

145,000.00 145,000.00 145,000.00
3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 860,000.00 18,873.23 2.2 18,873.23

3700000 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради 239,485,738.00 13,668,000.00 542,000.00 32,520,687.34 6,703,560.31 237,137.78 13.6 104,000.00 104,000.00 32,520,687.34

3710000 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради 239,485,738.00 13,668,000.00 542,000.00 32,520,687.34 6,703,560.31 237,137.78 13.6 104,000.00 104,000.00 32,520,687.34

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 17,952,000.00 13,668,000.00 542,000.00 8,679,370.68 6,703,560.31 237,137.78 48.3 8,679,370.68

3717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 415,000.00 49,900.00 12.0 49,900.00

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 132,800.00 750.00 0.6 750.00

3718330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів 80,000.00

3718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 104,000.00 104,000.00
3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 3,807,000.00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 45,805,838.00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 171,293,100.00 23,790,666.66 13.9 23,790,666.66
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Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 2,967,758,739.04 1,199,040,139.00 220,505,290.00 1,225,460,536.45 610,321,374.16 86,802,627.01 41.3 833,062,683.53 719,590,309.00 106,823,469.53 9,868,845.00 5,509,383.00 726,239,214.00 38,149,901.70 962,635.68 25,274,778.30 3,349,296.17 1,524,963.29 12,875,123.40 4.6 1,263,610,438.15

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
514,609,700.00 422,305,000.00 284,307,336.78 233,382,026.45 55.2 284,307,336.78

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
11,766,430.04 3,343,728.00 3,475,171.23 1,378,807.50 29.5 3,475,171.23

місцевого запозичення #DIV/0! 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

Виконавець: Липова С.А. ________

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО
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до    рішення    Сумської    міської    ради

Сумської міської територіальної громади 
за І півріччя 2022 року»
від                          2022 року №         - МР

(грн)

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії
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праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0100 Державне управління 234,456,949.00 171,141,700.00 8,510,800.00 109,167,362.03 84,283,673.24 3,033,759.95 46.6 2,600,000.00 800,000.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 848,000.00 5,319,245.87 5,104,524.37 649,938.52 71,842.03 214,721.50 204.6 114,486,607.90

0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 233,719,000.00 171,141,700.00 8,510,800.00 109,124,824.53 84,283,673.24 3,033,759.95 46.7 2,600,000.00 800,000.00 1,752,000.00 1,106,600.00 157,500.00 848,000.00 5,319,245.87 5,104,524.37 649,938.52 71,842.03 214,721.50 204.6 114,444,070.40

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 737,949.00 42,537.50 5.8 42,537.50
1000 Освіта, у т.ч. за рахунок: 1,427,730,725.18 949,050,754.00 158,551,050.00 695,055,480.17 490,335,335.88 68,907,039.57 48.7 127,311,405.00 30,275,036.00 96,950,549.00 8,380,846.00 5,238,893.00 30,360,856.00 23,184,204.85 19,037,104.38 2,673,530.82 1,439,548.40 4,147,100.47 18.2 718,239,685.02

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 514,609,700.00 422,305,000.00 284,307,336.78 233,382,026.45 55.2 284,307,336.78
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 4,019,391.00 1,447,762.00 1,502,511.83 409,653.80 37.4 1,502,511.83
субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 1,322,337.50 1,083,845.50 689,023.78 564,773.55 52.1 689,023.78

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 429,496.68 352,046.50 388,948.21 318,785.15 90.6 388,948.21

1010 0910 Надання дошкільної освіти 359,431,200.00 227,938,600.00 53,183,600.00 153,666,469.14 106,128,512.27 20,259,132.83 42.8 36,639,536.00 10,613,436.00 26,026,100.00 10,613,436.00 3,712,324.59 3,712,324.59 10.1 157,378,793.73

1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
262,217,700.00 125,370,000.00 71,767,200.00 110,235,115.93 58,794,311.72 32,120,038.04 42.0 72,792,060.00 15,322,240.00 57,469,820.00 3,254,108.00 349,209.00 15,322,240.00 14,391,807.89 10,747,642.50 921,568.90 56,045.18 3,644,165.39 19.8 124,626,923.82

1022 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку 17,269,900.00 9,309,100.00 3,121,200.00 8,181,268.54 5,016,395.12 1,423,112.13 47.4 1,339,360.00 1,339,360.00 1,339,360.00 396,902.08 47,910.00 348,992.08 29.6 8,578,170.62

1025 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку 11,691,300.00 7,666,300.00 1,445,800.00 5,403,039.82 3,906,107.24 543,838.82 46.2 200,000.00 200,000.00 200,000.00 28,208.13 28,208.13 14.1 5,431,247.95

1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти, у т.ч. за рахунок: 479,826,073.00 391,943,400.00 265,439,149.48 217,072,597.41 55.3 265,439,149.48

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 477,563,500.00 391,943,400.00 264,436,999.48 217,072,597.41 55.4 264,436,999.48

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2,262,573.00 1,002,150.00 44.3 1,002,150.00

1032 0922
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку,  у т.ч. за рахунок: 16,318,900.00 13,375,200.00 8,906,751.12 7,314,749.13 54.6 8,906,751.12

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 16,318,900.00 13,375,200.00 8,906,751.12 7,314,749.13 54.6 8,906,751.12

1035 0922
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними 
центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими 
складними порушеннями розвитку,  у т.ч. за рахунок: 

1,301,700.00 1,067,000.00 549,641.08 454,950.75 42.2 549,641.08

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1,301,700.00 1,067,000.00 549,641.08 454,950.75 42.2 549,641.08

1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 42,073,500.00 28,723,500.00 5,804,900.00 21,046,445.71 14,615,606.06 3,113,921.55 50.0 400,000.00 400,000.00 400,000.00 203,882.00 156,633.00 47,249.00 51.0 21,250,327.71

1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 50,282,600.00 39,144,800.00 1,592,300.00 29,606,433.84 23,614,866.06 764,073.53 58.9 3,174,570.00 300,000.00 2,871,440.00 2,346,150.00 303,130.00 1,323,547.13 1,323,547.13 1,082,800.40 41.7 30,929,980.97

1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 144,365,000.00 74,742,400.00 20,084,950.00 72,212,013.92 37,941,211.92 10,051,510.04 50.0 10,665,879.00 10,583,189.00 2,780,588.00 4,889,684.00 82,690.00 2,623,245.10 2,613,445.10 669,161.52 1,383,503.22 9,800.00 24.6 74,835,259.02

1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції, у т.ч. за 
рахунок: 19,425,600.00 15,919,400.00 10,413,945.10 8,539,729.16 53.6 10,413,945.10

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
19,425,600.00 15,919,400.00 10,413,945.10 8,539,729.16 53.6 10,413,945.10

1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12,586,400.00 8,856,600.00 1,054,400.00 6,224,326.10 4,578,629.16 396,288.37 49.5 100,000.00 100,000.00 100,000.00 209,391.93 209,391.93 209.4 6,433,718.03
1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1,124,100.00 42,000.00 3.7 42,000.00

1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
коштів місцевого бюджету 299,200.00 101,200.00 118,400.00 56,782.72 51,355.49 19.0 260,960.00 187,628.00 73,332.00 317,742.72

1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 
освітньої субвенції, у т.ч. за рахунок: 1,756,818.00 1,447,762.00 500,361.83 409,653.80 28.5 500,361.83
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1,756,818.00 1,447,762.00 500,361.83 409,653.80 28.5 500,361.83

1160 0160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 3,008,900.00 2,009,600.00 378,300.00 1,493,763.85 1,064,457.38 183,768.77 49.6 33,936.00 10,374.00 23,562.00 1,527,699.85

1171 0990
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

1181 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" 3,000,000.00

1200 0990
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами,  у т.ч. за рахунок: 1,322,337.50 1,083,845.50 689,023.78 564,773.55 52.1 689,023.78
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субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 1,322,337.50 1,083,845.50 689,023.78 564,773.55 52.1 689,023.78

1210 0990
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами,  у т.ч. за рахунок: 429,496.68 352,046.50 388,948.21 318,785.15 90.6 388,948.21

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 429,496.68 352,046.50 388,948.21 318,785.15 90.6 388,948.21

2000 Охорона здоров’я 100,789,700.00 2,513,600.00 158,000.00 40,292,761.85 1,071,317.86 72,258.12 40.0 85,730,000.00 85,730,000.00 85,730,000.00 8,089,651.00 768,051.00 7,321,600.00 9.4 48,382,412.85

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
52,887,500.00 22,330,055.34 42.2 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 22,330,055.34

2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим 5,125,600.00 2,185,168.34 42.6 2,185,168.34

2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 400,000.00 400,000.00 400,000.00
2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 12,388,700.00 5,979,007.62 48.3 5,979,007.62

2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 5,307,100.00 2,314,153.23 43.6 2,314,153.23

2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 3,357,200.00 2,513,600.00 158,000.00 1,385,138.25 1,071,317.86 72,258.12 41.3 300,000.00 300,000.00 300,000.00 125.00 125.00 0.0 1,385,263.25
2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 21,723,600.00 6,099,239.07 28.1 80,030,000.00 80,030,000.00 80,030,000.00 8,089,526.00 767,926.00 7,321,600.00 10.1 14,188,765.07

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення,  у т.ч. за рахунок: 277,846,047.86 24,880,000.00 2,128,300.00 108,360,610.53 11,661,750.33 850,092.60 39.0 2,103,200.00 1,872,000.00 201,758.00 78,600.00 45,558.00 1,901,442.00 143,587.43 143,587.43 10,826.83 6.8 108,504,197.96
іншої субвенції з місцевого бюджету 5,433,914.86 790,259.41 14.5 790,259.41

3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства 675,400.00 60,192.48 8.9 60,192.48

3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
1,023,300.00 419,401.86 41.0 419,401.86

3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 33,513,469.86 5,706,857.07 17.0 5,706,857.07

3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті 2,000,000.00 835,000.00 41.8 835,000.00

3036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 
окремим категоріям громадян 56,096,800.00 12,129,511.12 21.6 12,129,511.12

3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у т.ч. за рахунок: 713,800.00 160,308.89 22.5 160,308.89
іншої субвенції з місцевого бюджету 713,800.00 160,308.89 22.5 160,308.89

3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни, у т.ч. за рахунок: 260,200.00 75,214.81 28.9 75,214.81
іншої субвенції з місцевого бюджету 260,200.00 75,214.81 28.9 75,214.81

3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю 20,984,700.00 15,797,400.00 658,300.00 9,964,524.23 7,759,945.12 332,261.53 47.5 596,200.00 500,000.00 96,200.00 78,600.00 500,000.00 113,988.09 113,988.09 10,826.83 19.1 10,078,512.32

3111 1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились 
у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

227,280.00

3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
195,460.00 58,975.00 30.2 58,975.00

3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 
3,552,000.00 2,624,000.00 84,700.00 1,423,243.65 1,084,784.19 47,785.26 40.1 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,423,243.65

3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" 2,009,310.00

3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
5,884,800.00 2,768,700.00 779,400.00 1,645,084.26 1,119,936.94 218,565.06 28.0 1,235,000.00 1,100,000.00 105,558.00 45,558.00 1,129,442.00 1,645,084.26

3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

9,089,400.00

3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 5,461,975.00 2,727,097.70 49.9 2,727,097.70

3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних 
послуг 318,346.00 298,231.97 93.7 298,231.97

3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 2,522,957.00 1,095,285.05 43.4 1,095,285.05

3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб 
з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2,390,210.00 768,753.03 32.2 768,753.03

3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і 
компенсацій 96,800.00 19,861.80 20.5 19,861.80

3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 250,000.00 40,900.00

3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 6,300,200.00 3,649,000.00 605,900.00 2,374,567.20 1,697,084.08 251,480.75 37.7 29,599.34 29,599.34 2,404,166.54

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення,  у 
т.ч. за рахунок: 124,065,895.00 68,506,911.29 55.2 72,000.00 72,000.00 72,000.00 68,506,911.29
іншої субвенції з місцевого бюджету 304,800.00 120,000.00 39.4 120,000.00

4000  Культура і мистецтво 36,346,338.00 22,554,985.00 3,246,650.00 13,910,329.79 9,815,993.48 1,601,288.43 38.3 484,000.00 450,000.00 34,000.00 14,560.00 3,300.00 450,000.00 234,866.80 5,801.05 229,065.75 48.5 14,145,196.59
4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 23,287,900.00 15,896,500.00 2,568,100.00 10,099,762.32 7,004,636.81 1,332,067.11 43.4 28,000.00 28,000.00 14,560.00 229,206.58 140.83 229,065.75 818.6 10,328,968.90

4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4,518,338.00 3,040,585.00 454,450.00 1,634,364.84 1,162,021.97 174,480.30 36.2 456,000.00 450,000.00 6,000.00 3,300.00 450,000.00 5,660.22 5,660.22 1.2 1,640,025.06

4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
5,365,800.00 3,617,900.00 224,100.00 2,172,202.63 1,649,334.70 94,741.02 40.5 2,172,202.63

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 3,174,300.00 4,000.00 0.1 4,000.00
5000 Фізична культура і спорт,  у т.ч. за рахунок: 72,889,000.00 26,901,100.00 2,641,400.00 27,383,559.44 12,199,353.74 1,177,452.63 37.6 10,786,660.00 10,350,000.00 436,660.00 288,239.00 62,532.00 10,350,000.00 22,749.82 22,749.82 13,572.86 0.2 27,406,309.26

5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту 591,500.00 45,661.00 7.7 45,661.00

5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту 750,000.00

5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 32,562,700.00 23,747,000.00 2,011,000.00 13,933,551.88 10,679,421.12 844,101.92 42.8 350,000.00 350,000.00 350,000.00 8,400.00 8,400.00 2.4 13,941,951.88
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5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств 15,560,000.00 7,031,676.47 45.2 7,031,676.47

5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону 5,512,100.00 3,154,100.00 630,400.00 2,393,155.29 1,519,932.62 333,350.71 43.4 10,436,660.00 10,000,000.00 436,660.00 288,239.00 62,532.00 10,000,000.00 14,349.82 14,349.82 13,572.86 0.1 2,407,505.11

5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 17,912,700.00 3,979,514.80 22.2 3,979,514.80

6000 Житлово-комунальне господарство 432,145,334.00 44,442,290.00 163,656,578.25 10,862,111.23 37.9 130,672,753.00 128,690,000.00 1,779,900.00 128,892,853.00 163,656,578.25
6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 5,560,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00

6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
5,872,000.00 289,963.55 4.9 289,963.55

6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
300,000.00 299,461.00 99.8 299,461.00

6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
100,000.00 14,472,274.00 14,380,000.00 14,472,274.00

6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-
комунального господарства 110,000.00

6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

350,000.00 111,477.60 31.9 111,477.60
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 220,401,000.00 44,382,290.00 63,549,414.07 10,827,081.88 28.8 108,750,000.00 108,750,000.00 108,750,000.00 63,549,414.07

6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-
комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, 
та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 
(надання) 176,937,574.00 98,780,271.92 55.8 98,780,271.92

6084 0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла 110,579.00 110,579.00

6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
28,074,760.00 60,000.00 625,990.11 35,029.35 2.2 1,779,900.00 1,779,900.00 625,990.11

7000 Економічна діяльність, у т.ч. за рахунок: 96,718,433.00 21,651,203.66 22.4 464,092,705.53 456,636,513.00 1,553,402.53 462,539,303.00 764,813.48 589,813.48 175,000.00 589,813.48 0.2 22,416,017.14
місцевого запозичення 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 990,000.00
7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 990,000.00
7300 Будівництво та регіональний розвиток 3,397,500.00 204,288,667.00 204,288,667.00 204,288,667.00 589,813.48 589,813.48 589,813.48 0.3 589,813.48

7310 0443 Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства 74,368,232.00 74,368,232.00 74,368,232.00 589,813.48 589,813.48 589,813.48 0.8 589,813.48
7321 0443 Будівництво1 освітніх установ та закладів 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

7322 0443 Будівництво1 медичних установ та закладів 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
7324 0443 Будівництво1 установ та закладів культури 300,000.00 300,000.00 300,000.00

7325 0443 Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 20,150,000.00 20,150,000.00 20,150,000.00
7330 0443 Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності 63,489,651.00 63,489,651.00 63,489,651.00

7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 247,500.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку

28,980,784.00 28,980,784.00 28,980,784.00

7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій 3,150,000.00

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
75,409,156.00 21,124,755.19 28.0 21,124,755.19

7412 0451 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 16,994,929.00 3,898,440.00 22.9 3,898,440.00

7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту
1,796,200.00 475,000.00 26.4 475,000.00

7422 0453 Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту 39,867,217.00 11,897,060.00 29.8 11,897,060.00
7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 14,165,330.00 4,854,255.19 34.3 4,854,255.19
7450 0456  Інша діяльність у сфері транспорту 2,585,480.00

іншої субвенції з місцевого бюджету
7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7,850,000.00 404,059.79 5.1 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 404,059.79

7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 7,850,000.00 404,059.79 5.1 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 404,059.79

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у т.ч. 
за рахунок: 9,071,777.00 122,388.68 1.3 256,654,038.53 249,197,846.00 1,553,402.53 255,100,636.00 175,000.00 175,000.00 0.1 297,388.68
місцевого запозичення 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 1,060,000.00
7640 0470 Заходи з енергозбереження, у т. ч. за рахунок: 5,202,038.00 102,765.45 2.0 181,103,036.00 177,107,846.00 181,103,036.00 102,765.45

місцевого запозичення 133,343,652.00 133,343,652.00 133,343,652.00

7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на 
неї 30,000.00 30,000.00 30,000.00

7660 0490
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах 
та проведення таких торгів

145,000.00 145,000.00 145,000.00

7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, у т. ч. за 
рахунок: 71,915,000.00 71,915,000.00 71,915,000.00
місцевого запозичення 47,115,000.00 47,115,000.00 47,115,000.00

7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
366,939.00

7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

3,461,002.53 1,553,402.53 1,907,600.00 175,000.00 175,000.00 5.1 175,000.00
7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2,442,800.00 19,623.23 0.8 19,623.23

8000 Інша діяльність, у т.ч. за рахунок: 98,750,182.00 1,998,000.00 826,800.00 16,084,819.30 953,949.63 298,624.48 16.3 4,908,200.00 413,000.00 4,115,200.00 1,600.00 793,000.00 70,782.45 52,822.20 17,960.25 15,000.00 52,822.20 1.4 16,155,601.75
субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об'єктів спільного користування 561,290.00 460,074.00 104,428.00 85,595.00 18.6 104,428.00

8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, у т.ч. за рахунок:

8,756,636.00 1,998,000.00 98,400.00 1,527,915.83 953,949.63 20,196.67 17.4 32,400.00 26,500.00 5,900.00 1,600.00 26,500.00 44,371.35 26,411.10 17,960.25 15,000.00 26,411.10 136.9 1,572,287.18
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субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об'єктів спільного користування 561,290.00 460,074.00 104,428.00 85,595.00 18.6 104,428.00

8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 6,157,436.00 18,600.00 346,489.35 3,964.53 5.6 26,500.00 26,500.00 26,500.00 26,411.10 26,411.10 26,411.10 99.7 372,900.45

8120 0320 Заходи з організації рятування на водах, у т.ч. за рахунок: 2,599,200.00 1,998,000.00 79,800.00 1,181,426.48 953,949.63 16,232.14 45.5 5,900.00 5,900.00 1,600.00 17,960.25 17,960.25 15,000.00 304.4 1,199,386.73
субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування 561,290.00 460,074.00 104,428.00 85,595.00 18.6 104,428.00

8200 Громадський порядок та безпека 10,708,634.00 728,400.00 6,221,743.34 278,427.81 58.1 26,500.00 26,500.00 26,500.00 26,411.10 26,411.10 26,411.10 99.7 6,248,154.44
8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 589,100.00 426,900.00 303,954.00 278,427.81 51.6 303,954.00
8240 0380  Заходи та роботи з територіальної оборони 10,119,534.00 301,500.00 5,917,789.34 58.5 26,500.00 26,500.00 26,500.00 26,411.10 26,411.10 26,411.10 99.7 5,944,200.44
8300 Охорона навколишнього природного середовища 80,000.00 4,489,300.00 4,109,300.00 380,000.00

8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 
80,000.00

8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 4,489,300.00 4,109,300.00 380,000.00
8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 3,807,000.00
8700 Резервний фонд 75,397,912.00 8,335,160.13 11.1 360,000.00 360,000.00 360,000.00 8,335,160.13

8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 45,805,838.00

8741 0610
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 
будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого бюджету 5,000,000.00

8746 0640
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в 
інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за 
рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 800,000.00 530,000.00 66.3 530,000.00

8751 1070
Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації 
або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого 
бюджету 441,000.00 80,000.00 18.1 80,000.00

8775 133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету 23,351,074.00 7,725,160.13 33.1 360,000.00 360,000.00 360,000.00 7,725,160.13
9000 Міжбюджетні трансферти 190,086,030.00 29,897,831.43 15.7 4,373,760.00 4,373,760.00 4,373,760.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 7.3 30,217,831.43
9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 171,293,100.00 23,790,666.66 13.9 23,790,666.66
9110 0180 Реверсна дотація 171,293,100.00 23,790,666.66 13.9 23,790,666.66

9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

11,396,240.00 1,214,850.00 10.7 3,903,760.00 3,903,760.00 3,903,760.00 1,214,850.00

9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів 800,000.00 800,000.00 800,000.00

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 11,396,240.00 1,214,850.00 10.7 3,103,760.00 3,103,760.00 3,103,760.00 1,214,850.00

9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів 

7,396,690.00 4,892,314.77 66.1 470,000.00 470,000.00 470,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 68.1 5,212,314.77
Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 2,967,758,739.04 1,199,040,139.00 220,505,290.00 1,225,460,536.45 610,321,374.16 86,802,627.01 41.3 833,062,683.53 719,590,309.00 106,823,469.53 9,868,845.00 5,509,383.00 726,239,214.00 38,149,901.70 962,635.68 25,274,778.30 3,349,296.17 1,524,963.29 12,875,123.40 4.6 1,263,610,438.15
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 514,609,700.00 422,305,000.00 284,307,336.78 233,382,026.45 55.2 284,307,336.78

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
11,766,430.04 3,343,728.00 3,475,171.23 1,378,807.50 29.5 3,475,171.23

місцевого запозичення 180,458,652.00 180,458,652.00 180,458,652.00

Виконавець: Липова С.А. ________

Олександр ЛИСЕНКОСумський міський голова
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1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16

1200000

Департамент 
інфраструктури 
міста Сумської 
міської ради

-7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00

1210000

Департамент 
інфраструктури 
міста Сумської 
міської ради

-7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00

1218862 8862 0490

Повернення 
бюджетних позичок, 
наданих суб’єктам 
господарювання

-7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00 -7,754,092.00

1500000

Управління 
капітального 
будівництва та 
дорожнього 
господарства 
Сумської міської 
ради

1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00 -1,100,000.00 -1,100,000.00 -393,205.43 -393,205.43 35.7 1,500,000.00 39,495.00 1,539,495.00 -393,205.43 -393,205.43

1510000

Управління 
капітального 
будівництва та 
дорожнього 
господарства 
Сумської міської ради

1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00 -1,100,000.00 -1,100,000.00 -393,205.43 -393,205.43 35.7 1,500,000.00 39,495.00 1,539,495.00 -393,205.43 -393,205.43

1518821 8821 1060

Надання пільгових 
довгострокових 
кредитів молодим 
сім’ям та одиноким 
молодим громадянам 
на 
будівництво/реконстру
кцію/ придбання 
житла

1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00 1,500,000.00 1,139,495.00 2,639,495.00

1518822 8822 1060

Повернення пільгових 
довгострокових 
кредитів, наданих 
молодим сім’ям та 
одиноким молодим 
громадянам на 
будівництво/реконстру
кцію/придбання житла

-1,100,000.00 -1,100,000.00 -393,205.43 -393,205.43 35.7 -1,100,000.00 -1,100,000.00 -393,205.43 -393,205.43

18531000000
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разом

Затверджено по бюджету
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального 
виконавця, 

найменування 
бюджетної 

програми/підпрограми 
згідно з Типовою 

програмною 
класифікацією видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

спеціальний фонд

Надання кредитів

Затверджено по бюджету Фактичне виконання Затверджено по бюджету Фактичне виконання Фактичне виконання

загальний 
фонд

загаль
ний 

фонд
разом

загаль
ний 

фонд

                      Додаток  3
до    рішення     Сумської    міської     ради
«Про    звіт    про      виконання     бюджету
Сумської  міської  територіальної  громади 
за І півріччя 2022 року»
від                            2022  року   №      -  МР

спеціальний фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний фонд

Кредитування, усього

Звіт про виконання повернення кредитів до бюджету Сумської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету                                                                                                                                                                                                                              
Сумської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року

загальн
ий 

фонд

спеціальний фонд
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Затверджено по бюджету
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального 
виконавця, 

найменування 
бюджетної 

програми/підпрограми 
згідно з Типовою 

програмною 
класифікацією видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

спеціальний фонд

Надання кредитів

Затверджено по бюджету Фактичне виконання Затверджено по бюджету Фактичне виконання Фактичне виконання

загальний 
фонд

загаль
ний 

фонд
разом

загаль
ний 

фонд

спеціальний фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний фонд

Кредитування, усього

загальн
ий 

фонд

спеціальний фонд

3700000

Департамент 
фінансів, економіки 
та інвестицій 
Сумської міської 
ради

1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00

3700000

Департамент 
фінансів, економіки 
та інвестицій 
Сумської міської ради

1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00

3718881 8881 0490

Надання коштів для 
забезпечення 
гарантійних 
зобов'язань за 
позичальників, що 
отримали кредити під 
місцеві гарантії

1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00 1,852,346.00

3718882 8882 0490

Повернення коштів, 
наданих для 
виконання гарантійних 
зобов'язань за 
позичальників, що 
отримали кредити під 
місцеві гарантії

-1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00 -1,852,346.00

Х Х Х УСЬОГО 1,500,000.00 2,991,841.00 1,852,346.00 4,491,841.00 -10,706,438.00 -9,606,438.00 -10,706,438.00 -393,205.43 -393,205.43 3.7 1,500,000.00 -7,714,597.00 -7,754,092.00 -6,214,597.00 -393,205.43 -393,205.43

Виконавець: Липова С.А. ___________
  

Олександр ЛИСЕНКОСумський міський голова 

Сторінка 2



(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний 
період 

реалізації 
проекту,                   
      (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 
проекту,                       

гривень

Обсяг капітальних 
вкладень бюджету 
міської ТГ всього, 

гривень

Обсяг капітальних 
вкладень бюджету 

міської ТГ у 2022 році                             
                        з 

урахуванням змін,                       
           гривень

Касові видатки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1200000 Департамент інфраструктури 
міста Сумської міської ради 38,824,057.00 38,824,057.00 87,368,232.00 589,813.48

1210000
Департамент 
інфраструктури міста 
Сумської міської ради

38,824,057.00 38,824,057.00 87,368,232.00 589,813.48

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 38,824,057.00 38,824,057.00 72,368,232.00 589,813.48

Нове будівництво об'єкту сортування та 
подрібнення будівельних та ремонтних 
відходів в м. Суми

2022 1,000,000.00

Нове будівництво двох об'єктів первинного 
сортування та переробки будівельних та 
ремонтних відходів в м. Суми

2022 1,000,000.00

(код бюджету)

                         Додаток  4
до    рішення    Сумської    міської    ради
«Про    звіт    про    виконання     бюджету
Сумської міської територіальної громади 
за І півріччя 2022 рік»
від                         2022   року   №         - МР

Виконання капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів 
за І півріччя 2022 року

18531000000

Сторінка 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Будівництво зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення в парку 
ім. І.М. Кожедуба в м. Суми 

1,400,000.00

Реконструкція теплових мереж для 
забезпечення взаємного резервування 
теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в 
м. Суми 

45,003,232.00

Реконструкція теплових мереж від 
житлового будинку № 17 по вулиці Івана 
Кавалерідзе до котельні по вулиці 
Нахімова,30 в м. Суми

2,500,000.00

Реконструкція (санація) самотічного 
каналізаційного колектора Д 500 мм по вул. 
Замостянській від перехрестя вул. 
Харківська та вул. Сумсько-Київських 
дивізій  до перехрестя вул. Черкаська та 
вул. Лінійна в м. Суми

2018-2022 18,603,784.00 18,603,784.00 13,700,000.00

Реконструкція (санація) самотічного 
каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-
ої Замостянської по вул.Черкаській до 
перехрестя вул.Черкаської із вул.Лінійною в 
м.Суми

2021-2022 7,593,157.00 7,593,157.00 1,765,000.00 589,813.48

Реконструкція (санація) самотічного 
каналізаційного колектора Д 400-600 мм від 
вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до 
КНС-6

2018-2022 12,627,116.00 12,627,116.00 6,000,000.00

1217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності 15,000,000.00

Нове будівництво дитячих майданчиків 2022 800,000.00

Нове будівництво спортивних майданчиків 2022 2,000,000.00

Нове будівництво спортивного майданчика 
по вул. Інтернаціоналістів, 22 в м.Суми 2022 600,000.00

Сторінка 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво спортивно-оздоровчого 
комплексу по вул. Харківська, 3 в м.Суми 2022 1,500,000.00

Нове будівництво спортивно-оздоровчого 
комплексу (р-н 23 школи) в м.Суми 2022 1,500,000.00

Реконструкція фонтану «Садко» в м. Суми 2022 7,500,000.00

Реконструкція електричних мереж 
вуличного освітлення в районі житлового 
будинку по просп. Тараса Шевченко, 12  в 
м. Суми

2022 100,000.00

Реконструкція майданчику для складування 
рослинних відходів по вул. М.Лукаша в 
м.Суми

2022 1,000,000.00

Управління капітального 
будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської 
ради

318,061,682.00 230,711,075.00 104,077,061.00

Управління капітального 
будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської 
ради

318,061,682.00 230,711,075.00 104,077,061.00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства 2,000,000.00

Нове будівництво інженерних мереж за 
адресою: м. Суми, район заводу «Центроліт» 2022-2024 2,000,000.00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ 
та закладів 21,580,930.00 21,580,930.00 7,500,000.00

Нове будівництво елементів благоустрою 
території дитячого садка по вул. 
Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми

2021-2022 14,089,155.00 14,089,155.00 4,000,000.00

Сторінка 3
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Нове будівництво дитячого майданчика на 
території КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№12 ім. Б. Берестовського за адресою: м. 
Суми, вул. Засумська, 3 

2022 1,500,000.00

Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» 
по вул. 20 років Перемоги, 9 2018-2022 7,491,775.00 7,491,775.00 2,000,000.00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних 
установ та закладів 36,829,214.00 36,829,214.00 3,000,000.00

Реконструкція неврологічного відділення 
КУ  «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 2018-2023 36,829,214.00 36,829,214.00 3,000,000.00

1517324 7324 0443 Будівництво установ та 
закладів культури 300,000.00

Реконструкція будівлі 
Великочернеччинського будинку культури 
за адресою: Сумська область, Сумський 
район, с. В.Чернеччина, вул. Центральна, 3

2021-2022 300,000.00

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ 
та закладів фізичної культури 
і спорту

20,150,000.00

Нове будівництво інженерних мереж 
фізкультурного центру зимових видів 
спорту та активного відпочинку  «Льодова 
арена»  в Сумському міському парку імені 
І.М. Кожедуба 

2022 150,000.00

Реконструкція стадіону «Авангард» 2021-2023 20,000,000.00

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів 
комунальної власності 84,794,333.00 84,794,333.00 48,489,651.00

Нове будівництво кладовища в районі 40-ї 
підстанції в м. Суми 2017-2023 38,244,949.00 38,244,949.00 1,000,000.00

Сторінка 4
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Нове будівництво кладовища в районі 
селища Новоселиця за адресою: Сумська 
обл., Сумський р., Верхньосироватська 
с/рада

2014-2025 38,355,224.00 38,355,224.00 1,000,000.00

Нове будівництво скейт-парку по вул. 
Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми 2021-2022 761,880.00 761,880.00 739,651.00

Нове будівництво дитячих та спортивних 
майданчиків 2022 250,000.00

Нове будівництво парку культури і 
відпочинку «Чешка» в м.Суми 2022 24,000,000.00

Реконструкція скверу «Дружба» в м. Суми 2022 20,000,000.00

Реконструкція пішохідної доріжки по вул. 
Кринична 2022 1,000,000.00

Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі 
по вул. Першотравнева, 21 в м. Суми 2021-2022 7,432,280.00 7,432,280.00 500,000.00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та 
охорона пам'яток архітектури 500,000.00

Реставраційний ремонт приміщень по вул. 
Покровська, 9 в м. Суми 2022 500,000.00

1517361 7361 0490

Співфінансування 
інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

92,508,050.00 72,508,050.00 21,844,084.00

Нове будівництво полігону для складування 
твердих побутових відходів на території 
Верхньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області 

2019-2025 92,508,050.00 72,508,050.00 21,844,084.00

1517640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 82,349,155.00 14,998,548.00 293,326.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі 
КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. 
Лесі Українки, 23 в м. Суми

2018-2022 43,788,746.00 622,106.00 85,609.00

Сторінка 5
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Реконструкція - термомодернізація будівлі 
КУ Сумська СШ № 9 по вул. 
Даргомижського, 3 в м. Суми

2018-2022 38,560,409.00 14,376,442.00 207,717.00

х х х Усього х х 356,885,739.00 269,535,132.00 191,445,293.00 589,813.48

Виконавець: Липова С.А. ________

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Сторінка 6
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Додаток 6 
до      рішення     Сумської    міської     ради 
«Про     звіт     про     виконання     бюджету 
Сумської           міської          територіальної 
громади     за     І     півріччя    2022     року» 
від                           2022 року  №           - МР 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

 
 

За І півріччя 2022 року бюджет Сумської міської територіальної 

громади (далі по тексту - бюджет СМТГ) за доходами виконано у сумі                   

1 542 986,0 тис. грн, що становить 43,9 % до затвердженого плану на рік                  

та на 82 979,5 тис. грн (або на 5,7 %) більше надходжень за І півріччя                           

2021 року, в т. ч.: 
1) Надходження до загального фонду склали 1 499 343,1 тис. грн                    

(44,2 %) та на 69 987,5 тис. грн (або на 4,9 %) більше надходжень                              

за І півріччя 2021 року, з них: 
 Власні доходи (податкові, неподаткові надходження та доходи від 

операцій з капіталом) – 1 172 298,7 тис. грн (40,9 % до затвердженого плану 

на рік) та на 40 950,0 тис. грн (або на 3,6 %) більше надходжень за І півріччя 

2021 року. 
 Загальна сума недовиконання до планових показників на звітну 

дату становить 243 121,9 тис. грн (або 17,2 %), зокрема по: 
- податкових надходженнях «-» 259 249,7 тис. грн (податок на доходи 

фізичних осіб, податок на прибуток «-» 123 248,5 тис. грн; рентна плата та 

плата за використання інших природних ресурсів «-» 60,2 тис. грн; внутрішні 
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податки на товари та послуги «-» 47 448,7 тис. грн; місцеві податки та збори, 

що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України                                            

«-» 88 492,3 тис. грн); 
- неподаткових надходженнях «+» 16 127,1 тис. грн (доходи від 

власності та підприємницької діяльності «-» 422,7 тис. грн; адміністративні 

збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності                               

«+» 17 697,5 тис. грн; інші неподаткові надходження «-» 1 147,7 тис. грн); 
- доходах від операцій з капіталом «+» 0,7 тис. грн                                                     

(кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,     

а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі). 
Основним фактором, який вплинув на невиконання планових 

показників по дохідній частині бюджету СМТГ є введення воєнного 

стану в Україні з 24 лютого 2022 року відповідно до указу Президента 

України від 24.02.2022 N 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,                                  

який затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX                                                       
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану 

в Україні». 
Другим фактором є прийняття Закону України від 12 травня                      

2022 року № 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та інших законодавчих актів України щодо особливостей податкового 

адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, 

надзвичайного стану» (набрав чинності 27.05.2022), яким відтерміновано 

сплату податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити 

(тимчасово, на період воєнного стану та протягом 6 місяців після 

припинення (скасування) воєнного стану в Україні). 
Третім фактором є прийняття Закону України від 15 березня                           

2022 року № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного 

стану» (набрав чинності 17.03.2022), яким надано пільги зі сплати податків, 

зокрема по: 
- єдиному податку для платників І та ІІ групи - на період з 1 квітня 

2022 року до припинення (скасування) воєнного стану на території України 

(платники І та ІІ групи мають право не сплачувати єдиний податок); 
- єдиному податку для платників ІІІ групи - на період з 1 квітня                     

2022 року до припинення (скасування) воєнного стану                                                    
на території України, встановлено ставку 2 % від обороту без ПДВ                              
(до таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу                                 
та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах); 

- акцизному податку з пального - встановлено «0» ставку тимчасово, 

на період до припинення (скасування) воєнного стану на території України                    

(на бензини моторні; інші бензини; інші нафтопродукти; важкі дистиляти 

(газойль); скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші 

гази; бутан, ізобутан). 
Четвертим фактором є обмеження продажу алкогольних напоїв та 

речовин, які вироблені на спиртовій основі, відповідно до розпоряджень 
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Сумської обласної військової адміністрації (від 27.02.2022 № 79-ОД «Про 

заборону торгівлі алкогольними напоями у Сумській області», від 30.03.2022 

№ 108-ОД «Про торгівлю алкогольними напоями у Сумській області» та від 

13.06.2022 № 183-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації - керівника обласної військової адміністрації від 

30.03.2022 № 108-ОД»). 
 Офіційні трансферти – 327 044,4 тис. грн (62,1 % до 

затвердженого плану на рік) та на 29 037,5 тис. грн (або на 9,7 %) більше 

надходжень за І півріччя 2021 року (за рахунок отримання освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам). 
2) Надходження до спеціального фонду по власних доходах 

(податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та 

цільові фонди) склали 43 642,9 тис. грн (36,7 % до затвердженого плану на 

рік) та на 12 992,0 тис. грн (або на 42,4 %) більше надходжень за І півріччя 

2021 року (переважно за рахунок збільшення власних надходжень 
бюджетних установ «+» 18 552,3 тис. гривень). 
 Зокрема, структура доходів по кожному виду надходжень, які 

зараховуються до бюджету СМТГ відповідно до вимог статей 64, 691 та 71 

Бюджетного кодексу України, характеризується наступними 

показниками: 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

 
 

Найбільша частка в обсязі надходжень доходів загального фонду 

бюджету СМТГ (без офіційних трансфертів) за І півріччя 2022 року, як і в 

попередніх періодах, залишається за податком на доходи фізичних осіб                         

(до бюджету СМТГ надходить 64,0 %) та складає 73,6 %, або                                     
862 363,3 тис. грн (43,1 % до річного плану) та на 89 027,0 тис. грн, або                                 

на 11,5 % («+» 37 471,2 тис. грн, або на 4,5 % у співставних значеннях 

ПДФО за 2021 рік до 2022 року) перевищує надходження за І півріччя                     
2021 року. 

Комунальними підприємствами, засновниками яких є Сумська міська 
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рада, перераховано 748,9 тис. грн податку на прибуток підприємств,                                
що складає 75,5 % до річного плану та на 2 857,2 тис. грн, або на 79,2 %                        

менше надходжень за І півріччя 2021 року. 
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів                          

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування (до бюджету СМТГ надходить 37,0 %) перераховано                      
343,4 тис. грн, що складає 49,2 % до річного плану та на 215,6 тис. грн,                      
або на 38,6 % менше надходжень за І півріччя 2021 року. 

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів                             
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів                           
в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування) надійшло 253,2 тис. грн, що складає 44,4 % до річного плану 

та на 28,8 тис. грн, або на 12,8 % більше надходжень за І півріччя 2021 року. 
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення (платниками є первинні 

водокористувачі - суб’єкти господарювання, які використовують воду                           

для потреб виробництва відповідно до отриманих спеціальних дозволів;                              

до бюджету СМТГ надходить 5,0 %) надійшло 211,9 тис. грн, що складає 

36,1 % до річного плану та на 12,9 тис. грн, або на 5,7 % менше надходжень 

за І півріччя 2021 року. 
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення надійшло 31,4 тис. гривень. 

 
 

Акцизного податку надійшло 46 728,6 тис. грн (в т. ч. 11 182,9 тис. грн 

– пальне та 35 545,7 тис. грн - акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що складає 23,7 % 

до річного плану та на 32 691,8 тис. грн, або на 41,2 % менше надходжень                    

за І півріччя 2021 року. 
Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального 

фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (18,5 %), яких    
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надійшло 217 219,4 тис. грн, що складає 35,5 % до річного плану та                                                 

на 27 692,9 тис. грн, або на 11,3 % менше надходжень за І півріччя 2021 року, 

зокрема: 
1) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

надійшло 6 564,7 тис. грн (30,6 % до плану на рік) та на 1 563,8 тис. грн,                        

або на 19,2 % менше надходжень за І півріччя 2021 року (сплата зменшилася 

по юридичних особах на «-» 945,0 тис. грн, по фізичних особах                                              

на «-» 618,8 тис. гривень). 

 
 

2) Плати за землю надійшло 49 207,5 тис. грн (21,6 % до плану на рік) 

та на 44 272,2 тис. грн, або на 47,4 % менше надходжень за І півріччя                       
2021 року. 

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради: 
1. Постійно здійснюється моніторинг щодо виконання планових 

показників відповідно до закріплення у затверджених обсягах. 
2. Здійснюється робота з суб’єктами господарювання - 

землекористувачами, що не мають зареєстрованого у відповідності до 

чинного законодавства права користування земельними ділянками, стосовно 

укладення договорів оренди землі. З початку 2022 року суб'єктам 

господарювання направлено 29 листів про усунення порушень земельного 

законодавства. В результаті проведених заходів (залучення суб’єктів 

господарювання – землекористувачів, що не мають зареєстрованого у 

відповідності до чинного законодавства права користування земельними 

ділянками, до укладення договорів оренди землі) до бюджету СМТГ по 

орендній платі за землю додатково надійшли кошти в сумі 31,4 тис. гривень. 
3. На виконання статті 24 Закону України від 06.10.1998 № 161-ХІV                      

«Про оренду землі» (зі змінами) та статті 288 Податкового кодексу України                   

від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами) до Головного управління ДПС                                     

у Сумській області щомісячно надається інформація про укладення нових, 
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внесення змін до існуючих та розірвання діючих договорів оренди по 

земельних ділянках комунальної власності. В результаті проведених заходів 

згідно рішень Сумської міської ради було укладено та поновлено 32 договори 

оренди земельних ділянок, внесені зміни до 18 існуючих договорів оренди, 

припинено дію 51 договору оренди. 
4. У відділах ДВС перебувають на виконанні 5 виконавчих документів 

(по 4 боржниках) про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну 

суму 1 435,6 тис. гривень. У результаті співпраці з відділами ДВС на користь 

бюджету СМТГ стягнуто кошти в сумі 209,9 тис. гривень заборгованості, 

стягнутої за користування земельними ділянками комунальної власності без 

оформлення відповідних документів. 
3) Транспортного податку надійшло 135,9 тис. грн (30,6 % до плану                

на рік) та на 216,4 тис. грн, або на 61,4 % менше надходжень                                         

за І півріччя 2021 року (за рахунок зменшення купівельної спроможності 

населення та збільшення середньоринкової вартості легкових автомобілів, 

яка враховується для сплати транспортного податку та становить понад 

375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року (2021 рік - понад 2 250,0 тис. грн; 2022 рік - 
понад 2 437,5 тис. гривень). Зменшилась сплата по юридичних особах                                  

на 189,6 тис. грн, або на 64,1 %, по фізичних особах на 26,8 тис. грн,                                      

або на 47,4 відсотка. 
4) Туристичного збору надійшло 180,1 тис. грн (23,0 % до плану                      

на рік) та на 110,4 тис. грн, або на 38,0 % менше надходжень                                           

за І півріччя 2021 року, зокрема за рахунок зменшення надходжень по: 
- юридичних особах - на 101,3 тис. грн, або на 38,5 %; 
- фізичних особах - на 9,1 тис. грн, або на 33,0 відсотка. 

 

 
 

5) Єдиного податку надійшло 161 131,2 тис. грн (44,6 % до плану                      

на рік) та на 18 469,9 тис. грн (або на 12,9 %) більше надходжень                                            

за І півріччя 2021 року за рахунок: 
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-  збільшення кількості платників єдиного податку по ІІІ групі по 

юридичних та фізичних особах (згідно даних Головного управління ДПС у 

Сумській області станом на 01.07.2022 зареєстровано 13 975 платників 

єдиного податку, що на 42 платника більше, ніж станом на 01.07.2021 

(13 933); 
-  зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на 9,3 %                       

(по платниках І групи); 
-  зростання мінімальної заробітної плати, встановленої законом                      

на 1 січня податкового (звітного) року, на 8,3 % (по платниках ІІ групи). 
Надходження частини чистого прибутку (доходу), сплаченого 

комунальними підприємствами міста, склали 17,8 тис. грн                                     

(11,0 % до річного плану) та на 483,0 тис. грн (або на 96,4 %) менше 

надходжень за І півріччя 2021 року. 
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло                                  

1 032,5 тис. грн (56,3 % до річного плану) та на 245,0 тис. грн, або на 31,1 % 

більше надходжень за І півріччя 2021 року, а саме: 
1) По адміністративній комісії при виконавчому комітеті                       

Сумської міської ради – 219,8 тис. грн, що складає 13,7 % до річного плану  

та на 392,1 тис. грн, або на 64,1 % менше надходжень за І півріччя 2021 року. 
Згідно інформації сектору з питань забезпечення роботи 

адміністративної комісії Сумської міської ради за І півріччя 2022 року 

адміністративною комісією при виконавчому комітеті у режимі відео 

конференції проведено 25 засідань, на яких розглянуто 412 протоколів про 

адміністративні правопорушення (за І півріччя 2021 року - 21 засідання, на 

яких розглянуто 527 протоколів). За результатами розгляду: 
- 1 особу попереджено; 
- закрито 131 протокол (в т. ч. 59 протоколів відповідно до ст. 22 

«Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при 

малозначності правопорушення» та 72 проколи згідно ст. 247 «Обставини, 

що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» 

Кодексу України про адміністративні правопорушення); 
- на 389 осіб накладено адміністративних штрафів на суму                                         

341,8 тис. грн; 
- до Державної виконавчої служби по територіальності для 

примусового стягнення коштів по адміністративних штрафах передано                       
143 справи на суму 215,6 тис. грн та у результаті співпраці з відділами ДВС 

на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 76,0 тис. гривень. 
2) По управлінню державного архітектурно – будівельного 

контролю Сумської міської ради – 810,0 тис. грн, що в 3,5 раза перевищує 

річний план та на 635,0 тис. грн, або в 3,6 раза більше надходжень                              
за І півріччя 2021 року. 

3) По управлінню «Центр надання адміністративних послуг                                    

у м. Суми» Сумської міської ради – 0,3 тис. грн (11,9 % до річного плану)                                                            

та на 0,3 тис. грн, або на 46,2 % менше надходжень за І півріччя 2021 року                     

(за І півріччя 2021 року складено 13 протоколів; за І півріччя 2022 року -                               
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7 протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до                        
статті 198 «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності» 

Кодексу України про адміністративні правопорушення). 
4) По управлінню з питань праці Сумської міської ради –                                     

2,4 тис. гривень. Також слід зазначити, що відповідно до частини другої 

статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи 

місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть 

проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що 

перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.  
Протягом січня-лютого 2022 року управлінням з питань праці Сумської 

міської ради проведено 3 перевірки на 2 підприємствах та 1 установі, що 

перебувають у комунальній власності Сумської міської територіальної 

громади. За результатами перевірок складені відповідні довідки, в яких 

зазначені перелік досліджених питань, а також опис виявлених порушень, 

надана методична допомога, спрямована на усунення виявлених порушень і 

недопущення їх у подальшому. З 24 лютого 2022 року перевірки не 

проводились у зв’язку із веденням воєнного стану на території України. 
Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів надійшло 192,8 тис. грн (33,4 % до річного плану)                         
та на 62,9 тис. грн (або на 48,4 %) більше надходжень за І півріччя 2021 року, 

зокрема: 
- по юридичних особах «+» 125,1 тис. грн, або в 4,8 раза більше 

надходжень за І півріччя 2021 року; 
- по фізичних особах «-» 62,2 тис. грн, або на 64,0 % менше 

надходжень за І півріччя 2021 року. 
Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 16,8 тис. грн  

(відповідно до рішень Сумської міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у 

користування на праві строкового земельного сервітуту»), що складає 81,6 % 

до річного плану та на 26,1 тис. грн (або на 60,8 %) менше надходжень                                          

за І півріччя 2021 року (за рахунок помилково сплачених коштів                                     
у сумі 34,9 тис. грн фізичною особою – підприємцем                                                   

у І півріччі 2021 року). 
Коштів гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які 

підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика                    

до відповідного бюджету надійшло 15,1 тис. грн (25,1 % до річного плану). 
Плати за надання адміністративних послуг надійшло                               

6 310,8 тис. грн, що складає 33,8 % до річного плану та                                                          

на 1 730,4 тис. грн (або на 21,5 %) менше надходжень за І півріччя 2021 року, 

зокрема по: 
 - адміністративному збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань                

«-» 206,3 тис. грн, або на 55,9 % менше надходжень за І півріччя 2021 року; 
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- платі за надання інших адміністративних послуг «-» 973,9 тис. грн, 

або на 14,3 % менше надходжень за І півріччя 2021 року                                                      
(за витяг з земельного кадастру; за надання адміністративних послуг, які 

надаються Головним управлінням національної поліції в Сумській області, 

управлінням патрульної поліції в Сумській області, регіональним сервісним 

центром ГСЦ МВС в Сумській області; за надання адміністративних 

послуг, які надаються Державною міграційною службою України                                     
в Сумській області; за надання адміністративних послуг, які надаються 

управлінням Укртрансбезпеки у Сумській області тощо); 
- адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень «-» 506,2 тис. грн, або на 63,8 % менше 

надходжень за І півріччя 2021 року; 
- платі за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також платі за надання інших платних послуг, пов'язаних з 

такою державною реєстрацією «-» 44,0 тис. грн, або на 83,8 % менше 

надходжень за І півріччя 2021 року. 
Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
склали 35 388,7 тис. грн, що на 27,5 % перевищує річний план та                                                    

на 21 386,1 тис. грн (або в 2,5 раза) більше надходжень за І півріччя                            
2021 року. 

 
 

Обсяг заборгованості по оренді комунального майна станом                                 

на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2021 збільшився з 6 201,8 тис. грн                                  

до 6 614,3 тис. грн, тобто на 412,5 тис. гривень. 
Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради: 
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1. Постійно здійснюється моніторинг виконання планових показників 

відповідно до закріплення у затверджених обсягах. 
2. Постійно проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення 

заборгованості по орендній платі з юридичних та фізичних осіб – орендарів 

комунального майна, дострокового розірвання договорів з боржниками                     

та примусового виселення з приміщень; здійснюється моніторинг стану 

виконання рішень суду та вжитих заходів щодо стягнення заборгованості по 

оренді комунального майна. 
Так, станом на 01.07.2022: 
За рішенням суду по: 
 4-ох позовах стягнуто заборгованість по орендній платі                                

за користування комунальним майном на загальну суму 39,8 тис. гривень; 
 1-му позову заборгованість сплачено в сумі 5,0 тис. гривень                   

до прийняття рішення суду по суті; 
 2-ох позовах про примусове виселення орендаря із займаного 

нежитлового приміщення – залишено без розгляду. 
На розгляді в судах перебуває 1 позов - про стягнення заборгованості 

на суму 20,1 тис. гривень. 
На виконанні у відділах ДВС перебуває 91  виконавчий документ про 

стягнення заборгованості по орендній платі за користування комунальним 

майном з 56 боржників на загальну суму 4,8 млн. гривень. У результаті 

співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто кошти у сумі 

5,3 тис. гривень по заборгованості за оренду комунального майна. 
3. Відділом орендних відносин управління майна постійно проводиться 

робота щодо своєчасного оформлення договорів оренди (з урахуванням змін                  

в законодавстві) та внесення змін до діючих договорів. 
Державного мита надійшло 68,0 тис. грн, що складає 12,1 % до 

річного плану та на 214,2 тис. грн, або на 75,9 % менше надходжень                                          

за І півріччя 2021 року, зокрема: 
- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення  документів на спадщину і 

дарування «-» 133,9 тис. грн, або на 83,9 % менше надходжень за І півріччя 

2021 року; 
- державне мито, пов’язане з видачою та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України «-» 80,1 тис. грн, або                      

на 65,4 % менше надходжень за І півріччя 2021 року. 
Інших надходжень надійшло 1 033,8 тис. грн, що складає 21,9 %                          

до річного плану та на 1 810,1 тис. грн, або на 63,6 % менше надходжень               

за І півріччя 2021 року, переважно за рахунок: 
- зменшення надходжень по платі за тимчасове користування місцями, 

що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних 

засобів «-» 1 288,0 тис. грн (у зв’язку із прийняттям рішення виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 № 113 «Про підтримку 

суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами на період дії воєнного 

стану на території Сумської міської територіальної громади»); 
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- перерахування в І півріччі 2021 року залишків коштів станом                        

на 01.01.2021 у зв’язку з закриттям рахунків та переходом до Сумської МТГ         

«-» 224,3 тис. грн; 
- зменшення надходжень за лікування потерпілих «-» 84,2 тис. грн; 
- зменшення сплаченої суми судового збору «-» 75,9 тис. грн; 
- зменшення сплаченої суми частки авансового внеску по виконавчих 

провадженнях «-» 50,0 тис. грн; 
- зменшення сплаченої суми реєстраційного внеску потенційних 

покупців малої приватизації «-» 40,4 тис. гривень. 
Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної                        

та комунальної власності, які не надані у користування та не передані                 

у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не                        

за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення 

якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку                      

з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло                                                     

321,6 тис. грн, що в 3,8 раза перевищує річний план та на 123,6 тис. грн,                     

або на 27,8 % менше надходжень за І півріччя 2021 року (надходять кошти:         

за рішеннями суду про стягнення безпідставно збережених коштів за 

користування земельними ділянками з порушенням земельного 

законодавства; за договорами добровільного відшкодування безпідставно 

збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок комунальної 

власності без державної реєстрації права користування). 
Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради: 
1. Суб’єктам господарювання було направлено 13 листів про 

визначення недоотриманого доходу у вигляді несплаченої орендної плати                 
на суму 893,6 тис. гривень. 

В результаті проведеної роботи до бюджету СМТГ надійшли кошти: 
- 210,0 тис. грн (недоотриманий дохід за рішеннями суду про 

стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельними 

ділянками з порушенням земельного законодавства); 
- 111,6 тис. грн (за договорами добровільного відшкодування 

безпідставно збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок 

комунальної власності без державної реєстрації права користування). 
2. Постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо порушення 

прав територіальної громади на володіння, управління, користування                               

та розпорядження земельними ресурсами СМТГ. 
Так, станом на 01.07.2022 на розгляді в судах перебуває 26 справ на 

загальну суму 8 155,7 тис. грн (в т. ч. по 12 справах судом прийнято схвальні 

рішення на загальну суму 2 096,5 тис. гривень). 
3. У відділах ДВС перебувають на виконанні 22 виконавчих документів                      

(по 22 боржниках) про стягнення безпідставно збережених коштів внаслідок 

користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення 

відповідних документів на загальну суму 3 901,0 тис. гривень. 
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Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою                          

в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і 

грошові кошти, власники яких невідомі склали 0,7 тис. гривень. 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
 

 
 

Екологічного податку (до бюджету ТГ надходить 25,0 %) зараховано 

1 056,9 тис. грн, що складає 23,6 % до річного плану та на 1 197,9 тис. грн                               

(або на 53,1 %) менше надходжень за І півріччя 2021 року. 
Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності (до бюджету СМТГ надходить                                          

50,0 %) надійшло 8,6 тис. грн, що складає 43,2 % до річного плану та                     
на 169,5 тис. грн (або на 95,2 %) менше надходжень за І півріччя 2021 року. 

Відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається 

з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надійшло                                 

71,8 тис. грн, що складає 47,8 % до річного плану. 
На спеціальні рахунки бюджетних установ (власні надходження) 

надійшли кошти у сумі 38 783,0 тис. грн, що складає 36,8 % до річного плану 

та на 18 552,3 тис. грн (або в 1,9 раза) більше надходжень за І півріччя                      
2021 року. 
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Надходження бюджету розвитку становлять 3 412,7 тис. грн, що 

складає 63,0 % до річного плану та на 3 155,0 тис. грн (або на 48,0 %) менше 

надходжень за І півріччя 2021 року (переважно за рахунок зменшення 

надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності, та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту), а саме:  
1) Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури                            

населеного пункту надійшло в сумі 274,0 тис. грн та на 1 086,6 тис. грн,                             

або на 79,9 % менше надходжень за І півріччя 2021 року. При цьому, слід 

зазначити, що Законом України від 20.09.2019 № 132-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні» з 01.01.2021 було скасовано пайову 

участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, шляхом 

виключення статті 40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури 

населеного пункту» в Законі України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI. 
2) Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності – 3 131,8 тис. грн, що складає 58,0 % до річного плану та                                                               
на 2 033,9 тис. грн, або на 39,4 % менше надходжень за І півріччя 2021 року    

(в І півріччі 2021 році – 11 об'єктів, площею 1 568,5 кв. метрів;                                                       

в І півріччі 2022 року – приватизовано 5 об'єктів, площею 792,7 кв. метрів). 
3) Кошти від продажу землі – 5,0 тис. грн, що на 34,5 тис. грн, або                   

на 87,3 % менше надходжень за І півріччя 2021 року (за І півріччя 2021 року -           
1 об'єкт, площею 0,0160 га; за І півріччя 2022 року – надійшов авансовий 

внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки). 
4) Надходження коштів по відсотках за користування                           

позиками, які надавалися з місцевих бюджетів – 1,9 тис. грн, що складає 

9,4 % до річного плану. 
5) Плати за гарантії, надані міськими радами – 0,012 тис. грн,                  
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що складає 100,0 % до річного плану. 
 

 
 

До цільового фонду Сумської міської ради залучено                                  

310,0 тис. грн, що становить 9,2 % до річного плану та на 1 085,5 тис. грн,                          

або на 77,8 % менше надходжень за І півріччя 2021 року, а саме по: 
- Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради –                     

«-» 83,9 тис. грн (в т. ч. «-» 93,3 тис. грн - кошти, від співвласників 

багатоквартирних будинків на проведення капітального ремонту житлового 

фонду відповідно до рішення Сумської міської ради від 29.01.2020                              
№ 6369-МР «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 

для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні 

капітального ремонту багатоквартирних будинків» (зі змінами), які були 

надміру сплачені і повернуті згідно Подання Департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради та 9,4 тис. грн - відновна вартість зелених 

насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у м. Суми), що на 938,2 тис. грн 

менше надходжень за І півріччя 2021 року; 
- управлінню архітектури та містобудування Сумської міської 

ради – 168,7 тис. грн, що становить 18,0 % до річного плану та                                                    

на 372,5 тис. грн (або на 68,8 %) менше надходжень за І півріччя 2021 року; 
- виконавчому комітету Сумської міської ради – 225,2 тис. грн, що 

становить 100,0 % до річного плану (в І півріччі 2021 року кошти                                 
не надходили). 

Відповідно до частини 1, 4 та 5 статті 78 Бюджетного кодексу 

України Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради здійснюється загальна організація та управління виконанням 

бюджету СМТГ, координація діяльності учасників бюджетного процесу                

з питань виконання бюджету, а саме: 
1. Здійснюється щоденний контроль за станом виконання дохідної 

частини бюджету СМТГ. 
2. Здійснюється оперативний моніторинг сплати до бюджету податку 
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на доходи фізичних осіб та плати за землю бюджетоутворюючими 

підприємствами міста. 
3. Щопонеділка розглядається інформація про стан надходження 

коштів до бюджету СМТГ на апаратній нараді при міському голові. 
4. З метою виконання показників дохідної частини бюджету                           

СМТГ було прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради          

від 21.02.2022 № 46 «Про заходи щодо виконання дохідної частини бюджету                                                      

Сумської міської територіальної громади в 2022 році», яке перебуває                               

на контролі керівників виконавчих органів Сумської міської ради та                                       

Головного управління ДПС у Сумській області. 
5. Рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року                                 

№ 2705 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку                                           

Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями 

розвитку на 2023 - 2024 роки» було затверджено заходи щодо виконання 

дохідної частини бюджету СМТГ в 2022 році. В результаті проведених 

заходів станом на 01.07.2022 виконання склало 8 641,3 тис. гривень, що                        
в 7,9 раза перевищує плановий показник на рік. Крім того, згідно інформації                                                         

Головного управління ДПС у Сумській області по заходах примусового 

стягнення надійшли кошти в сумі 7 448,8 тис. гривень, що складає 149,0 %                   

від планового показника на рік. 
6. Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради було підготовлено від імені виконавчого комітету Сумської міської ради 

та направлено 3 листи до підприємств міста, які допустили істотне 

зменшення надходжень (в т. ч.: 1 лист по податку на доходи фізичних осіб;                 
2 листа по платі за землю) з проханням повідомити про причини скорочення 

перерахувань до бюджету. 
7. З метою погашення заборгованості до бюджету Департаментом 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради було підготовлено         

від імені виконавчого комітету Сумської міської ради та направлено                            

9 листів суб’єктам господарювання, які мають заборгованість                                           

(в т. ч.: 3 листи по платі за землю; 3 листи по єдиному податку; 2 листи по 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 1 лист по 

єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників) з проханням 

погасити існуючу заборгованість. 
8. Для проведення спільного контролю по виконанню затверджених 

показників по дохідній частині бюджету СМТГ Департаментом фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради: 
8.1. Направлено помісячний розпис доходів загального та спеціального 

фондів бюджету СМТГ до Головного управління ДПС у Сумській області, 

виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до закріплення. 
8.2. Щомісячно направляється до Головного управління ДПС                                    

у Сумській області інформація про стан виконання дохідної частини 

бюджету СМТГ в розрізі надходжень. 
8.3. У разі внесення змін направляється уточнений розпис доходів 

загального та спеціального фондів бюджету СМТГ до Головного управління 
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ДПС у Сумській області та виконавчих органів Сумської міської ради 

відповідно до закріплення. 
8.4. Щомісячно надається інформація про надходження коштів                            

до бюджету СМТГ (Департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради, Департаменту інфраструктури міста                               
Сумської міської ради, відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Сумської міської ради, управлінню «Центр надання 

адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, управлінню 

державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради, 

управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства    

Сумської міської ради). 
8.5. Щомісячно виконавчим органам Сумської міської ради відповідно 

до закріплення надається інформація про загальний обсяг заборгованості                        
в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, яка отримана через                                 

ITC «Електронний кабінет» (Департаменту забезпечення ресурсних 

платежів Сумської міської ради; відділу торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів Сумської міської ради; відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради; управлінню стратегічного 

розвитку міста Сумської міської ради). 
9. Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради 

постійно здійснюється контроль щодо розміщення незаконно встановлених 

рекламних засобів та тимчасових споруд на території міста Суми. З початку 

2022 року управлінням обстежено 31 тимчасову споруду. 
10. Згідно інформації Департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради з початку 2022 року у приміщенні Сумського Бізнес 

Хабу проведено 26 заходів, до яких було залучено 565 суб’єктів 

господарювання (конференція компанії «Amway»; тренінги компанії 

«Glovo»; засідання «Клубу Ділових Людей»; семінари менеджерів б'юті-
індустрії; робочі зустрічі менеджерів магазинів одягу; нарада Сумського 

осередку АФНУ (ріелтори); нарада Ощадбанку; 6 нарад промисловців міста; 

5 нарад з підприємцями; робочі зустрічі створеного Машинобудівного 

кластеру; збори ради підприємців; наради підприємців з економічного 

розвитку регіону та з відновлення економіки; наради представників 

торгівельних мереж; наради експертів по економічній стратегії та 

енергоефективності області; обговорення інвест-програми Сумиобленерго; 

робоча зустріч щодо діяльності індустріальних парків області). 
11. З метою наповнення бюджету СМТГ управлінням                                     

«Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради                                       
(далі по тексту ЦНАП): 

- проводиться роз'яснювальна робота з громадськістю, висвітлюється 

інформація в засобах масової інформації стосовно діяльності ЦНАПу                              

та переліку його найпоширеніших адміністративних послуг; 
- на сайті ЦНАПу розміщена інформація про найбiльш затребувані 

мешканцями адміністративні послуги, якi надаються управлінням (реєстрація 

нерухомого майна, реєстрація юридичних та фізичних осіб - підприємців, 

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання громадян, видача витягу з 
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Держгеокадастру, виготовлення паспорту громадянина України у вигляді             

ID - картки  та громадянина України для виїзду за кордон тощо). 
12. Виконавчими органами, в межах повноважень та відповідно                            

до закріплення, постійно здійснювався моніторинг (відстеження) проєктів та 

прийнятих нормативно – правових актів, які розміщені на сайті                          

Верховної ради України, та виконання дохідної частини бюджету СМТГ. 
13. Виконавчими органами, в межах повноважень проводився 

моніторинг податкового боргу з метою покращення платіжної дисципліни 

суб’єктів господарювання та погашення (зменшення) заборгованості по 

податкових надходженнях до бюджету СМТГ відповідно до закріплення. 
14. З метою підтримки суб’єктів господарювання на період дії воєнного 

стану на території СМТГ прийняті рішення: 
- виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 № 113 

«Про підтримку суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами на 

період дії воєнного стану на території Сумської міської територіальної 

громади»); 
- Сумської міської ради від 14.06.2022 № 3010 – МР «Про звільнення 

орендарів від орендної плати за користування майном комунальної власності 

Сумської міської територіальної громади з 01.03.2022 по 30.06.2022». 
15. Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

Сумською міською радою по платі за землю було прийнято рішення                                      

від 14 липня  2022  року № 3025 – МР, яке набрало чинності  
з 01 січня 2023 року. 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)                   

за І півріччя 2022 року склало 1 263 610,4 тис. грн (або 33,2 %) до 

затверджених бюджетних призначень, у тому числі по загальному фонду –          
1 225 460,5 тис. грн (або 41,3 %) та по спеціальному фонду – 38 149,9 тис. грн 

(4,6 відсотка). 
На видатки соціального спрямування в І півріччі 2022 року 

спрямовано 885 002,8 тис. грн, що становить 72,2 % від обсягу загального 

фонду (1 225 460,5 тис. грн) бюджету Сумської міської територіальної 

громади. 
 

 
На виконання 32 програм Сумської міської територіальної громади 

спрямовано видатки у сумі 1 056 621,7 тис. гривень, що становить 33,3 % до 

загального обсягу видатків бюджету Сумської міської територіальної 

громади, передбачених на їх виконання, зокрема: 
- Комплексна програма Сумської міської територіальної громади 

«Освіта на 2022-2024 роки» - 686 782,6 тис. грн; 
- Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади 

«Охорона здоров’я» на 2022-2024 роки» - 48 089,0 тис. грн; 
- Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Сумської міської територіальної громади на               

2022-2024 роки – 64 776,9 тис. грн; 
- Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і 

мобільності на території Сумської міської територіальної громади на                   

2022-2024 роки – 21 124,8 тис. грн; 
- Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 

2022-2024 роки – 26 443,5 тис. грн; 
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- Програма відшкодування різниці між тарифами, встановленими в 

економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 

років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 

2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води по категорії споживачів «населення» на території Сумської 

міської територіальної громади – 101 035,8 тис. гривень. 
 

Структура виконання видатків бюджету Сумської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 рік (загальний та спеціальний 

фонди) характеризується наступними показниками: 
 За кодами економічної класифікації видатків бюджету                    

(з урахуванням видатків за напрямами спрямування по галузі «Охорона 

здоров’я» та в частині надання фінансової підтримки установам галузі 

«Фізична культура і спорт»): 
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 За функціональною ознакою видатків та кредитування 

місцевих бюджетів: 
 

 
 
Зокрема спрямовано по: 
 

КТПКВК 0100 «Державне управління» 
 
 

Видатки на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 
склали 114 486,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
109 167,4 тис. грн, що становить 46,6 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) –                         
5 319,2 тис. гривень. 

У загальній сумі враховано видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
- «Відкритий інформаційний простір Сумської міської територіальної 

громади» на 2022 рік – 326,5 тис. грн (забезпечення відкритості та 

прозорості діяльності органів місцевого самоврядування); 
- «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської 

територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та 

інших подій на 2020-2022 роки» – 42,5 тис. грн (відзначення державних, 

професійних свят, ювілейних дат, громадян та трудових колективів, 

вшанування видатних особистостей); 
-  «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної 

громади» на 2022 рік – 56,2 тис. грн (сповіщення мешканців територіальної 

громади, роз’яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану).  
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КТПКВК 1000 «Освіта» 
 

Видатки галузі «Освіта» склали 718 239,7 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 695 055,5 тис. грн, що становить 48,7 % до затверджених річних 

призначень (з них кошти бюджету Сумської міської територіальної громади – 
431 351,9 тис. грн) та по спеціальному фонду (власні надходження) –                   
23 184,2 тис. гривень. 

У загальній сумі враховані видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на          

2022-2024 роки» – 834,8 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним 

харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної 

середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховного комплексу, 

початкових шкіл, батьки яких є захисниками України, добровольцями – 
захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України); 

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 4,6 тис. грн (у т. ч. на 

забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками 

бойових дій на території інших держав). 
 

КТПКВК 2000 «Охорона здоров’я» 
 

Видатки галузі «Охорона здоров’я» склали 48 382,4 тис. грн,                               
в т. ч. по загальному фонду – 40 292,7 тис. грн, що становить 40,0 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 8 089,7 тис. гривень. 
У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» –       
293,4 тис. грн (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції). 
 

КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 
 

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 

108 504,2 тис. гривень. 
По загальному фонду – 108 360,6 тис. грн, що становить 39,0 % до 

затверджених бюджетних призначень, з них за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської територіальної громади – 107 570,3 тис. грн та іншої 
субвенції з обласного бюджету – 790,3 тис. гривень.  

З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської ТГ, найбільшу частку складають видатки, спрямовані на 

виконання завдань та заходів програми Сумської міської територіальної 

громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 26 369,1 тис. грн (загальний 

фонд, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

в міському електро-, автотранспорті, надання пільг, установлених чинним 

законодавством, матеріальної допомоги, соціальних гарантій, установлених 
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Сумською міською радою, фінансової підтримки організаціям, які мають 

соціальну спрямованість); 
По спеціальному фонду (власні надходження) видатки склали                       

143,6 тис. гривень. 
 

КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» 

 
Видатки галузі «Культура і мистецтво» склали 14 145,3 тис. грн, в т. ч. 

по загальному фонду – 13 910,4 тис. грн, що становить 38,3 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 234,9 тис. гривень. 
 

КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» 
 

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» склали 
27 406,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 27 383,6 тис. грн, 
що становить 37,6 % до затверджених бюджетних призначень 
та по спеціальному фонду (власні надходження) – 22,7 тис. гривень. 

Із видатків загального фонду спрямовано на утримання закладів – 
16 326,7 тис. грн, надання фінансової підтримки – 10 653,9 тис. грн, 

проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту – 45,7 тис. грн, виплату стипендій міського голови талановитим 

спортсменам Сумської міської територіальної громади – 357,3 тис. гривень. 
 

КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» 
 

Видатки галузі житлово-комунального господарства склали            

163 656,6 тис. грн, що становить 29,1 % до річних призначень                                     

(загальний фонд), з них на: 
- водопровідно-каналізаційне господарство – 289,9 тис. грн; 
- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 299,5 тис. грн;  
- фінансову допомогу комунальним підприємствам –                                         

111,5 тис. грн; 
- благоустрій населених пунктів – 63 549,4 тис. грн; 
- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) –          
98 780,3 тис. грн; 

- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства –                      
626,0 тис. гривень. 
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КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»  
 

На будівництво та регіональний розвиток спрямовано –                          
589,8 тис. грн, що становить 0,3 % до річних призначень (спеціальний фонд 

(бюджет розвитку) на будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства. 
 

КТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство» 
 

На транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство 

спрямовано 21 124,7 тис. грн, що становить 28,0 % до річних призначень  
(загальний фонд), з них на: 

- відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах – 3 898,4 тис. грн; 
- відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на 

тролейбусних маршрутах – 11 897,1 тис. грн; 
- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» –                           

5 329,2 тис. гривень. 
 

КТПКВК 7500 «Зв’язок, телекомунікації та інформатика» 
 
 

Видатки спрямовано на виконання міської програми «Автоматизація 

муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської 

міської територіальної громади» по загальному фонду у сумі 404,1 тис. грн 

що становить 3,7 % до річних призначень, зокрема на підтримку роботи 

систем електронного документообігу, підтримку роботи систем 

автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення 

працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, 

підтримка роботи систем відеоспостереження. 
 

КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю» 
 

На інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю, 
направлені кошти у сумі 297,4 тис. грн, або 0,1 % (загальний фонд –  
122,4 тис. грн та спеціальний фонд (цільовий  фонд) – 175,0 тис. грн), які 

спрямовано на: 
- виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади – 175,0 тис. грн по 

спеціальному фонду (цільовий фонд); 
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- заходи з енергозбереження – 102,8 тис. грн; 
- інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю –                                       

19,6 тис. грн, зокрема на виконання програм «Комплексна цільова Програма 

управління та ефективного використання майна комунальної власності та 

земельних ресурсів на території Сумської міської територіальної громади на 

2022- 2024 роки» – 18,9 тис. грн та «Програми економічного і соціального 

розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні 

напрями розвитку на 2023-2024 роки» – 0,7 тис. гривень. 
 
 

КТПКВК 8000 «Інша діяльність» 
 
 

На іншу діяльність направлені кошти у сумі 16 155,6 тис. грн,                      
або 15,6 % (в т. ч. по загальному фонду – 16 084,8 тис. грн та по спеціальному 

фонду – 70,8 тис. грн, з них бюджет розвитку – 52,8 тис. грн), зокрема на: 
- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха – 372,9 тис. грн; 
- заходи з організації рятування на водах – 1 199,4 тис. грн (на 

утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»); 
- заходи громадського порядку та безпеки – 303,9 тис. грн на 

виконання комплексної програми «Правопорядок» на період 2022-2024 роки 

(утримання пунктів охорони громадського порядку, оплата послуг зі 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів (тринадцять автомобілів патрульних нарядів поліції); 
- заходи та роботи з територіальної оборони - 5 944,2 тис. грн; 
- заходи за рахунок коштів резервного фонду бюджету Сумської 

міської територіальної громади– 8 335,2 тис. гривень.  
 

КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти» 
 
 

З бюджету Сумської міської територіальної громади передано 

трансферти в обсязі 30 217,7 тис. грн, що становить 15,5 % до затверджених 

річних призначень, з них загальний фонд – 29 897,7 тис. грн (або 15,7 %), 
спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 320,0 тис. грн (або 7,3 %), а саме до: 

 Державного бюджету - 29 003,0 тис. гривень (загальний фонд – 
28 683,0 тис. грн (або 16,1 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 
320,0 тис. грн (або 68,1 %), в т. ч. реверсна дотація – 23 790,7 тис. грн                       
(або 13,9 відсотків). 

 Обласного бюджету Сумської області – 1 214,7 тис. грн (загальний 

фонд, що становить 48,6 % до затверджених річних призначень) на 

виконання Обласної програми соціального захисту населення                                                 
на 2022-2026 роки. 

 
Виконання видаткової частини за І півріччя 2022 року відповідно 

до обсягів бюджетних призначень, визначених рішенням Сумської 

міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської 
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міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) по головних 

розпорядниках бюджетних коштів, становить: 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету склало 108 398,0 тис. грн                    
(або 33,2 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 107 570,4 тис. грн (або 37,1 %) та спеціальний фонд – 827,6 тис. грн, в т. ч. 
бюджет розвитку – 372,8 тис. грн, зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» у сумі                                       

46 529,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 46 314,8 тис. грн, що 

становить 45,5 % до затверджених бюджетних призначень та по 

спеціальному фонду – 214,8 тис. грн (власні надходження), а саме: 
 За бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 0210160) у сумі 46 487,1 тис. грн, в т. ч. по загальному 

фонду – 46 272,3 тис. грн (або 45,8 %) та по спеціальному фонду –                             
214,8 тис. грн (власні надходження) (забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування). 
У загальній сумі враховано видатки на виконання програм «Відкритий 

інформаційний простір Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік 

– 326,5 тис. грн (забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів 

місцевого самоврядування) та «Воєнний стан: інформування Сумської міської 

територіальної громади» на 2022 рік – 32,1 тис. грн (сповіщення мешканців 

територіальної громади, роз’яснювальна та інформаційна робота в умовах 

воєнного стану).  
 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного 

управління» (КПКВК 0210180) у сумі 42,5 тис. грн по загальному фонду 

(або 6,1 %), які спрямовано на виконання програми «Фінансове забезпечення 

відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, 

професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2020-2022 роки» 

(відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, громадян та 

трудових колективів, вшанування видатних особистостей). 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»     
у сумі 4 489,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 4 462,8 тис. грн, що 

становить 27,4 % до затверджених бюджетних призначень та по спеціальному 

фонду – 27,0 тис. грн (власні надходження), а саме: 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

(КПКВК 0213033) – 136,1 тис. грн по загальному фонду (або 17,0 %) на 

виконання комплексної програми Сумської міської територіальної громади 

«Освіта на 2022-2024 роки» для компенсаційних виплат КП СМР 

«Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти. 
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 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»                   

(КПКВК 0213036) – 178,4 тис. грн по загальному фонду (або 16,2 %),                  
з них на виконання: 

- цільової комплексної програми «Суми - громада для молоді» на                                         

2022-2024 роки – 2,2 тис. грн (для компенсаційних виплат КП СМР 

«Електроавтотранс» за пільговий проїзд студентів денної форми навчання 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-
технічних навчальних закладів міста); 

- комплексної програми Сумської міської територіальної громади 

«Освіта на 2022-2024 роки» – 176,2 тис. грн (для компенсаційних виплат                    
КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які 

навчаються у закладах загальної середньої освіти. 
 За бюджетною програмою «Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних служб» (КПКВК 0213121) –                                       
1 423,2 тис. грн (або 40,1 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                             
1 088,3 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 47,8 тис. грн 
(забезпечення діяльності Сумського міського центру соціальних служб). 

 За бюджетною програмою «Інші заходи та заклади молодіжної 

політики» (КПКВК 0213133) – 1 645,1 тис. грн, або 28 %, з них оплата праці 

з нарахуваннями – 1 367,8 тис. грн та оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 218,6 тис. грн (забезпечення діяльності КУ «Молодіжний 

центр «Романтика»).  
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»                         

(КПКВК 0213241) – 703,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                            
676,5 тис. грн (або 39,1 %) та по спеціальному фонду – 27,0 тис. грн (власні 

надходження), з них оплата праці з нарахуваннями – 580,7 тис. грн та оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 92,2 тис. грн (забезпечення діяльності 

КУ «Центр матері та дитини»). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0213242) – 403,5 тис. грн по 

загальному фонду (або 53,1 %), в т. ч. на реалізацію програм Сумської міської 

територіальної громади: 
- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 44,7 тис. грн; 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 

2022-2024 роки» – 358,8 тис. гривень. 
 

 КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі                                

1 822,7 тис. грн (або 41,2 % до затверджених річних бюджетних призначень), 
в т. ч. по загальному фонду – 1 817,0 тис. грн, що становить 41,0 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 5,7 тис. грн, а саме: 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

(КПКВК 0214060) – 778,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду -                   
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772,5 тис. грн (або 89,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
614,0 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 142,9 тис. грн 

та по спеціальному фонду (власні надходження) – 5,7 тис. гривень. Видатки 

спрямовані на утримання КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» 

Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності закладів в 

галузі культури і мистецтва» (КПКВК 0214081) – 1 044,5 тис. грн по 

загальному фонду (або 35,9 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                 
771,0 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 67,7 тис. 

гривень. Видатки спрямовані на утримання КУ «Агенція промоції «Суми» 

Сумської міської ради.  
 

 КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» 
у сумі 22 983,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
22 969,6 тис. грн, що становить 36,9 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду (власні надходження) – 14,3 тис. грн, 
а саме: 

 За бюджетною програмою «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту» (КПКВК 0215011) – 
45,7 тис. грн (загальний фонд), або 7,7 відсотків. 

 За бюджетною програмою «Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  
(КПКВК 0215031) – 9 519,5 тис. грн по загальному фонду (або 43,6 %), 
з них оплата праці з нарахуваннями – 8 867,4 тис. грн, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 615,2 тис. гривень. Видатки спрямовано на 

утримання 4-ох дитячо-юнацьких спортивних шкіл (МКЗ «ДЮСШ з вільної 

боротьби», МКЗ «СДЮСШ олімпійського резерву В. Голубничого з легкої 

атлетики», МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ єдиноборств» СМР), 
забезпечення розвитку і вдосконалення здібностей вихованців та на 

проведення навчально-тренувальних зборів та заходів. 
 За бюджетною програмою «Фінансова підтримка 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 

товариств» (КПКВК 0215032) – 7 031,7 тис. грн по загальному фонду  
(або 45,2 %) для надання фінансової підтримки на діяльність дитячо-
юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств. 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевих 

центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» 
(КПКВК 0215061) – 2 407,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 
2 393,2 тис. грн (або 43,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 
1 855,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  
333,4 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 14,3 тис. грн 
на утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх», проведення спортивно-масових заходів центром, утримання клубів за 

місцем проживання та проведення змагань. 
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 За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні» (КПКВК 0215062) – 3 979,5 тис. грн по загальному фонду 
(або 22,2 %) на надання фінансової підтримки організаціям, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність та виплату стипендій міського голови 

талановитим спортсменам Сумської міської територіальної громади. 
 

 ТПКВК 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство» у сумі 21 124,7 тис. грн (загальний фонд),                              

або 28,0 % до затверджених бюджетних призначень, а саме: 
 За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги 

місцевого автотранспорту» (КПКВК 0217412) – 3 898,4 тис. грн  
(або 22,9 %) на відшкодування різниці між встановленими та економічно 

обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування  
КП СМР «Електроавтотранс». 

 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері автотранспорту» 

(КПКВК 0217413) – 475,0 тис. грн (або 26,4 %) на фінансову підтримку             

КП СМР «Електроавтотранс». 
 За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги 

місцевого наземного електротранспорту» (КПКВК 0217422) –             
11 897,1 тис. грн (або 29,8 %) на відшкодування різниці між встановленими 

та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення 

пасажирів на тролейбусних маршрутах КП СМР «Електроавтотранс». 
 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері 

електротранспорту» (КПКВК 0217426) – 4 854,2 тис. грн (або 34,3 %) на 

фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс». 
 

 КТПКВК 7500 «Зв’язок, телекомунікації та інформатика» за 

бюджетною програмою «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 

інформатики» (КПКВК 0217530) – у сумі 404,1 тис. грн по загальному 

фонду (або 5,1 %), зокрема на підтримку роботи систем електронного 

документообігу, підтримку роботи систем автоматизації діловодства, 

супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та  
ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримка роботи систем 

відеоспостереження. 
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Виконання заходів 

за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади» (КПКВК 0217691) –                                  
175,0 тис. грн (спеціальний фонд, цільовий фонд), що становить 55,5 % до 

затверджених бюджетних призначень (придбання хлібо-булочних виробів). 
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 КТПКВК 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» у сумі                                  
1 572,3 тис. грн (або 41,5 %), в т. ч. по загальному фонду – 1 527,9 тис. грн та 

по спеціальному фонду – 44,4 тис. грн (бюджет розвитку – 26,4 тис. грн), а 

саме: 
 За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВК 0218110) – 
372,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 346,5 тис. грн (або 29,9 %) та по 

спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 26,4 тис. грн (або 99,7 %), а саме 

на: 
- утримання міського захищеного пункту – 9,7 тис. грн; 
- утримання нової системи оповіщення для попередження населення 

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій – 73,1 тис. грн; 
- придбання генераторів для поповнення матеріального резерву –  

290,1 тис. грн, з них по спеціальному фонду (бюджету розвитку)                         
– 26,4 тис. гривень. 

 За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на 

водах» (КПКВК 0218120) – 1 199,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 
1 181,4 тис. грн (або 45,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 
1 155,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  
16,2 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) – 18,0 тис. грн 
(на утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»). 

 

 КТПКВК 8200 «Громадський порядок та безпека» у сумі                    
6 248,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –  
6 221,7 тис. грн, що становить 58,3 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 26,4 тис. грн, 
а саме: 

 За бюджетною програмою «Інші заходи громадського порядку та 

безпеки» (КПКВК 0218230) – 303,9 тис. грн (загальний фонд), що становить 

51,6 % до затверджених бюджетних призначень. 
 За бюджетною програмою «Заходи з територіальної оборони» 

(КПКВК 0218240) – 5 944,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 
5 917,8 тис. грн (або 58,5 %) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 
26,4 тис. гривень. 

 

 КТПКВК 8700 «Резервний фонд» за бюджетною програмою «Інші 

заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 

0218775) – 91,0 тис. грн (загальний фонд), що становить 15,9 % до 

затверджених бюджетних призначень загального фонду. 

 КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» (КПКВК 0219800) – 2 956,8 тис. грн, з них загальний фонд – 
2 636,8 тис. грн, що становить 55,9 % до затверджених бюджетних 

призначень, та по спеціальному фонду – 320,0 тис. грн (бюджет розвитку) – 
(або 68,1 %). 
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
Виконання видаткової частини бюджету склало 693 655,2 тис. грн                

(або 46,0 % до затверджених бюджетних призначень), в т. ч. загальний фонд 

– 671 786,2 тис. грн (або 48,2 %) та спеціальний фонд (власні надходження) 

– 21 869,0 тис. грн, зокрема по: 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0610160) у сумі                 
1 897,8 тис. грн по загальному фонду, що становить 57,0 % до затверджених 

бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 

 КТПКВК 1000 «Освіта» у сумі 687 309,7 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 665 449,1 тис. грн, що становить 48,3 % до затверджених 

річних призначень, з них: 
 кошти бюджету СМТГ – 378 561,3 тис. грн; 
 освітня субвенція з державного бюджету – 284 307,3 тис. грн,                  

а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників: закладів 

загальної середньої освіти – 273 893,4 тис. грн та закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття 

повної загальної середньої освіти – 10 413,9 тис. грн; 
 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків       

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 502,5 тис. грн, в т. ч. 

на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Інклюзивно-
ресурсного центру – 500,4 тис. грн та приватного закладу загальної середньої 

освіти «Просперітас» – 1 002,1 тис. грн; 
 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції      

з державного бюджету – 689,0 тис. грн (на оплату за проведення додаткових 

занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої 

освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти); 
 субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного періоду –                                
389,0 тис. гривень (на оплату за проведення додаткових занять (послуг) для 

учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та вихованців в 

інклюзивних групах закладів дошкільної освіти). 
По спеціальному фонду виконання склало 21 860,6 тис. грн                      

(або 17,6 відсотків), власні надходження. 
У загальній сумі враховані видатки на виконання цільових 

(комплексних) програм: 
- «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на          

2022-2024 роки» – 834,8 тис. грн (у т. ч. на забезпечення безкоштовним 

харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної 
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середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховного комплексу, 

початкових шкіл, батьки яких є захисниками України, добровольцями-
захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України); 

- «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 4,6 тис. грн (у т. ч. на 

забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної 

освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками 

бойових дій на території інших держав). 
 

Видатки характеризуються наступними показниками: 

Показники 

2022 рік 

(затверджено з 

урахуванням 

змін),                        
тис. грн 

Касові 

видатки,      
тис. грн 

Питома 

вага, % 
Відсоток  

виконання 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
Оплата праці з нарахуваннями, в т. ч.: 1 109 083,0 569 599,5 85,6 51,4 
заклади професійно-технічної освіти 110 611,4 56 771,9 68,7 51,3 
Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали, в т. ч.:  
499,1 1,3 0,1 0,3 

заклади професійно-технічної освіти 223,0 - - - 
Продукти харчування, в т. ч.: 40 425,5 7 241,4 1,1 17,9 
заклади професійно-технічної освіти 4 666,5 1 766,3 2,1 37,8 
Комунальні послуги та енергоносії, в т. ч: 156 958,8 68 142,9 10,2 43,4 
заклади професійно-технічної освіти 20 085,0 10 051,5 12,2 50,0 
Стипендії, інші виплати в т. ч.: 26 663,7 13 658,7 2,0 51,2 

заклади професійно-технічної освіти 26 016,1 13 616,7 16,5 52,3 
Поточні трансферти, в т. ч.: 2 262,6 1 002,1 0,1 44,3 
заклади професійно-технічної освіти     
Інші видатки, в т. ч.: 41 555,4 5 803,2 0,9 14,0 
заклади професійно-технічної освіти 2 188,6 419,5 0,5 19,2 
Всього по галузі, в т. ч.: 1 377 448,1  665 449,1 100,0 48,3 
заклади професійно-технічної освіти 163 790,6 82 625,9 100,0 50,4 
кошти бюджету ТГ, з них: 857 067,2 378 561,3 56,9 44,2 
додатково до освітньої субвенції кошти 
бюджету ТГ 

5 000,0 2 514,5 0,4 50,3 

міжбюджетні трансферти, в т. ч.: 520 380,9 286 887,8 43,1 55,1 
освітня субвенція з державного бюджету, 

з них: 
514 609,7 284 307,3 42,7 55,2 

освітня субвенція з державного 
бюджету на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти  
495 184,1 273 893,4 41,1 55,3 

освітня субвенція з державного 

бюджету на підготовку кадрів 
закладами професійної (професійно-
технічної) освіти 

19 425,6 10 413,9 1,6 53,6 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Всього по галузі, в т.ч.: 124 136,8 21 860,6 100,0 17,6 
заклади професійно-технічної освіти 10 665,9 2 623,3 100,0 24,6 
Поточні видатки 94 079,1 17 713,5 100,0 18,8 
Капітальні видатки, з них: 30 057,7 4 147,1 - - 
кошти бюджету ТГ, в т. ч.: 30 057,7 4 147,1 -  
бюджет розвитку 29 975,0 - -  

А саме: 
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 За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти»                          
(КПКВК 0611010) – 157 378,8 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                         
153 666,5 тис. грн (або 42,8 %), з них оплата праці з нарахуваннями –          
129 871,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                      
20 259,1 тис. грн та по спеціальному фонду – 3 712,3 тис. грн, власні 

надходження. 
На харчування видатки по загальному фонду склали                                        

2 072,7 тис. грн при вартості діто-дня у групах раннього віку – 33 гривні 

(бюджет 25 % – 8,25 грн та батьківська плата 75 % – 24,75 грн), дошкільного 

віку – 40 грн (бюджет 25 % – 10 грн та батьківська плата 75 % – 30 грн), 

пільгові категорії – 100 відсотків. 
Зазначені видатки направлені на утримання 38 закладів дошкільної 

освіти, забезпечення комфортних умов та покращення матеріально – 
технічної бази. 

 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611021) –                        
124 626,9 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 110 235,1 тис. грн                          

(або 42,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 71 895,5 тис. грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 32 120,0 тис. грн та по спеціальному 

фонду (власні надходження) – 14 391,8 тис. гривень. 
Для учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів 

навчально-виховного комплексу, початкових шкіл видатки на харчування по 

загальному фонду склали 2 843,2 тис. грн, при вартості діто-дня – 6,00 грн 
для учнів 1-4 класів (за рахунок бюджету СМТГ – 6 грн, або 25 % від 

загальної вартості харчування 24 грн) та 24 грн для пільгових категорій                         
(учнів 1-11 класів пільгових категорій та дітей з малозабезпечених сімей, 

дітей-сиріт, інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних та спеціальних 1-11 класах). 
Зазначені видатки направлені на утримання 37 закладів загальної 

середньої освіти, забезпечення комфортних умов, покращення матеріально – 
технічної бази та надання якісної освіти. 

 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»            
(КПКВК 0611022) – 8 578,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                       
8 181,3 тис. грн (або 47,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                         
6 120,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 423,1 тис. грн 

та по спеціальному фонду (власні надходження) – 396,9 тис. гривень. 
Зазначені видатки направлені на утримання Сумського закладу 

загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради та 

Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»                      
(КПКВК 0611025) – 5 431,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                             
5 403,0 тис. грн (або 46,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                          
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4 758,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 543,8 тис. грн 

та по спеціальному фонду (власні надходження) – 28,2 тис. гривень. 
Зазначені видатки направлені на утримання Сумського 

багатопрофільного навчально – реабілітаційного центру № 1 Сумської 

міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (КПКВК 0611031) –                  
265 439,2 тис. грн (або 55,3 %), в т. ч. освітня субвенція з державного 

бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам –                                      
264 437,1 тис. грн (заклади загальної середньої освіти, шкільні відділення 

початкових шкіл та навчально-виховного комплексу) та субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції – 1 002,1 тис. грн (на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників приватного закладу загальної 

середньої освіти). 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»            
(КПКВК 0611032) – 8 906,8 тис. грн (або 54,6 %), освітня субвенція з 

державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа 

Сумської міської ради та Сумської спеціальної початкової школи № 31 

Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 

потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»            
(КПКВК 0611035) – 549,6 тис. грн (або 42,2 %), освітня субвенція з 

державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного 

центру № 1 Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 
(КПКВК 0611070) – 21 250,3 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду –                      
21 046,4 тис. грн (або 50,0 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                       
17 828,7 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                                     
3 113,9 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) –                               
203,9 тис. гривень. 

Зазначені видатки направлені на утримання чотирьох закладів 

позашкільної освіти (в тому числі 10-ти дитячо-юнацьких клубів) та 

Комунальний заклад «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Суми» Сумської міської ради. 
 За бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 

за рахунок коштів місцевого бюджету» (КПКВК 0611091) –                              
74 835,2 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 72 212,0 тис. грн (або 50,0 %), 



34 
 

з них оплата праці з нарахуваннями – 46 358,0 тис. грн, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 10 051,5 тис. грн та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 2 623,2 тис. гривень. 
Зазначені видатки направлені на утримання 7 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 
 За бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 

за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611092) – 10 414,0 тис. грн – 
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (на оплату 

праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття 

повної загальної середньої освіти). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» (КПКВК 0611141) – 6 433,7 тис. грн, у т. ч. по 

загальному фонду – 6 224,3 тис. грн (або 49,5 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 5 578,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

– 396,3 тис. грн. та по спеціальному фонду (власні надходження) –                        
209,4 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовані на утримання 

централізованої бухгалтерії зі штатною чисельністю 23 од., відділу 

моніторингу і контролю за раціональним використанням енергоресурсів та 

забезпечення надійної експлуатації закладів – 4 од. та КУ «Міський 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат» СМР – 48,2 одиниць. 
 За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері 

освіти» (КПКВК 0611142) на виконання Комплексної програми Сумської 

міської територіальної громади «Освіта 2022-2024 роки» –                             
42,0 тис. грн по загальному фонду (або 3,7 %) на виплату стипендій міського 

голови переможцям олімпіад (виходячи з розміру 500 гривень в місяць). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»                             
(КПКВК 0611151) – 317,8 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду –                     
56,8 тис. грн (або 19,0 %), з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
51,4 тис грн та по спеціальному фонду (власні надходження) –                    
261,0 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на утримання Інклюзивно-
ресурсного центру № 1 Сумської міської ради. 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» (КПКВК 0611152) – 
500,4 тис. грн (загальний фонд), що становить 28,5 % до затверджених 

бюджетних призначень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                  

(на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників» (КПКВК 0611160) – 
1 527,7 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 1 493,8 тис. грн                            

(або 49,6 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 1 303,6 тис. грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 183,8 тис. грн та спеціальному фонду 

(власні надходження) – 33,9 тис. гривень. 
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Зазначені видатки направлені на утримання Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників. 
 За бюджетною програмою «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» (КПКВК 0611200) 
– 689,0 тис. грн по загальному фонду (або 52,1 %) на оплату за проведення 

додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної 

середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної 

освіти. 
 За бюджетною програмою «Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» (КПКВК 0611210) – 388,9 тис. грн (загальний фонд), що 

становить 90,6 % до затверджених бюджетних призначень, субвенція з 

місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду (на оплату за проведення 
додаткових занять (послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної 

середньої освіти та вихованців в інклюзивних групах закладів дошкільної 

освіти). 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» (КПКВК 0613242) – 25,3 тис. грн (загальний 

фонд), що становить 40,0 % до затверджених бюджетних призначень, на 

виплату допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років (з розрахунку 1 810,00 гривень                 
на 1 дитину). 

 КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» за бюджетною 

програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (КПКВК 0615031) –  
4 422,4 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 4 414,0 тис. грн (або 41,2 %),  
з них оплата праці з нарахуваннями – 4 146,9 тис. грн, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 228,9 тис. грн та по спеціальному фонду 
(власні надходження) – 8,4 тис. грн на утримання 2-ох дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл (КЗ КДЮСШ № 1 та КЗ КДЮСШ № 2), забезпечення 

розвитку і вдосконалення здібностей вихованців та на проведення навчально-
тренувальних зборів та заходів.  
 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
Виконання видаткової частини бюджету склало 49 582,3 тис. грн                 

(або 25,7 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 41 492,6 тис. грн (або 39,4 %) та спеціальний фонд (власні надходження) – 
8 089,7 тис. грн, зокрема по: 
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 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0710160) у сумі                 

1 196,9 тис. грн по загальному фонду, що становить 51,8 % до затверджених 

бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 

 КТПКВК 2000 «Охорона здоров’я» у сумі 48 382,4 тис. грн,            

в т. ч. по загальному фонду – 40 292,7 тис. грн, що становить 40,0 % до 

затверджених бюджетних призначень та по спеціальному фонду (власні 

надходження) – 8 089,7 тис. гривень. 
У загальній сумі враховані видатки на виконання програми «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки» –       
293,4 тис. грн (медичне забезпечення учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції). 
 

 
Видатки галузі характеризуються такими показниками: 

 

Показник 

2022 рік 
(затверджено з 

урахуванням змін, 

тис. грн) 

Виконано за 

I півріччя 
2022 року 

(тис. грн) 

Питома 

вага, % 
Відсоток 

виконання 

Загальний фонд 
Оплата праці з нарахуваннями 20 373,0 9 041,4 18,7 44,4 
Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 
6 754,4 966,4 2,0 14,3 

Продукти харчування 960,6 133,5 0,3 13,9 
Комунальні послуги та 
енергоносії 53 786,6 24 886,3 51,4 46,3 

Поточні трансферти 
населенню 15 797,2 4 930,1 10,2 31,2 

Інші видатки 3 117,9 335,0 0,7 10,8 
Всього кошти бюджету ТГ 100 789,7 40 292,7 83,3 40,0 

Спеціальний фонд 
Всього, у т. ч.:  80 730,0 8 089,7 16,7 10,0 
кошти бюджету ТГ (бюджет 
розвитку) 

80 730,0 - - - 

Всього 181 519,7 48 382,4 100,0 26,7 
 

А саме: 
 За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» (КПКВК 0712010) – 22 330,1 тис. грн по 

загальному фонду (або 42,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                      
2 380,2 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                             
19 949,8 тис. гривень.  

Зазначені видатки направлені для КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня», КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, КНП «Клінічна лікарня № 5», 

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР, КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, які забезпечують надання 

стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста. 
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 За бюджетною програмою «Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним, породіллям та новонародженим» (КПКВК 0712030) –                  
2 185,2 тис. грн по загальному фонду (або 42,6 %), з них оплата праці з 

нарахуваннями – 61,8 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
2 123,4 тис. гривень. 

Зазначені видатки направлені для КНП «Клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії» СМР, який забезпечує надання стаціонарної та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям міста.  
 За бюджетною програмою «Стоматологічна допомога населенню» 

(КПКВК 0712100) – 5 979,0 тис. грн по загальному фонду (або 48,3 %), з них 

оплата праці з нарахуваннями – 5 294,0 тис. грн, оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв – 426,7 тис. гривень. 
Зазначені видатки спрямовані для КНП «Клінічна стоматологічна 

поліклініка» СМР, яка забезпечує надання стоматологічної допомоги 

жителям міста пільгової категорії.  
 За бюджетною програмою «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги» (КПКВК 0712111) – 2 314,1 тис. грн по загальному 

фонду (або 43,6 %), з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                                        

(КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1» –                              
1 499,8 тис. грн та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги                

№ 2» – 814,3 тис. гривень). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері охорони здоров’я» (КПКВК 0712151) – 1 385,2 тис. грн,                  
в т. ч. по загальному фонду – 1 385,1 тис. грн (або 41,3 %), з них оплата праці 

з нарахуваннями – 1 305,4 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 72,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 0,1 тис. грн (власні 

надходження). Зазначені видатки спрямовані на утримання централізованої 

бухгалтерії та інформаційно – аналітичного центру медичної статистики. 
 За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я» (КПКВК 0712152) – 14 188,8 тис. грн, в т. ч. по 

загальному фонду – 6 099,2 тис. грн (або 28,1 %), з них на: 
- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним 

зубопротезуванням, проведення профоглядів – 1 380,1 тис. грн; 
- надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги                  

(забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання 

туберкуліну, підгузків та технічних засобів, лікувального харчування) – 
4 719,1 тис. грн (КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги  
№ 1» – 1 929,9 тис. грн, КНП «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги № 2» – 2 757,5 тис. грн, КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона» СМР – 31,7 тис. гривень). 
Виконання по спеціальному фонду (власні надходження) –                            

8 089,6 тис. гривень. 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з 



38 
 

енергозбереження» (КПКВК 0717640) – 3,0 тис. грн, або 1,8 % до річних 

призначень (загальний фонд) на виконання «Програма підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» (обслуговування Сумської міської системи 

моніторингу теплоспоживання будівель об'єктів галузі охорони здоров'я: 

КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"3 Сумської міської ради за 

адресою: м. Суми, вул. І. Сірка,3, Троїцька, 28). 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету склало 133 317,6 тис. грн                   
(або 42,1 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 128 964,4 тис. грн (або 40,8 %), спеціальний фонд (власні надходження) – 
4 353,2 тис. грн, зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0810160) у сумі                 

27 931,7 тис. грн, з них по загальному фонду – 23 695,1 тис. грн, що 

становить 48,7 % до затверджених бюджетних призначень (забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування) та по спеціальному фонду 

(власні надходження) – 4 236,6 тис. гривень.  
У загальній сумі враховано видатки на виконання програми «Воєнний 

стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2022 рік – 
24,1 тис. грн (сповіщення мешканців територіальної громади, 

роз’яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану). 
 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»                 

у сумі 103 930,1 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                                    
103 813,5 тис. грн, що становить 40,1 % до затверджених бюджетних 

призначень та по спеціальному фонду – 116,6 тис. грн, з них за рахунок: 
- коштів бюджету Сумської міської ТГ – 103 139,8 тис. грн 

(загальний фонд – 103 023,2 тис. грн, спеціальний фонд – 116,6 тис. грн); 
- коштів іншої субвенції з обласного бюджету – 790,3 тис. грн 

(загальний фонд). 
З обсягу видатків, які здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської ТГ (103 139,8 тис. грн), найбільшу частку складають 

видатки, передбачені на виконання заходів та завдань програми Сумської 

міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки»               

(26 324,5 тис. гривень). 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 

спрямовані наступним чином, а саме: 
 За бюджетною програмою «Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства» (КПКВК 0813031) – 
60,2 тис. грн по загальному фонду (або 8,9 %) на реалізацію програми 

Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки. 
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 За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв’язку» (КПКВК 0813032) – 419,4 тис. грн по 

загальному фонду (або 41,0 %) на виконання програми Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки. 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

(КПКВК 0813033) – 5 570,8 тис. грн по загальному фонду (або 17,0 %), в т. ч. 
на виконання програми Сумської міської територіальної громади 

«Милосердя» на 2022-2024 роки – 5 227,6 тис. грн, за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету – 343,2 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» 

(КПКВК 0813035) – 835,0 тис. грн по загальному фонду (або 41,8 %) на 

виконання програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2022-2024 роки. 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»                   

(КПКВК 0813036) – 11 951,1 тис. грн по загальному фонду (або 21,7 %) на 

реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2022-2024 роки. 
  За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 

0813050) – 160,3 тис. грн по загальному фонду (або 22,5 %) за рахунок 

коштів іншої субвенції з обласного бюджету. 
 За бюджетною програмою «Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» (КПКВК 0813090) –                   
75,2 тис. грн по загальному фонду (або 28,9 %) за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету.  
 За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (КПКВК 0813104)                     
– 10 078,5 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 9 964,5 тис. грн                 
(або 47,5 %), з них оплата праці з нарахуваннями – 9 414,4 тис. грн, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 332,3 тис. грн та по спеціальному 

фонду – 114,0 тис. грн (власні надходження), які спрямовані на забезпечення 

функціонування КУ «Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) «Берегиня». 
 За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 
(КПКВК 0813160) – 2 727,1 тис. грн по загальному фонду (або 49,9 %) на 

реалізацію програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2022-2024 роки» (виплата компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги). 
 За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати особам з 
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інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування» (КПКВК 0813171) –  
91,6 тис. грн по загальному фонду (або 42,5 %) за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету. 
 За бюджетною програмою «Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг» (КПКВК 0813180) –                       
298,2 тис. грн по загальному фонду (або 93,7 %) на виконання програм 

Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки – 
293,1 тис. грн та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх 

сімей» на 2022-2024 роки – 5,1 тис. грн (на надання пільг по оплаті 

житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян). 
 За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці» (КПКВК 0813191) – 1 095,3 тис. грн по 

загальному фонду (або 43,4 %) на виконання програм Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки» – 502,1 тис. грн 
та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей»                              
на 2022-2024 роки – 593,2 тис. гривень. 

 За бюджетною програмою «Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» (КПКВК 0813192) – 768,8 тис. грн по 

загальному фонду (або 32,2 %) на виконання програми Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки, за результатами 

проведених конкурсів (Сумська міська організація ветеранів України; 

громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас»). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення обробки інформації з 

нарахування та виплати допомог і компенсацій» (КПКВК 0813200) –  
19,8 тис. грн по загальному фонду (або 20,5 %) на виконання програми 

Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки. 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»        

(КПКВК 0813241) – 1 700,7 тис. грн, з них по загальному фонду –                          
1 698,1 тис. грн (або 37,2 %), з них оплата праці з нарахуваннями –                       
1 478,6 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 159,3 тис. грн 

(утримання Комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської 

міської ради) та по спеціальному фонду (власні надходження) –                                   
2,6 тис. гривень. 

 За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (КПКВК 0813242) –                       
68 078,1 тис. грн по загальному фонду (або 55,2 %). 

 КТПКВК 8700 «Резервний фонд» у сумі 241,0 тис. грн (загальний 

фонд), що становить 4,2 % до затверджених бюджетних призначень, а саме:  
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 За бюджетною програмою «Допомога населенню, що 

постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 0818751) 
– 80,0 тис. грн (або 18,1 %). 

 За бюджетною програмою «Інші заходи за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 0818775) – 161,0 тис. грн 

(або 3,0 %). 
 

 КТПКВК 9700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів» за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(КПКВК 0819770) – 1 214,8 тис. грн по загальному фонду що становить               

48,6 % до затверджених бюджетних призначень (інша субвенція обласному 

бюджету Сумської області на здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області). 
 

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ» СУМСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 

2 871,5  тис. грн (або 47,6 % до затверджених бюджетних призначень), 
зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною 

програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 0910160) у 

сумі 2 812,5 тис. грн, що становить 50,1 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 

бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту» (КПКВК 0913112) – 59,0 тис. грн, що становить 

30,2 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання Програми з 

реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (виплата поворотної фінансової допомоги 

патронатним вихователям для своєчасного забезпечення догляду, виховання 

та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до 

моменту отримання державної соціальної допомоги). 
 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Виконання видаткової частини бюджету склало 44 236,8 тис. грн                   

(або 50,4 % до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 42 684,0 тис. грн (або 50,7 %), спеціальний фонд (власні надходження) – 
1 552,8 тис. грн, зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1010160) у сумі                        
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984,2 тис. грн по загальному фонду, що становить 51,5 % до затверджених 

бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 

 КТПКВК 1000 «Освіта» за бюджетною програмою «Надання 

спеціалізованої освіти мистецькими школами» (КПКВК 1011080) –                   
30 930,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 29 606,4 тис. грн, що 

становить 58,9 % до затверджених бюджетних призначень, з них оплата праці 

з нарахуваннями – 28 795,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 764,1 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) 

– 1 323,6 тис. гривень. Зазначені видатки направлені на забезпечення 

функціонування 5 мистецьких шкіл (4 музичні та 1 художня школи). 
 

 КТПКВК 4000 «Культура і мистецтво» у сумі                                       

12 322,6 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду – 12 093,4 тис. грн, що 

становить 37,9 % до затверджених бюджетних призначень та по 

спеціальному фонду – 229,2 тис. грн (власні надходження), а саме:  
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» 

(КПКВК 1014030) – 10 329,0 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду –                   
10 099,8 тис. грн (або 43,4 %), з них оплата праці з нарахуваннями –               
8 652,6 тис. грн та оплата комунальних послуг та енергоносіїв –                                 
1 332,1 тис. грн та по спеціальному фонду (власні надходження) –                  
229,2 тис. гривень. 

Зазначені видатки спрямовані на функціонування централізованої 

бібліотечної системи ім. Т.Г. Шевченка (центральна бібліотека та                            
20 бібліотек – філій). 

 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 
(КПКВК 1014060) – 861,9 тис. грн по загальному фонду (або 23,6 %), з них 

оплата праці з нарахуваннями – 824,5 тис. грн та оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв – 31,6 тис. гривень. 
Зазначені видатки спрямовані на утримання Піщанського будинку 

культури, Верхнє Піщанського клубу «Супутник», Пушкарівського будинку 

культури, Великочернеччинського будинку культури, Стецьківського об’єкту 

дозвіллєвої роботи, КУ «Центр культури і дозвілля». 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва» (КПКВК 1014081) –                             
1 127,7 тис. грн по загальному фонду (або 46,0 %) з них оплата праці з 

нарахуваннями – 1 087,9 тис. грн та оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв – 27,0 тис. гривень.  
Зазначені видатки спрямовані на забезпечення діяльності 

централізованої бухгалтерії відділу. 
 За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» (КПКВК 1014082) – 4,0 тис. грн по загальному фонду                             

(або 0,2 %) на проведення культурно-мистецьких заходів відповідно до 

цільової комплексної «Програми розвитку культури Сумської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 
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ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА  
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Виконання видаткової частини бюджету склало 180 915,6 тис. грн                   

(або 25,3% до затверджених бюджетних призначень), з них загальний фонд 

– 180 325,8 тис. грн (або 37,1 %), спеціальний фонд (бюджет розвитку) –     
589,8 тис. грн, зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1210160) у сумі 
6 363,4 тис. грн по загальному фонду, що становить 49,9 % до затверджених 

бюджетних призначень (забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування). 
 

 КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» –                   
163 653,8 тис. грн по загальному фонду, що становить 32,3 % до 

затверджених бюджетних призначень, а саме: 
 За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» (КПКВК 1216013) – 289,9 тис. грн,             
або 4,9 %, а саме на оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. 

Привокзальна, 4/13 – 212,5 тис. грн та проведення поточного ремонту 

зовнішніх мереж водовідведення – 77,4 тис. гривень. 
 За бюджетною програмою «Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів» (КПКВК 1216014) – 299,5 тис. грн, або 99,8 %                             

(перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для 

складування твердих побутових відходів). 
 За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги» (КПКВК 1216020) –                          
111,5 тис. грн, або 31,9 % (фінансова підтримка КП «Центр догляду за 

тваринами»). 
 За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених 

пунктів» (КПКВК 1216030) – 63 549,4 тис. грн (або 23,3 %), з них на: 
 вуличне освітлення – 15 702,1 тис. грн (загальний фонд); 
 озеленення – 6 409,9 тис. грн (загальний фонд);  
 шляхове господарство – 31 597,8 тис. грн (загальний фонд)                        

зокрема на: 
- утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі –           

29 640,0 тис. грн; 
- літне та зимове утримання тротуарів – 1 600,0 тис. грн; 
- поточний ремонт тротуарів – 260,5 тис. грн; 
- утримання сходів та пішохідних мостів в зимовий період –            

97,3 тис. грн;  
 утримання цвинтарів – 6 644,4 тис. грн (загальний фонд); 
 інші види робіт з благоустрою – 3 195,2 тис. грн (загальний фонд). 
 За бюджетною програмою «Відшкодування різниці між розміром 

ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 
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погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво (надання)» (КПКВК 1216071)                                     
– 98 780,3 тис. грн, або 55,8 % річних призначень. 

 За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово -
комунального господарства» (КПКВК 1216090) – 623,2 тис. грн (або 2,1 %)                       

по загальному фонду), з них на виконання: 
- «Програми організації діяльності голів квартальних комітетів 

кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх 

роботи на 2022-2024 роки і Положення про матеріальне забезпечення та 

преміювання голів квартальних комітетів приватного сектора міста Суми» –                                  
149,3 тис. грн (матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів 

кварталів приватного сектору міста); 
- «Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки» –  473,9 тис. грн (загальний фонд), а саме на: 
 святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок, поточний 

ремонт святкової ілюмінації – 84,5 тис. грн; 
 технічне обслуговування камер відеоспостереження –                               

18,8 тис. грн; 
 сплата орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій 

розташовано полігон для захоронення ТПВ – 282,7 тис. грн; 
 забезпечення постачання природного газу монументу «Вічна Слава» 

– 35,0 тис. грн; 
 оплату податку на земельну ділянку за адресою: м. Суми,                      

вул. Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція) – 0,8 тис. грн; 
 оплату сертифікатів за прийняття в експлуатацію закінченого 

об’єкта будівництва – 22,8 тис. грн; 
 реалізацію проєкту «Управління відходами на основі замкненого 

циклу» – 29,3 тис. гривень. 
 

 КТПКВК 7300 «Будівництво та регіональний розвиток» за 

бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства» (КПКВК 1217310) у сумі 589,8 тис. грн (або 0,8 %) 

(спеціальний фонд, бюджет розвитку) (реконструкція (санація) самотічного 

каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по                               
вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми). 
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження» (КПКВК 1217640) у сумі 49,9 тис. грн або 1,7% 

загальний фонд (на відшкодування відсотків за кредитами, залученими 

населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів). 
 

 КТПКВК 8700 «Резервний фонд» у сумі 8 003,2 тис. грн 

(загальний фонд), що становить 37,6 % до затверджених бюджетних 

призначень, а саме:  
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 За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-
комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду 

місцевого бюджету» (КПКВК 121846) – 530,0 тис. грн (або 66,3 %). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» (КПКВК 1218775) – 7 473,2 тис. грн 

(або 48,2 відсотки). 
 

 КТПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» (КПКВК 1219800) – 2 255,5 тис. грн (або 84,2 %) 

Сумському національному аграрному університету (відшкодування різниці 

між тарифами, встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на 

опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично 

застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води по категорії 

споживачів «населення»). 
 

УПРАВЛІННЯ «ІНСПЕКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА СУМИ» 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Виконання видаткової частини бюджету загального фонду по 

КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1410160) склало 

3 009,8 тис. грн, що становить 48,8 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА 

ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету по КТПКВК 0100 «Державне 

управління» за бюджетною програмою «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КПКВК 1510160) склало 2 679,9 тис. грн, що становить 40,6 % 
до затверджених бюджетних призначень, з них по загальному фонду – 
1 812,1 тис. грн (або 37,7 %) та по спеціальному фонду – 867,8 тис. грн 
(власні надходження, за рахунок відрахування на утримання служби 

замовника (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
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УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 

3 783,8 тис. грн (або 29,6 % до затверджених бюджетних призначень), 
зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1610160) склало 
3 781,0 тис. грн, що становить 45,4 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» за 

бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства» (КПКВК 1616090) – 2,8 тис. грн (загальний фонд), що 

становить 2,1 % до затверджених бюджетних призначень, на виконання 

«Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства Сумської міської територіальної громади                    

2021-2023 роки» (придбання та виготовлення рекламних матеріалів 

соціального характеру та рекламних матеріалів до святкових і урочистих 

подій та розробка макетів рекламних матеріалів). 
 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету загального фонду по 

КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 1710160) склало                     
1 529,5 тис. грн, що становить 41,3 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду склало 

7 109,7 тис. грн (або 35,3 % до затверджених бюджетних призначень), 
зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3110160) –                         
7 090,9 тис. грн, що становить 41,4 % до затверджених бюджетних 

призначень (на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані                               

з економічною діяльністю» за бюджетною програмою «Інші заходи, 
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пов'язані з економічною діяльністю» (КПКВК 3117693) – 18,8 тис. грн          

(або 2,2 %) проведення позовної роботи та виконання судових рішень у 

випадках порушення прав тер громади на володіння, управління, 

користування та розпорядження земельними ресурсами та майном на 

території Сумської міської територіальної громади. 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської 

територіальної громади по загальному фонду склало 32 520,7 тис. грн                    
(або 13,6 % до затверджених бюджетних призначень), зокрема по: 

 

 КТПКВК 0100 «Державне управління» за бюджетною програмою 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВК 3710160) -                      
8 679,4 тис. грн, що становить 48,3 % до затверджених бюджетних 

призначень (забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування). 
 

 КТПКВК 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю» у сумі 50,7 тис. грн по загальному фонду, а саме: 
 За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження»                 

(КПКВК 3717640) – 49,9 тис. грн, що становить 12,0 % до затверджених 

бюджетних призначень на виконання міської програми підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 

громади (проведення наглядового аудиту системи енергетичного 

менеджменту у бюджетній сфері). 
 За бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю» (КПКВК 3717693) – 0,8 тис. грн, що становить 0,6 % до 

затверджених бюджетних призначень (забезпечення супроводу реалізації 

проєктів розвитку міста). 

 

 КТПКВК 9100 «Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам» 
за бюджетною програмою «Реверсна дотація» (КПКВК 3719110) – 
вилучення з бюджету Сумської міської ТГ до державного бюджету у сумі 

23 790,6 тис. грн, що становить 13,9 % до затверджених бюджетних 

призначень. 
КРЕДИТУВАННЯ 

 
 КТПКВК 8800 «Кредитування» за звітний період повернуто до 

спеціального фонду, раніше наданих кредитів, на суму «-» 393,2 тис. грн за 
бюджетною програмою «Повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла» (КПКВК 1518822) - «-» 393,2 тис. грн 

(спеціальний фонд) по головному розпоряднику бюджетних коштів – 
управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради (повернення раніше наданих кредитів на придбання житла для 
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молоді відповідно до Програми молодіжного житлового кредитування 

Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки). 
 

ФІНАНСУВАННЯ 
 

Станом на 30.06.2022 року залишок неповернутої безвідсоткової 

позички складає 6 222,7 тис. грн та середньострокової позики –                                      
75 737,6 тис. грн, наданої місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку у 2009-2014 роках. 
Із загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 

529 721,1 тис. грн перераховано кошти у сумі 1 962,3 тис. гривень. 
 
 
 
 

Сумський міський голова                                                   Олександр ЛИСЕНКО  
 

Виконавець: Липова С.А. ____________ 
 



 

 

Проєкт 
Оприлюднено «__»             20__р. 

   

 СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  

 VІІІ СКЛИКАННЯ  ______  СЕСІЯ  

 РІШЕННЯ  

   
від                         2022 року №        - МР 
м. Суми 

 
 

  
Про стан виконання рішення Сумської 

міської ради від  24 грудня 2020  року 

№ 63 - МР «Про Програму 

економічного і соціального  розвитку  

Сумської міської територіальної 

громади на  2021 рік та основні 

напрями розвитку на  2022 - 2023 роки» 

(зі змінами),  за підсумками 2021 року 

 

 
 Враховуючи рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради   

від                  №        «Про внесення на розгляд Сумської міської ради  

питання «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від  24 грудня 

2020  року № 63 - МР «Про Програму економічного і соціального  розвитку  

Сумської міської  територіальної громади на  2021 рік та основні напрями 

розвитку на  2022 - 2023 роки» (зі змінами),  за підсумками 2021 року», 
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Сумська  міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) про стан виконання рішення Сумської міської 

ради від 24 грудня 2020 року № 63 - МР «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на                       
2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (зі змінами), за 

підсумками 2021 року взяти до відома (додається). 
 
 
Сумський міський голова          О.М. Лисенко 
 
 
Виконавець: Сукачева С.В. 
_________ 
 
Ініціатор розгляду питання – Виконавчий комітет Сумської міської ради. 
Проєкт рішення підготовлений Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.  
Доповідач: директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С. А.).  
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 Додаток 

до рішення Сумської міської ради «Про 
стан виконання рішення Сумської 
міської ради від  24 грудня 2020  року 
№ 63 - МР «Про Програму 
економічного і соціального  розвитку  
Сумської міської  територіальної 
громади на  2021 рік та основні напрями 
розвитку на   2022 - 2023 роки»             
(зі змінами),  за підсумками 2021 року» 
від                           2022 року №       - МР 

 
 

Інформація  
про стан виконання рішення Сумської міської ради від   24  грудня 2020 року                          

№  63 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської   
територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на  2022 - 2023 роки»  

(зі змінами),  за підсумками 2021 року 
 
 

Відповідно до рішення Сумської міської від  24 грудня 2020  року № 63 - МР «Про 
Програму економічного і соціального  розвитку  Сумської міської   територіальної громади 
на  2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (зі змінами) протягом звітного 
періоду забезпечувалось виконання пріоритетних заходів та завдань Програми.   

На реалізацію 29 цільових (комплексних) програм у межах витрат головних 

розпорядників бюджетних коштів та окремих заходів Програми економічного і соціального 

розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік за підсумками 2021 року було 

направлено 2654,91 млн гривень (додаток 2 до Інформації). 
 
Бюджет 
За підсумками 2021 року ГУ ДПС у Сумській області по платниках СМТГ забезпечені 

надходження податків, зборів, платежів: до Зведеного бюджету України – 4886,4 млн грн, що 

на 1074,1 млн грн більше, ніж у 2020 році (+ 28,2%); до Державного бюджету –                      
2131,1 млн грн, що на 464,6 млн грн більше, ніж у 2020 році (+27,9%); до місцевого бюджету 

– 2755,3 млн грн, що на  609,5 млн грн більше, ніж у 2020 році (+28,4%). 
До бюджету Сумської міської ТГ (далі – бюджету ТГ) надійшло доходів                

3280,4 млн грн, що становить 102,7 % до затвердженого плану на рік та на 699,5 млн грн      

(або 27,1%) більше надходжень за 2020 рік, в т. ч.: податкові надходження – 2369,1 млн грн, 

неподаткові надходження –   129,4 млн грн, доходи від операцій з капіталом – 9,4 млн грн, 

цільові фонди – 2,4 млн грн, офіційні трансферти – 770,1 млн гривень                                                       
(додаток 1 до Інформації). 

Надходження до загального фонду (без трансфертів) склали 2431,5 млн грн, що           

на 530,5 млн грн (+ 27,9%) більше надходжень за 2020 рік. 
У порівнянні з 2020 роком відмічається збільшення надходжень до бюджету ТГ                   

за основними бюджетоутворюючими податками і платежами: по податку на доходи фізичних 

осіб – на 390,3 млн грн (+30,8%), надійшло 1657,2 млн грн; по єдиному податку –                       
на 68,1 млн грн (+ 27,8%), надійшло 313,5 млн грн; по земельному податку та орендній  платі 

– на 23,0 млн грн (+ 13,8%), надійшло 189,8 млн грн; по акцизному податку –                               
на 18,2 млн грн, (+ 11,6%), надійшло 174,8 млн грн; по податку на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності –  на 5,8 млн грн, (в 8,0 раз), надійшло 6,7 млн 

грн; по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – на 6,6 млн грн (в 

8,9 раза), надійшло 7,4 млн грн; по платі за оренду комунального майна –  на 5,6 млн грн,      
(+ 24,2%), надійшло 28,9 млн грн та інші. 

Надходження до спеціального фонду (без трансфертів) склали 78,7 млн грн, що на 

14,4 млн грн (або 22,5%) більше надходжень за 2020 рік.  
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Виконання видаткової частини бюджету СМТГ (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) склало 3140,2 млн грн (загальний фонд – 2293,8 млн грн, спеціальний –                      
846,4 млн грн).  У сумі видатків загального фонду бюджету СМТГ видатки соціального 

спрямування складають 1491,7 млн грн, або 65,0 відсотків. Обсяг видатків бюджету розвитку, 

в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (спеціальний фонд) склали 556,4 млн 
гривень (додаток 4 до Інформації). 

За рахунок коштів бюджету СМТГ на оплату робіт з проєктування та будівництва по 

проєктах громадського (партиципаторного) бюджету, спрямовано 2189,7 тис. гривень 
(додаток 3 до Інформації).  

Забезпечувалось виконання затверджених Сумською міською радою заходів щодо 

наповнення дохідної частини бюджету ТГ (виконання склало 10,0 млн грн, що в 2,4 раза 

перевищує плановий показник на рік), які здійснювалися з метою виконання запланованих 

показників дохідної частини бюджету ТГ. Головним управлінням ДПС у Сумській області 

вживалися заходи щодо погашення податкового боргу платниками податків шляхом 

стягнення коштів, які перебувають у їх власності, та сплати розстрочених сум.                        

Так, в 2021 році за рахунок заходів примусового стягнення надійшли кошти  в сумі               

11,2 млн грн, що в 4,5 раза перевищує плановий показник на рік  (додаток 1 до Інформації).  
  

Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини 
Станом на 01.01.2022 перелік об'єктів комунальної власності СМТГ налічує 762 

об'єкти (-13,1 % до 2020 року) орієнтовною площею 703,9 тис. кв.м (+3,2% до 2020 року). 
Фактично передано в оренду, господарське відання, оперативне управління та користування 

нежитлові приміщення площею 119,24 тис. кв.м (413 договорів), з них 24,8 тис. кв.м 

передано за пільговими договорами.  
За 2021 рік до бюджету СМТГ від оренди комунального майна надійшло 28,9 млн грн                

(+24,2% до 2020 року).                 
Укладено 23 договори купівлі-продажу на суму 9,3 млн грн, у т.ч. здійснена 

приватизація 10 об’єктів комунальної власності шляхом продажу на аукціоні на суму            
4,2 млн гривень. До бюджету СМТГ від відчуження комунального майна надійшло               
9,4 млн грн (+46,9 % до 2020 року).  

Станом на 01.01.2022 заборгованість за об’єкти приватизації відсутня. 
На контролі знаходиться 113 договорів купівлі-продажу, які були укладені з 2003 року 

по 2021 рік. За 2021 рік проведено 53 перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу, 

складено 45 поточних актів та знято з контролю 8 договори  купівлі-продажу на підставі 

підсумкових актів перевірок у зв’язку з повним виконанням умов договору. 
Проводилась претензійно-позовна робота по стягненню заборгованості з орендної 

плати за користування комунальним майном, за результатами якої стягнуто за рішенням суду 

заборгованість на загальну суму 0,5 млн грн за 7 позовами, за  позовами заборгованість по 

орендній платі в розмірі 0,3 млн грн сплачено до прийняття рішення суду. На розгляді в суді 

перебуває 6 позовів про стягнення заборгованості по орендній платі за користування майном 

комунальної власності та 2 позови про виселення із займаного приміщення. Крім того, на 

розгляді в суді перебуває 1 позовна заява, що має кілька позовних вимог, а саме: про 

дострокове розірвання договорів оренди та виселення боржників із займаних приміщень. 
У відділах ДВС перебувають 90 виконавчих документів про стягнення заборгованості з 

орендної плати за користування комунальним майном з 55 боржників  на загальну суму      
4,8 млн гривень. У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто 

заборгованість з орендної плати за користування нерухомим майном комунальної власності 
на загальну суму 14,4 тис. гривень. 

Станом на 31.12.2021 кількість діючих договорів оренди земельних ділянок становить 

1934 (+5,1% до 2020 року)  на загальну площу  1,1 тис. га (в 1,6 р.б).  Укладено (поновлено) 

222, внесені  зміни до 72  та припинено (розірвано) 110 договорів оренди землі. 
За 2021 рік плати за землю до бюджету СМТГ надійшло  189,8 млн грн  (+13,8% до 

2020 року), з них: орендної плати за земельні ділянки 115,8 млн грн (-12,6%), земельного 

податку 74,0 млн гривень (+15,6%).  
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За 2021 рік від продажу землі до бюджету СМТГ надійшло 45,9 тис. грн, плати за 

встановлення земельного сервітуту 11,5 тис. гривень (+21,1% до 2020 року). 
Проведено 5 земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок комунальної 

власності, з переможцями укладено 8 договорів оренди земельних ділянок. Річна сума 

орендної плати за землю складає 5,5 млн гривень.       
Здійснювалася  робота з суб’єктами господарювання – землекористувачами, що не 

мають зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства права користування 

земельними ділянками. Направлено 140 листів про усунення порушень земельного 

законодавства та 59 розрахунків про визначення недоотриманого доходу у вигляді орендної 
плати за землю на суму 9,9 млн гривень. 

Постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо порушення прав СМТГ на 

володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами 

територіальної громади. На розгляді в судах різних інстанцій перебуває 36 справ про 

стягнення безпідставно збережених коштів внаслідок користування земельними ділянками 

комунальної власності без оформлення відповідних документів на загальну суму                  

10,1 млн гривень. Судом прийнято 10 рішень про стягнення таких коштів на суму                 

2,5 млн гривень.  
 

Діяльність підприємств комунальної форми власності 
16 комунальних підприємств міської ради постійно надавали послуги із забезпечення 

життєдіяльності міста. 
Згідно з оперативними даними основних комунальних підприємств результати їх 

фінансово – господарської діяльності  характеризуються такими основними показниками: 
- загальний обсяг реалізації товарів, робіт і послуг - 

670,4 млн грн, на 5,1% більше показника 2020 року (найбільшими за обсягами реалізації 

товарів, робіт і послуг є КП «Міськводоканал» СМР, КП СМР «Електроавтотранс», 

КП «Шляхрембуд» СМР); 
- в цілому прибуток склав 14,3 млн грн в основному за рахунок КП «Міськводоканал» 

(+20,5 млн грн); збитки отримали КП «Електроавтотранс» (-4,2 млн грн), КП 

«Сумижилкомсервіс» СМР (-1,5 млн грн);  інші підприємства збиткові або не очікують 

отримати значний прибуток; 
- кількість працюючих станом на 01 січня 2022 року – 2,0 тис. осіб (-1,7% до 

показника 01.01.2021 року);  
- середньомісячна заробітна плата – 10769,0 гривень (+16,4% до показника 2020 року). 
Комунальними підприємствами перераховано до бюджету СМТГ податку на  

прибуток підприємств – 6600,0 тис. грн та 896,9 тис. грн частини чистого прибутку (доходу), 

що вилучається до бюджету. 
З метою поліпшення матеріально-технічної бази КП «Шляхрембуд» СМР за рахунок 

власних коштів придбано основних засобів на суму 10,7 млн грн (придбання спецтехніки, 

зокрема: бульдозер, сміттєвоз, самоскиди тощо). Було ним надано послуг стороннім 

організаціям на суму 41,2 млн гривень.  
КП «Зеленбуд» СМР за рахунок власних коштів придбало основних засобів на суму 

0,1 млн гривень, зокрема насос СКРМ 1,5 – 1 одиниця, бензопили STIHL – 2 одиниці, 

газонокосарки – 2 одиниці. 
КП «Центр догляду за тваринами» СМР за рахунок коштів бюджету СМТГ                          

(0,4 млн грн) було придбано утилізатор термічний для утилізації відходів.  
 
Промисловість та інноваційний розвиток 
У січні - листопаді 2021 року підприємства міста Суми реалізували промислової 

продукції  на суму 23657,1 млн грн, що на 24,1% більше порівняно з відповідним періодом 

2020 року, або 43,7% загальнообласного обсягу реалізації. 
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У структурі реалізації міста більше половини питомої ваги припало на продукцію 

підприємств переробної промисловості (67,3%). Підприємствам з постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря належало 30,8% реалізованої продукції. 
Підприємствам водопостачання; каналізації, поводження з відходами належало 1,7 відсотка.  

Серед видів діяльності переробної промисловості найбільшою була частка  

підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції – 17,5%; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування – 12,6%; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування – 11,9% відсотків. 
У 2021 році промислові підприємства міста за рахунок власних коштів продовжували 

впровадження інвестиційних проєктів, здійснення основних капітальних вкладень 

(модернізацію, переоснащення, поліпшення матеріально-технічної бази тощо). 
ТОВ «ГуалаПак Україна» з метою розширення складських приміщень під збільшені 

обсяги виробництва здійснювало будівництво складу на суму 44,5 млн гривень. 
ТОВ «Кусум Фарм» здійснювалася реконструкція каналізаційних локальних очисних 

споруд (ЛОС) закритого типу потужністю 75 м3 на добу, з повторним використанням 

зворотних вод для технічних потреб на суму 4,1 млн гривень. 
АТ «СМНВО-Інжиніринг» на розвиток та модернізацію виробництва спрямовано    

52,7 млн гривень. 
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» на модернізацію стендового господарства 

спрямовано 12,3 млн грн, на придбання обладнання, основних засобів для покращення 

виробничого процесу – 10,4 млн грн, на реконструкцію гальванічної дільниці –                       
3,1 млн гривень. 

ПАТ «Сумихімпром» з метою поліпшення якості продукції спрямовано 0,9 млн грн на 

реконструкцію вузла подачі КСl при виробництві NPK 10:26:26 у ЦСМД (І черга). 
АТ «ВНДІАЕН» на поліпшення матеріально-технічної бази спрямовано                                  

2,0 млн гривень. 
На підприємствах впроваджувалися нові технологічні процеси: на ТОВ «Кусум 

Фарм» було впроваджено зворотне використання стічних вод для технічних потреб; на АТ 

«СМНВО-Інжиніринг» впроваджено 21 технологічний процес. Також відбувалося освоєння 

виробництв нових видів продукції: ТОВ «Кусум Фарм» – 7 одиниць; АТ «СМНВО-
Інжиніринг» – 44 одиниці. 
 

Інвестиційна діяльність та проєкти розвитку 
Місто має високі соціально-економічні показники розвитку, про що свідчить 

оновлений у листопаді 2021 року (за підсумками І півріччя 2021 року) рейтинг інвестиційної 

привабливості м. Суми на рівні invA- (висока інвестиційна привабливість м. Суми порівняно 

з іншими суб’єктами рейтингування) та довгостроковий кредитний рейтинг м. Суми за 

Національною рейтинговою шкалою на рівні uaА- з прогнозом «у розвитку» (висока 

кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками). 
У зв’язку зі створенням СМТГ проводилась робота щодо внесення змін до Стратегії 

розвитку міста Суми до 2030 року. Було організовано та проведено анкетування мешканців 

приєднаних громад. Розроблено інформаційно-аналітичну систему: програмне рішення з 

обробки та візуалізації даних про хід виконання цільових програм СМТГ, яка містить                       
27 панелей програм і одну загальну; проведено цикл навчань для посадовців з наповнення та 

актуалізації таблиць системи.  
В рамках здійснення заходів з просування бренду міста створено 750 фото, які 

використовуються в соціальних мережах, з метою створення позитивного та 

конкурентоспроможного образу міста для місцевого жителя та туриста. Бренд висвітлено в 

соціальних мережах, сторінках фейсбук та інстаграм «Відвідайте Суми» та налаштована 

таргетована реклама. Реклама бренду міста Суми налаштована в пошуковій системі Гугл. 
В рамках реалізації Плану місцевого економічного розвитку міста Суми (рішення від 

06 серпня 2019 року № 5480-МР)  у вересні 2021 року Сумська міська рада долучилася до 

проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», який 
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реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), та сприятиме 

виконанню ряду заходів Плану, пов’язаних з підтримкою МСП громади, зокрема за 

напрямком «Розвиток туризму, крафтової продукції та креативних індустрій».  
Громада долучилася до участі у пілотному проєкті «Портфельний підхід до 

муніципальних перетворень», який реалізується у рамках Ініціативи ПРООН «Мери за 

економічне зростання (2021-2024)». Було взято участь в онлайн-форумі «Міські 

перетворення 2021», на якому були представлені нові практики трансформації міст у країнах 

ЄС та Східного партнерства.  
Проводилась робота в напрямку реалізації інвестиційних проєктів за рахунок 

кредитних та грантових коштів.  
Продовжувалася співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з 

Європейським інвестиційним банком за наступними програмами/проєктами: 
- «Міський громадський транспорт України», який реалізується спільно з 

Міністерством інфраструктури України і в рамках якого залучено кредитні кошти у сумі до 4 

млн євро на реалізацію проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в 

м. Суми».  Відповідно до укладеної з переможцем тендеру (Дочірнє підприємство 

«Автоскладальний завод № 1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія 

«Богдан Моторс») контрактної угоди, протягом 2021 року до міста Суми поставлено усі 19 

тролейбусів, у тому числі: 9 одиниць отримано у березні, 1 одиницю – у жовтні та 9 одиниць 

– у грудні. Згідно з умовами контракту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та співфінансування 

з бюджету СМТГ здійснено в повному обсязі оплату за поставлені тролейбуси. 
Крім того, в рамках проєкту за підтримки консультантів компанії Egis Ukraina, що 

надають технічну допомогу відповідно до Меморандуму між Європейським інвестиційним 

банком та Міністерством інфраструктури щодо залучення технічної допомоги на реалізацію 

проєкту «Міський громадський транспорт України» розробляється план сталої міської 

мобільності. 
- «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який реалізується 

спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і передбачає залучення 

кредитних коштів у сумі 5,2 млн євро для реалізації проєкту «Підвищення 

енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми». Завершено роботу з 

підготовки документів, що вимагаються з боку ЄІБ для здійснення першої вибірки коштів, а 

саме: План екологічного та соціального менеджменту, План управління відходами, План 

залучення зацікавлених сторін, а також План охорони навколишнього природного 

середовища, здоров’я та безпеки. Проведено тендер на закупівлю робіт з проєктування, 

будівельних робіт та послуг з нагляду за будівництвом в рамках проєкту, укладено контракти 

з переможцями торгів. Завершується робота з укладання контракту з переможцем торгів на 

закупівлю послуг з нагляду за будівництвом; ведеться підготовка до здійснення І вибірки 

кредитних коштів. 
 Також в рамках даного проєкту розроблено нове техніко-економічне обґрунтування 

проєкту з термомодернізації будівель закладів дошкільної освіти, що не увійшли до 

поточного проєкту з метою його використання в майбутньому для залучення коштів, в тому 

числі міжнародної технічної допомоги. 
З Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) за програмами: 
1) «Енергозбереження», в рамках якої залучено 14,7 млн грн кредитних коштів на 

реалізацію проєкту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі 

стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 

адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28». У рамках реалізації проєкту в повному обсязі освоєно 

кредитні кошти НЕФКО та виконано ряд робіт, зокрема утеплено зовнішні стіни, зовнішні 

укоси вікон та дверей, перекриття підвалу та горищне перекриття, фундамент та цоколь 

(підземна та надземна частина) будівлі з улаштуванням нової відмостки навколо будівлі; 

улаштовано ганки, встановлено індивідуальний тепловий пункт. 
2) «Програма модернізації системи водопостачання в Україні в рамках Інвестиційної 

платформи сусідства ЄС (NIP)», в рамках якої планується залучення кредитних коштів 
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НЕФКО у сумі до 1,5 млн євро та Гранту NIP  в сумі до 0,3 млн євро на реалізацію проєкту 

«Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми (реконструкція 

міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» 

Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги 

будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд. 40)».  
У рамках Програми NEFCO NIP з модернізації систем водопостачання та 

водовідведення України, призначеним НЕФКО консультантом – компанією НІРАС 

Інтернешнл Консалтинг був розроблений та наданий звіт КП «Міськводоканал» СМР – план 

забезпечення безпеки води, а також водний баланс за 2019 рік.  
Продовжувалася робота в рамках грантових проєктів:  
«Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми», що 

фінансується за кошти Європейського Союзу (грант у сумі 1144,8 тис. євро) та 

співфінансування з бюджету СМТГ. Завершено роботи з реконструкції – термомодернізації 

будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР (центральний корпус), реконструкції – 
термомодернізації будівлі КУ ССШ № 9 та капітальний ремонт системи освітлення в КУ 

Сумська ЗОШ №20.  
Реалізовано ряд комунікаційних заходів в рамках проєкту, зокрема проведено 

заключну конференцію проєкту, участь у якій взяли представники керівництва міста та 

області, експерти з енергоефективності та енергозбереження, представники команди 

підтримки проєкту «Угода Мерів – Демонстраційні Проекти», депутати Сумської міської 

ради, науковці тощо.  
«Управління відходами на основі замкненого циклу», що передбачає залучення 

грантових коштів Фонду Єдиного Економічного Простору та Норвегії у сумі 170 тис. євро . 
Проєкт розрахований на 3 роки, основна мета проєкту – впровадження інновацій у зборі та 

утилізації відходів, застосування принципів економіки замкненого циклу у поводженні з 

відходами. У рамках даного проєкту для міста Суми, зокрема передбачається проведення 

комунікаційних та просвітницьких заходів, розробка концепції поводження з небезпечними 

відходами у складі побутових та концепції організації збору та вивозу твердих побутових 

відходів у приватному секторі міста разом з реалізацією пілотного проєкту.  
Оскільки переважну частину плану реалізації проєкту складають комунікаційні та 

просвітницькі заходи, навчальні поїздки з метою обміну досвідом, враховуючи ситуацію, яка 

склалася у 2020 році з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19 довелося 

адаптувати проєкт відповідно до карантинних обмежень та проводити комунікаційні заходи, 

здебільшого в онлайн форматі: це вебінари та білатеральні зустрічі, організовані експертним 

партнером проєкту – компанією «Green Business Norway», проміжна конференція проєкту у 

змішаному форматі. Разом з тим у грудні представники міста Суми змогли взяти участь у 

навчальному візиті, організованому ведучим заявником проєкту Радою Мажейкяйського 

району (Литва).   
Також проведено ряд комунікаційних заходів: конкурси, марафони, змагання тощо, 

проводиться просвітницька робота, виготовлено соціальну рекламу (еко-сумки, паперові 

пакети, еко-канцтовари, брошури). 
Забезпечувалася розробка концепції ефективного управління побутовими відходами, 

що утворюються у житлових будинках індивідуальної забудови будинки приватного сектору 

з присадибною ділянкою, розташованих на території Сумської міської територіальної 

громади (І етап). 
Проводилась робота щодо поширення інформації про економічний та інвестиційний 

потенціал міста, сприяння залученню інвестицій.  
З метою залучення коштів на облаштування об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури до меж індустріального парку «Суми» у рамках відкритого конкурсу 

грантів Європейського Союзу для громад, які є підписантами Ініціативи Європейського 

Союзу «Мери за економічне зростання», підготовлено та подано концептуальну записку 

проекту «Відродження промислового потенціалу міста Суми». Відповідно до Керівництва з 

підготовки проектних заявок конкурсу грантів Європейського Союзу для громад, які є 

підписантами Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», для 
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попереднього відбору повинні враховуватися лише концептуальні записки з оцінкою не 

менше 30 балів. Відповідно до оціночного листа, отриманого від Європейської Комісії 

10.06.2021 року, концептуальна записка проекту «Відродження промислового потенціалу 

міста Суми» набрала 34,01 бали, але, нажаль не була обрана для переходу до наступного 

етапу процедури.  
Розроблений детальний план території біля заводу «Центроліт» (район 

індустріального парку «Суми») пройшов громадське обговорення та  узгодження з 

уповноваженими органами, схвалений архітектурно-містобудівною радою та затверджений 

рішенням Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року №2049-МР «Про затвердження 

містобудівної документації «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район 

індустріального парку «Суми»)» та звіту про її стратегічну екологічну оцінку».  
У 2021 році інвестиційні можливості міста Суми, зокрема перспективи розвитку 

індустріального парку «Суми» були представлені під час офіційних зустрічей Сумського 

міського голови з представниками Посольства Республіки Узбекистан в Україні, під час 

онлайн-конференції щодо підписання Листа про наміри налагодити партнерські відносин 

між м. Гуйян (Китайська народна республіка, провінція Гуйчжоу) та м. Суми,  фінальної 

конференції  «Зустріч бізнесу та громад – оцінка інвестиційних можливостей», що 

проводилася в рамках Школи місцевого економічного розвитку у співпраці з громадською 

організацією «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос». 
Також, можливості реалізації спільних інвестиційних проєктів, зокрема із 

застосуванням механізмів державно-приватного партнерства було обговорено під час 

зустрічей Сумського міського голови з представниками турецької компанії «KARAS 

COMPANY» та з делегацією Посольства Республіки Туреччина в Україні на чолі з 

Надзвичайним та повноважним послом Республіки Туреччина в Україні.  
 

Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародна співпраця 
Зовнішньоторговельний оборот товарами у січні-листопаді 2020 року склав 757,1 млн 

дол. США, що на 26,6% більше ніж у відповідному періоді 2020 року (597,8 млн дол. США). 
Експорт товарів  у січні-листопаді 2021 року склав 324,5 млн дол. США (+9,9% до 

січня-листопада 2020 року), імпорт товарів – 432,6 млн дол. США (+43,0%). Сальдо 

торгівельного балансу склало (-) 108,1 млн дол. США. 
Експорт товарів  здійснюється до 88 країн світу. Найбільше до Російської Федерації 

(28,5%, що на 1,3 в.п. більше, ніж за аналогічний період 2020 року), Білорусі (10,1%, що 

відповідає показнику аналогічного періоду 2020 року), Польща (4,3%, що на 1,2 в.п. більше). 
Імпорт товарів  здійснюється з 81 країни світу. Найбільше з Казахстану (13,7%, що на    

6,6 в.п. більше, ніж за аналогічний період 2020 року), Польща (12,1%, що на 3,3 в.п. більше), 

Російської Федерації (11,7%, що на 1,8 в.п. більше), Німеччини (10,1%, що на 0,1 в.п. 

менше), США (9,6%, що на 3,1 в.п. більше).  
Найбільша питома вага в товарній структурі експорту припадає на: машини, 

обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 25,2%; недорогоцінні метали та 

вироби з них – 25,0%; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них –  23,7 відсотків. В 

товарній структурі імпорту: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 
29,8 %; недорогоцінні метали та вироби з них – 18,0%; машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання – 13,6%; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них –         
23,7 відсотків. 

Як і в 2020 році у 2021 року сфера міжнародної співпраці значним чином потерпала 

через ситуацію пов’язану з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Україні, тому 

заходи, спрямовані на розвиток та підтримку співробітництва з іноземними партнерами в 

звітному періоді проводилися в умовах та з урахуванням запроваджених карантинних 

обмежень в державі.   
У рамках підтримки зв’язків з містами-партнерами у 2021 році: 
- у березні надано фото- та відеоматеріали про м. Суми для представлення на 

організованій муніципалітетом дружнього міста Сінсянь (КНР) виставці про міста-
побратими, що мала на меті представити історію обміну між дружніми містами; 
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- у квітні представники міста Суми разом з більш ніж 100 учасниками серед яких 

представники Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку 

Німеччини, Німецького товариства міжнародного розвитку (GIZ), неприбуткового ТОВ 

«Engagement Global» та 32 українських громад взяли участь у другому круглому столі 

муніципальних партнерств з Німеччиною.  
- за підтримки неприбуткового ТОВ «Engagement Global» проведено дві онлайн-

зустрічі з представниками партнерського міста Целле (Німеччина) щодо підготовки 

спільного проєкту в рамках «Пакету солідарності громад для подолання пандемії 

коронавірусу»; 
- у жовтні в рамках проекту «Urban X-Change Network – Strengthning international 

cooperation between cities, adult education institutions and civil society» місто Суми відвідали 

представники Центру освіти дорослих з міста-партнера Целле Ліліана Штайнке та Міхаела 

Блок. 
З метою встановлення нових партнерських зв’язків у вересні в режимі онлайн-

конференції підписано Лист про наміри налагодити партнерські відносин між м. Гуйян 

(Китайська народна республіка, провінція Гуйчжоу) та м. Суми. 
Крім того, з ознайомчим візитом та з метою обговорення  актуальних питань розвитку 

м. Суми відвідали:  
- в лютому – Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні 

– Алішер Курманов; 
- у травні – делегація Посольства Туреччини в Україні на чолі з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Республіки Туреччина в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере;  
Директорка Центру інформації та документації НАТО – Вінета Кляйне; 

- у вересні – Перший секретар-консул Посольства Республіки Узбекистан в Україні 

Баходір Ібрагімов; Представники команди Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Харкові 

Пол Фрейлі та Річард Кешмен. 
З метою реалізації спільних інвестиційних проєктів та заходів на території міста Суми 

та Сумської області, зокрема із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства, 

у травні місто Суми відвідали офіційні представники турецької компанії «KARAS 
COMPANY». 
 

Розвиток підприємництва та регуляторна політика  
Станом на 01.01.2022 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської 

міської ради та її Виконавчого комітету, розміщених на офіційному сайті Сумської міської 

ради у розділі «Регуляторна діяльність» (https://www.smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-
32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html), налічується 63 діючих регуляторних 

акти (31 актів Сумської міської ради; 32 акти Виконавчого комітету Сумської міської ради). 
Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» на 2021 рік були затверджені Плани діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів,  згідно з якими 

Сумською міською радою та її Виконавчим комітетом підготовлено та оприлюднено 13 

проєктів регуляторних актів (8 проєктів Сумської міської ради; 5 проєктів виконавчого 

комітету Сумської міської ради). Прийнято – 19 регуляторний акт (Сумською міською радою 

- 5, виконавчим комітетом Сумської міської ради - 14).  
Згідно зі статтею 8 «Підготовка аналізу регуляторного впливу» Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного 

проєкту регуляторного акта його розробником були підготовлені повідомлення про 

оприлюднення регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу, крім того, по деяких 

проєктах (де це вимагається) готується М-Тест, як індикатор впливу регулювання на малий 

бізнес.  
Відповідно до статті 10 «Відстеження результативності регуляторних актів» Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики» були затверджені на 2021 рік           
Плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської 

https://www.smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html
https://www.smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html
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ради та її Виконавчого комітету, згідно з якими передбачено підготовку 22 звітів про 

відстеження результативності діючих регуляторних актів (6 звітів по актах Сумської міської 

ради; 16 звітів по актах Виконавчого комітету Сумської міської ради). Підготовлено та 

оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради 69 звітів про відстеження 

результативності діючих регуляторних актів (17 Сумської міської ради, 52 виконавчого 

комітету Сумської міської ради), з них 22 - підготовлено згідно з планом, решта 47 – 
підготовлені додатково (базові та здійснені у зв’язку з майбутньою втратою чинності або 

переглядом регуляторних актів).  
У відповідності до статей 13 та 14 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Сумська міська рада та її виконавчі 

органи розміщують інформацію про здійснення регуляторної діяльності на офіційному веб-
порталі Сумської міської ради. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року 

№ 1100 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 409) 

розробниками регуляторних актів Сумської міської ради та розпорядником інформації - 
виконавчим комітетом Сумської міської ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних (https://data.gov.ua/organization/vykonavchyi-komitet-sumskoyi-miskoyi-rady) забезпечується 

оновлення та оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності у формі 

відкритих даних. 
Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (ЦНАП)  

забезпечується надання адміністративних послуг у відповідності до Закону України «Про 

адміністративні послуги». Здійснюється прийом громадян та постійно оновлюється 

офіційний сайт ЦНАП, де розміщується  інформація про порядок надання адміністративних 

послуг, режим роботи ЦНАП, графік прийому спеціалістів та нововведення в законодавстві. 

Для зручності відвідувачів в приміщенні ЦНАП надаються супутні послуги (продаж 

канцелярських товарів, ксерокопіювання, виготовлення фото на документи). 
На робочих місцях адміністраторів для зручності відвідувачів встановлені                         

POS-термінали, приміщення ЦНАП облаштовано системою відеоспостереження, 

встановлений інформаційний термінал.  
Реєстрація заяв та виданих результатів надання адміністративних послуг (в т.ч. 

документів дозвільного характеру) здійснюється в програмі «Універсам послуг». Також в 

ЦНАП надаються «швидкі послуги» безпосередньо адміністратором через підключення до 

реєстру територіальної громади, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, Державного земельного кадастру тощо.  
В 2021 році адміністраторів ЦНАП підключено до Єдиної державної електронної 

системи для реєстрації повідомлень та декларацій  в сфері будівництва. 
За підсумками 2021 року в ЦНАПі надається 428 видів адміністративних послуг    

(+168 видів до 2020 року), як для мешканців та для суб’єктів господарювання Сумської 

міської територіальної громади, так і для мешканців Сумської області. Працівниками 

ЦНАПу та представниками адміністративних та дозвільних органів в приміщенні ЦНАПу 

було надано 531,2 тис. адміністративних послуг (+ 3,5 % до 2020 року), 965,5 тис. 

консультацій (- 5,4 %  до 2020 року). 
В ЦНАПі створено громадський пост, який проводить моніторинг роботи управління 

та надає пропозиції щодо покращення якості надання адміністративних послуг. В 2021 році 

на платформі Дія. Центрів проведено оцінку якості надання адміністративних послуг в 

ЦНАП. 
Належна увага приділяється підвищенню кваліфікації та навчанню адміністраторів, з 

цією метою постійно проводяться семінари та тренінги, а також наради з представниками 

суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів, де розглядаються 

нововведення в законодавстві та вирішуються проблемні питання. 
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З метою більшої зручності та доступності громадян до отримання адміністративних 

послуг у віддалених районах міста функціонують 3 територіальних підрозділи ЦНАПу та 2 

віддалених робочих місця адміністратора в с. Велика Чернеччина та с. Стецьківка. 
 У 2021 році розпочав свою роботу третій територіальний підрозділ ЦНАП у 

Піщанському старостинському окрузі. Реалізація проєкту відбувалася в рамках фази 

впровадження програми «U-LEAD з Європою» (четвертий раунд), яким передбачалося 

відкриття територіального підрозділу саме в одному зі старостинських округів Сумської 

міської територіальної громади. У рамках цієї співпраці сторони підписали Декларацію про 

наміри, згідно з якою міська рада забезпечила пристосування існуючих приміщень для 

облаштування підрозділу ЦНАП з урахуванням усіх вимог, передбачених Законом України 

«Про адміністративні послуги», та з дотриманням державних будівельних норм та 

стандартів. Своєю чергою європейські партнери забезпечили навчання персоналу, надали 

меблі та техніку для влаштування п’яти робочих місць (із урахуванням місця для 

самообслуговування відвідувачів).  
Проводилася робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для 

розвитку малого та середнього підприємництва, подальшого розвитку активної співпраці 

виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва. 
Для суб’єктів малого і середнього підприємництва організовано і проведено 5 

семінарів, зокрема в приміщенні Сумського Бізнес Хабу в Конгрес-центрі СумДУ: у лютому 

за участю 40 суб’єктів господарювання проведено семінар на тему «Актуальні зміни в 

законодавстві: податкове законодавство; державний контроль у сфері ринкового, 

метрологічного нагляду та захисту прав споживачів; охорона праці в умовах карантину»; у 

квітні спільно з Сумською торгово-промисловою палатою проведено онлайн-семінар на тему 

«Захист інтелектуальної власності в бізнесі» за участю 25 суб’єктів господарювання; у травні 

спільно з відокремленим підрозділом Всеукраїнської ГО «Ділові Українські Жінки» в 

Сумській області проведено дводенний семінар автора і ведучого Дмитра Ляховецького на 

тему «Виступай - переконуй - впливай» за  участю 30 суб’єктів господарювання; у вересні 

проведено семінар на тему «Актуальні зміни в законодавстві для суб’єктів господарювання: 

електронне податкове декларування; електронні лікарняні» за участі 29 суб’єктів 

господарювання; у грудні проведено зустріч представників бізнесу з фахівцями Головного 

управління Державної податкової служби України в Сумській області, в якій взяли участь 46 

суб’єктів господарювання. 
Проведено 3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, у 

приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 93 заходи.  
З нагоди Дня підприємця було організовано та проведено у сквері ім. Т.Г. Шевченка 

Фестиваль підприємництва «Бізнес і  Родина – єдине ціле». У заході взяли участь: 3 

фудкорти, 20 суб’єктів господарювання у виставці «Зроблено на Сумщині»,  6 підприємств 

та 9 Державних професійних навчальних закладів Сумщини у Алеї професій. Найкращим 

представникам малого та середнього бізнесу були вручені грамоти міського голови. 
З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності 

шляхом встановлення економічно обґрунтованих фіксованих ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців відповідно до сучасних ринкових відносин 14 липня 2021 року 

прийнято рішення Сумської міської ради № 1239-МР «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6999-МР «Про встановлення фіксованих 

ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців», що набрало чинності з 01.01.2022, 

відповідно до якого для першої групи платників єдиного податку встановлено ставку на рівні 

10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року, для другої групи - 10 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
Кількість платників єдиного податку  за підсумками 2021 року становила 14107 (+2,8 % 

до 2020 року), з них юридичних осіб – 1944 (+2,7%), фізичних осіб-підприємців -                               
12163 (+2,8%). 
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Надходження коштів до бюджету СМТГ зі сплати єдиного податку склало 313,5 млн 
грн (+27,8% до 2020 року), в тому числі надходження від фізичних осіб-підприємців 

збільшились на 28,7% (255,7 млн грн), від юридичних осіб на 23,8% (57,8 млн гривень). 
Кількість основних платників податків, які здійснюють діяльність, за підсумками                   

2021 року становить 27601 осіб (+5,0 до 2020 року), з них: юридичних осіб – 11206                      
(+3,9 % до 2020 року), фізичних осіб-підприємців – 16395 (+5,7 % до 2020 року).  

 
Будівництво, містобудування та житлова політика 
Забезпечується реалізація державної політики у сфері містобудування та 

архітектури. Містобудівна діяльність здійснюється відповідно до затвердженої 

містобудівної документації: генерального плану міста Суми, генеральних планів сільських 

населених пунктів, плану зонування території міста Суми та детальних планів територій.  
 У відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо планування використання земель» розпочата робота із розробки концепції 

запровадження інтегрованого розвитку громади, як підоснови для розробки Комплексного 

плану просторового розвитку території СМТГ. 
У 2021 році завершено виконання заходу з актуалізації цифрової топографо-

геодезичної карти міста Суми, виконаної в цифровій формі з набором профільних 

геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000, що в 

подальшому дасть можливість вносити зміни до генерального плану м. Суми, основного 

містобудівного документу, яким регулюється територіальний розвиток міста, визначаються 

планувальні умови для забудови та іншого використання територій. 
Містобудівний кадастр м. Суми продовжував розвиватися в напрямку стабільного 

функціонування та формування автоматизованої багатокористувацької системи, основу якої 

складають сучасні геоінформаційні технології. Її ключовим завданням є забезпечення 

доступності кадастрової інформації для органів управління та суб’єктів містобудівної 

діяльності, що сприятиме ефективності прийнятих управлінських рішень щодо забудови та 

використання міських територій, а також забезпеченню високої якості проектної 

документації. В структурі Геопорталу містобудівного кадастру створено веб-додатки 

«Генеральні плани та Плани зонування населених пунктів», «Детальні плани територій», 

«Тимчасові споруди», змістовне наповнення яких постійно оновлюються по мірі 

затвердження містобудівної документації. Проводиться робота з нанесення тимчасових 

споруд, рекламних засобів та вивісок на Геопорталі містобудівного кадастру, з додаванням 

інформації щодо їх розміщення та формування додатків. 
З метою комплексного упорядкування забудови історичного центру м. Суми у        

2021 році розроблено та затверджено рішенням виконавчого комітету від 31.08.2021 №484 

Порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд, 

розташованих в історичних ареалах СМТГ. 
Проведено конкурс на кращу ескізну пропозицію встановлення на вул. Горького в      

м. Суми пам’ятника борцю за волю України Семену Сапуну та всім репресованим у 30-40-х 

роках ХХ століття тоталітарними режимами. 
На реставрацію пам’яток архітектури спрямовано 2,5 млн грн по наступних об’єктах: 

реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми                
(1,6 млн грн); реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 27 в         
м. Суми (0,1 млн грн); ремонт (реставраційний) інженерних систем будівлі гімназії (систем 

протипожежного захисту) у складі: системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про 

пожежу та системи централізованого пожежного спостерігання: «Корпус № 1 Комунальної 

установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради по вул. Троїцька, 3 в м. Суми» та 

«Корпус № 2 Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради по 

вул. Троїцька, 5 в м. Суми» (0,8 млн грн). 
 З метою опорядження зовнішнього вигляду вулиць і будівель міста та  приведення до 

затверджених норм розміщення зовнішньої реклами, вивісок, елементів благоустрою, 

тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на 
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території м. Суми постійно проводяться заходи з демонтажу незаконно та з порушення 

встановлених/розміщених конструкцій. Виконано демонтаж 43 одиниць  незаконно 

розміщених рекламних конструкцій, демонтовано 3 тимчасові споруди. Оформлено та 

видано 27 паспортів прив’язки тимчасових споруд (у т.ч. літні майданчики та зони 

відпочинку в прибережних захисних смугах водних об’єктів), видано 153 дозволи та 

продовжено строк дії 238 дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста. 

Проведено 33 заходи з придбання та виготовлення рекламних матеріалів соціального 

характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій. 
Обсяг надходжень коштів до бюджету СМТГ від сплати за особовий строковий 

сервітут склав 1,2 млн грн, що відповідає показнику 2020 року, від сплати за тимчасове 

користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування 

рекламних засобів – 4,0 млн грн (+37,9% до 2020 року). 
Обсяг видатків на капітальні вкладення (будівництво, реконструкція (в т.ч. 

термомодернізація) об’єктів комунальної власності) за рахунок коштів бюджету розвитку 

бюджету СМТГ (головні розпорядники бюджетних коштів  – управління капітального 

будівництва Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської 

ради) склав 151,4 млн гривень (додаток 4 до Інформації).  
Продовжувалися роботи, розпочаті у попередні роки, зокрема на об’єктах: 

реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ №3» по вул. 20 років Перемоги, 9; реконструкція 

неврологічного відділення КУ «СМКЛ №4» по вул. Металургів, 38; реконструкція 

приміщення по  вул. Шишкіна, 12; реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ №7           
ім. М.Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми; реконструкція-термомодернізація 

будівлі КУ Сумська СШ №9 по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми, реконструкція парку                    
ім. І.М. Кожедуба, реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 
мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6, капітальний ремонт 

самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що проходить по 

території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного приміщення КНС із заміною 

залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1, реконструкція полігону для 

складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та 

улаштуванням дороги на території В. Бобрицького старостинського округу 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 
Були розпочаті роботи, зокрема на об’єктах: нове будівництво кладовища в районі    

40-ї підстанції в м. Суми; нове будівництво полігону для складування твердих побутових 

відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області; реконструкція спортивного центру «Єдність нації» по вул. Люблінська в м. Суми; 

реконструкція пішохідної доріжки по вул. Шкільна в с. Стецьківка, Сумська область, 

Сумський район; нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по                 
вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми, нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної 

води з обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної 

станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13; реконструкція (санація) самотічного 

каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул.Черкаській до перехрестя 

вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми. 
Виконані роботи в повному обсязі, зокрема на об’єктах: нове будівництво дитячого 

садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35; нове будівництво 

пам’ятнику Героям Небесної Сотні; реконструкція Театральної площі; ремонт 

(реставраційний) інженерних систем будівлі гімназії (систем протипожежного захисту) у 

складі: системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та системи 

централізованого пожежного спостерігання: «Корпус № 1 Комунальної установи Сумська 

класична гімназія Сумської міської ради по вул. Троїцька, 3 в м. Суми» та «Корпус № 2 

Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради по вул. Троїцька, 5 

в м. Суми», нове будівництво тепломережі від ТК-208/1 до ТК-214/5 по вул. Юрія Вєтрова, 4 

в м. Суми; нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с.Піщане, вул. Шкільна 

від будинку № 29, нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане,                  
вул. Вишнева; встановлено 6 дитячих майданчиків. 
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У галузі будівництва у 2021 році підприємствами міста вироблено  будівельної 

продукції (виконано будівельних робіт) на суму 1547,1 млн грн (+16,0% до 2020 року). 
Будівельними підприємствами міста виконано 77,1% загальнообласного обсягу будівництва. 

Переважну частку робіт (72,2% загального обсягу) виконано на будівництві житлових 

та нежитлових будівель. Решта робіт – будівництво інженерних споруд. Нове будівництво 
склало 36,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний 
та поточний) – 48,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 15,4 відсотки.  

За інформацією управління державного архітектурно-будівельного контролю 

Сумської міської ради у 2021 році прийнято в експлуатацію 140,4 тис. кв.м загальної площі 

житла (нове будівництво об’єктів житлового багатоквартирного будівництва), в тому числі 

житлових одноквартирних будинків. 
 Житлова політика в місті здійснюється відповідно до чинного законодавства.  

Станом на 01.01.2022 на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської 

ради перебуває близько 16,0 тис. осіб, у тому числі які користуються правом позачергового 

надання житла 1,5 тис. осіб.  
У 2021 році  видано 65 ордерів на службові жилі приміщення та 1 ордер на квартиру зі 

звільненого житлового фонду.         
В рамках Програми молодіжного житлового кредитування за рахунок коштів 

Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву», обласного бюджету та бюджету СМТГ виділено 6,4 млн грн, що 

дало змогу надати 8 пільгових довгострокових кредитів на будівництво житла загальною 

площею 503,57 кв. метрів. 
 
Транспорт та зв’язок  
У 2021 році підприємствами автомобільного транспорту міста  перевезено 396,1 тис. т 

вантажів, що на 14,0% більше, ніж у 2020 році, одночасно виконаний ними вантажообіг 

збільшився в 1,5 р. і склав 588,5 млн ткм. 
Структура пасажирського транспорту на території СМТГ представлена: 

автотранспортом: приватної форми власності - 16 перевізників, в  т.ч. 5 перевізників 

обслуговують приміські маршрути; комунальної форми власності -  КП СМР 

«Електроавтотранс»;   електротранспортом -   КП СМР «Електроавтотранс».   
 Загальна кількість автобусних маршрутів у СМТГ – 53, в т. ч. м. Суми – 47                             

(8 маршрутів не обслуговується), з них 10 маршрутів обслуговує КП СМР 

«Електроавтотранс», та приміських маршрутів – 6.  
Міським пасажирським транспортом перевезено 30,5 млн пас., що на 9,3 % більше 

відповідного показника 2020 року, в т.ч. підприємствами автомобільного транспорту міста –  
18,7 млн пас., що на 2,6 %  менше відповідного показника 2020 року, в т.ч. юридичними 

особами – 16,2 млн пасажирів (-2,4%).   
Пасажирообіг всіма видами міського транспорту виконаний в обсязі 123,1 млн пас. 

км, що на 8,9 % більше показника 2020 року, в т.ч.: пасажирообіг автомобільного транспорту 

– 79,4 млн пас. км. (-1,9%); пасажирообіг електротранспорту – 43,7 млн пас. км. (+36,1 %).  
Комунальним підприємством перевезено:  електротранспортом -  11,8 млн пас., що на 

37,2% більше відповідного показника 2020 року, в т.ч. з платним проїздом – 3,7 млн пас. 

(+32,1%); автобусами 5,5 млн пас., що на 1,9% більше відповідного показника 2020 року,                  
в т. ч. з платним проїздом – 1,9 млн пас., що відповідає показнику 2020 року.  

КП СМР «Електроавтотранс» було збільшено кількість тролейбусних маршрутів з 17 

до 19 одиниць. Кількість тролейбусів, випущених на лінію становить 48,4 одиниці (+26,0% 

до 2020 року), загальна протяжність тролейбусних маршрутів становить 393,6 км (+7,9% до 

2020 року). 
Загальна кількість одиниць автобусних маршрутів комунального транспорту                        

(10 одиниць) відповідає показнику 2020 року. Загальна протяжність автобусних маршрутів 

збільшилась до 218,7 км (+14,6% до 2020 року), кількість автобусів, випущених на лінію,  

збільшилась на  12,6% і склала 22,3 одиниць.  
 Для забезпечення безперебійної роботи та стабільного фінансового стану                   
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КП СМР «Електроавтотранс», у 2021 році з бюджету СМТГ здійснювались відшкодування 

різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та тролейбусних 

маршрутах КП СМР «Електроавтотранс» у сумі 12,4 млн грн, компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 50,7 млн грн, та надавалася фінансова 

підтримка в сумі 50,2 млн гривень. 
За рахунок власних коштів підприємством придбано 2 одиниці автобусів середньої 

місткості на суму 4,3 млн гривень. 
У сфері надання телекомунікаційних послуг (аналогове, цифрове, HD-телебачення, 

Інтернет)  у м. Суми працює 5 найбільших провайдерів телекомунікацій: ПКП ТРК 

«ІнтерТелеКом», ТОВ «ТРК «Майбуття», ТОВ «Воля-Кабель», ТОВ «SITV», компанія 

«Тріолан». Також доступ до Інтернет-послуг в місті забезпечується ТЦ «Радіосистеми», ТОВ 

«SITV», «Київстар».   
Послуги електрозв’язку в м. Суми надають Сумська філія ПАТ «Укртелеком»,           

ПП «Череда», ТОВ «Велтон.Телеком», ТОВ «Технічний центр Радіосистеми», ТОВ «Сумські  

телекомсистеми».  
 Основним оператором електрозв’язку  в місті є Сумська філія ПАТ «Укртелеком». 

На сьогоднішній день оператором пропонується для своїх абонентів найширше коло 

послуг — від традиційних (телефонiя, документальний електрозв’язок ) до найсучасніших 
(оренда цифрових каналів i трактів, послуги доступу до мережі Інтернет, Frame Relay, WiFi, 

тощо).   Послуги поштового зв’язку в місті надаються Сумською дирекцією Українського 

державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», що нараховує 18 відділень 

поштового зв’язку в місті Суми та 6 відділень поштового зв’язку в сільських населених 

пунктах.  
 
Енергозбереження та енергозабезпечення   
Пріоритетними заходами в сфері підвищення енергетичної ефективності є виконання 

завдань Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року що 

затверджений рішенням Сумської міської ради від 26 вересня 2018 року № 3909-МР, зокрема 

шляхом виконання програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської 

ради від 18 грудня 2019 року № 6108 - МР (зі змінами), яка передбачає реалізацію 

енергетичної політики громади, спрямованої на підвищення енергоефективності будівель 

комунальних некомерційних підприємств Сумської міської ради, бюджетних установ, що 

утримуються за кошти бюджету СМТГ, додержання стандартів та вимог в енергетичній 

сфері, ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до          
ISO 50001.  

Фактичний обсяг фінансування заходів Програми у 2021 році склав 66,25 млн грн 
(кошти бюджету СМТГ – 31,28 млн грн, грантові кошти Європейського Союзу – 16,14 млн 
грн, кредитні кошти НЕФКО – 4,66 млн грн, грантові кошти SECO – 0,59 млн грн,  кошти ДБ 

– 13,58 млн грн).  
У закладах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я», «Культура і мистецтво» проведено 

заходи із термомодернізації будівель. У ССШ №№ 7, 29, НВК № 34, ДМШ № 1 утеплено                    
6,5 тис. м² покрівлі. Розроблено проєктно-кошторисну документацію на утеплення покрівлі 

ДНЗ № 2, КУ Сумська гімназія № 1, на утеплення фасаду ДНЗ №21. У СПШ № 14 

розроблено проєктно-кошторисну документацію на заміну віконних блоків, проведено 

закупівлю. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

(утеплення) будівлі жіночої консультації КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої 

Діви Марії» СМР. Розпочато капітальний ремонт будівель КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона» СМР, зокрема: утеплено 0,85 тис. м² горища, улаштовано 2,8 тис. м² покрівлі 

із металочерепиці, утеплено 1,2 тис. м² фасаду, встановлено 101 шт. опалювальних 

радіаторів, утеплено  210 м трубопроводів.   
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У консультативно-діагностичному відділенні № 2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» 

Сумської міської ради, за адресою: вул. І. Сірка, 3 завершено капітальний ремонт 

теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла). 
Продовжується робота з впровадження Сумської міської системи моніторингу 

теплоспоживання будівель в бюджетних закладах та установах. До системи дистанційного 

моніторингу «Сумська міська система моніторингу теплоспоживання будівель» підключено 

ДНЗ №№ 6, 10, 15, 16, 31, 32, 39, ЗДО №30, третій корпус класичної гімназії, КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28.  
Також реалізовувались проєкти за рахунок міжнародної технічної допомоги та 

кредитів міжнародних фінансових організацій.   
У рамках реалізації грантового проєкту ЄС «Підвищення енергоефективності в 

освітніх закладах м. Суми» завершено впровадження енергозберігаючих заходів             

(ССШ №№ 7 (центральний корпус), 9, ЗОШ № 20), зокрема у 2021 році виконано роботи: у 

ССШ № 9 утеплено 65 м² цоколю, 156 м² фундаменту, 2,6 тис. м² фасаду, 2,8 тис. м² покрівлі. 

У ССШ №7 замінено 117,22 м² вікон, 26,2 м² дверей, утеплено 1,2 тис. м² фасаду, 71,1 м² 

цоколю, 13 м² фундаменту. У ЗОШ № 20 виконано капітальний ремонт системи освітлення, 

встановлено 1,1 тис.  світлодіодних ламп. 
У рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) 

завершено енергоефективну термомодернізацію (капітальний ремонт) будівлі стаціонару 

(новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми,  
вул. Троїцька, 28, зокрема у 2021 році замінено 22,7 м² віконних блоків, 7,3 м² дверних 

блоків, утеплено 250,5 м² цоколю (надземна частини), 260,31 м² фасаду,  782 м² горища, 40,8 

м² перекриття знизу. 
У рамках проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних 

закладах міста Суми» проведено тендерні процедури на закупівлю робіт з проєктування та 

капітального ремонту, а також послуг щодо нагляду за капітальним ремонтом дошкільних 

навчальних закладів, обрано виконавців робіт. 
Відповідно до завдань проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в 

Україні» розпочато розробку «Муніципального енергетичного плану для міста Суми». У 
рамках реалізації енергетичного проєкту  «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка 

м. Суми, Сумської області», який підтримано Державним секретаріатом Швейцарії з 

економічних питань, виконано утеплення  629 м2 фасаду теплоізоляційними плитами з 

мінеральної вати. Виготовлено сертифікат енергетичної ефективності. 
У січні 2021 року за участі представників німецької фірми TUV SUD з 

представництвом в Україні проведено ресертифікаційний аудит (перевірку) системи 

енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, за результатами якого отримано другий 

сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам  міжнародного 

стандарту ISO 50001:2018. 
У жовтні 2021 року у рамках заходу «Дні Сталої енергії» проведено онлайн захід: 

Осіння школа «Стала енергетика та клімат: досвід ЄС для України». Проведено конкурс: 

«Збережи енергію! Зупини зміни клімату!», участь у якому взяли дошкільні та 

загальноосвітні навчальні заклади, навчальні заклади спеціальної освіти та вищі навчальні 

заклади СМТГ. За результатами конкурсу здійснено видавництво книги (номінація                     
для 1-4 класів «Казка») «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» (збірка казок) на тему 

охорони довкілля, енергоефективності та змін клімату. Також в рамках заходу виготовлено 

відеоролики «Дні Сталої енергії – 2021» (Як народжувалась Еко-казка), «Основні досягнення 

в реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми». 
Здійснювалося стабільне енергозабезпечення міста. ТОВ «Сумитеплоенерго» за 

рахунок власних коштів в рамках виконання Інвестиційної програми на 2021 рік спрямовано 

11,7 млн грн (46,0% до планового обсягу фінансування в сумі 25,4 млн грн), зокрема на 

модернізацію  ділянок магістральних теплових мереж: по вул. Привокзальній, від ТК-113 до 
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ТК-115,2d530м (4,0 млн грн); по вул. Першотравневій, від ТК-803 (3,1 млн грн); придбання 

землерийної техніки для виконання ремонтних робіт (4,5 млн грн) 
Відповідно до інформації підприємств-надавачів послуг за підсумками 2021 року 

відбулося скорочення споживання енергоносіїв (у порівнянні з 2020 роком), зокрема: 
 - КП «Міськводоканал» споживання електроенергії скоротилося на 0,5%; 
 - АТ «Сумигаз» споживання природного газу промисловими підприємствами  

скоротилося на 11,5% , іншими категоріями споживачів – на 5,3%. 
 Поряд з цим спостерігалось збільшення споживання енергоносіїв по 

КП «Міськводоканал» (природний газ -  на 3,1%); в цілому споживання природного газу по 

АТ «Сумигаз» - на 1,3 відсотків. 
 

Споживчий ринок 
СМТГ має розвинену мережу об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та підприємств по наданню побутових послуг населенню. Станом на 01.01.2022 

обліковується 1350 одиниць магазинів, у тому числі: по реалізації продовольчих товарів – 
понад 470 (фірмових продовольчих магазинів – понад 90 об’єктів, серед яких є магазини 

місцевих товаровиробників: «O’BEREG» (тверді сири та кисломолочна продукція); «Дари 

моря» (риба та рибні напівфабрикати); «Сумська паляниця» (хлібо-булочні вироби)та інші); 

непродовольчих – 880 об’єктів. 
 Мережа підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення поповнилась за 

рахунок відкриття та поновлення роботи 33 закладів ресторанного господарства; 132 

магазинів, 9 підприємств по наданню побутових послуг населенню.  У той же час відбулось 

закриття 75 об’єктів роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства.  
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) міста за 

січень-вересень 2021 року  склав 7 015,7 млн грн (+22,3% до відповідного періоду            

2020 року), індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) до 

відповідного періоду попереднього року – 112,4 відсотки. Питома вага товарообороту міста у 

товарообороті Сумської області складає 58,4відсотки. 
У місті Суми функціонує 11 ринків (загальна торговельна площа всіх ринків становить 

близько 37,9 тис. кв. м,) за спеціалізацією: 2 непродовольчих та 9 змішаних, на яких 

облаштовано 3 560 торговельних місць, у тому числі 840 торговельних місць для реалізації 

сільськогосподарської продукції. Для забезпечення дотримання ветеринарно-санітарних 

норм і правил на ринках міста Суми працює п’ять лабораторій ветеринарно-санітарної 

експертизи, розташованих на території ринків. 
З метою впорядкування сезонної роздрібної торгівлі, святкової виїзної торгівлі, 

проведення ярмаркових заходів, сприяння недопущенню стихійної торгівлі на вулицях міста, 

з питань торговельного та побутового обслуговування населення за 2021 рік підготовлено 

214 проектів рішень виконавчого комітету Сумської міської ради, відповідно до яких 

впорядковано торгові точки з продажу: кави – 31; морозива та солодкої вати – 1; саджанців – 
2; овочів та фруктів – 1; елементів об’єктів сезонної торгівлі - 17; майданчиків для 

аматорських занять фізичною культурою в зоні відпочинку - 5; розміщення дитячих 

атракціонів - 3; проведення агропромислового передноворічного ярмарку; проведення 

святкової торгівлі на Театральній площі у період новорічних та Різдвяних свят – 7. 
З питань порушення Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів в об’єктах торгівлі, закладах 

ресторанного господарства, підприємствах побутового обслуговування населення розглянуто 

305 письмових звернень громадян, з них 39 звернень з питань порушення тиші під час 

роботи закладів ресторанного господарства (гучного звучання музики після  22.00 години), 

шуму від роботи торговельно-технологічного обладнання міні – пекарень та об’єктів 

роздрібної торгівлі (магазинів).   
 Було опрацьовано 127 письмових звернень на факти порушення прав споживачів при 

придбанні товарів неналежної якості, повернуто коштів споживачам за неналежну якість 

товарів та побутових послуг на суму  100,9 тис. грн; проведено обмін неякісних товарів на 

суму 68,7 тис. гривень. Надано 644 консультації споживачам з питань захисту прав 
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споживачів, відповідно до яких питання були вирішені по суті, без подальшого складання 

письмових скарг. 
З метою ліквідації стихійної торгівлі на території міста Суми складено                         

796 адмінпротоколів та накладено штрафних санкцій на суму 0,9 млн гривень.  
 
Житлово-комунальне господарство  
За 2021 рік видатки на галузь «Житлово-комунальне господарство» склали                         

601,9 млн грн (з урахуванням субвенцій з державного бюджету), в т.ч. на: утримання та 

експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства – 66,6 млн грн (експлуатація та 

технічне обслуговування житлового фонду – 6,6 млн грн, забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства – 29,3 млн грн, забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації ліфтів – 30,6 млн грн, інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 

об'єктів житлово-комунального господарства – 0,1), благоустрій населених пунктів –                        
333,7 млн грн (в т.ч. на шляхове господарство – 209,1 млн грн), погашення заборгованості з 

різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок 

субвенції з державного бюджету  - 193,0 тис. грн, фінансову підтримку комунальних 

підприємств – 2,9 млн грн, іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства –                   
5,7 млн гривень.   

Крім того, на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції (в т.ч. залишку субвенції) з державного бюджету у сумі                   

13,6 млн грн, виконано роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних 

споруд м. Суми, вул. Харківська, поточного ремонту вулично-дорожньої мережі по                             

вул. Інтернаціоналістів (4,60 млн грн) та утримання вулично-дорожньої мережі (7,50 млн 

гривень).  Також, за рахунок субвенції  з бюджету Сумського району в сумі 0,2 млн грн 

здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Братська в м. Суми. 
Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій (3,9 млн грн) та 

коштів бюджету СМТГ на співфінансування (4,0 млн грн) виконані роботи з капітального 

ремонту, зокрема по наступних об’єктах: «Капітальний ремонт пішохідного переходу на 

перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область» (7,3 млн грн), 

«Капітальний ремонт об’єкта благоустрою - капремонт фонтана та прилеглої території по 

вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми» (0,3 млн грн), Капітальний ремонт 

дитячого майданчику за адресою: м. Суми, площа Михайла Кощія (біля кінцевої зупинки 

громадського транспорту) (0,2 млн грн). А також, за рахунок субвенції з бюджету Сумського 

району виконані роботи по об’єкту «Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика 

на території біля озера Чеха в м. Суми» (0,2 млн гривень). 
Станом на 01.01.2022 житловий фонд міста Суми складає 1824 житлових будинки з 

різною формою управління: 313 ОСББ; 782 будинки, які самостійно обрали управителя;                  
13 будинків, які обрали самостійну форму управління; 716 житлових будинків, по яким 

проведений конкурс на призначення управителя.  
На капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.  відповідно до Порядку використання 

бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні 

капітального ремонту багатоквартирних будинків (рішення Сумської міської ради                     

від 29.01.2020 № 6369-МР (зі змінами), спрямовано 7,0 млн грн, в тому числі на оплату робіт, 

виконаних у 2020 році – 0,8 млн гривень.  Виконано капітальний ремонт у 82 житлових 

будинках, виготовлено проектно-кошторисну документацію на 6 аварійних будинків. 

Відповідно до Порядку використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в 

організації та співфінансуванні капітального ремонту багатоквартирних будинків виконано 

капітальний ремонт 9 покрівель житлових будинків та мереж холодного водопостачання у                     

1 житловому будинку. 
На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, в т. ч. відповідно до 

Порядку використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в організації та 
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співфінансуванні капітального ремонту багатоквартирних будинків  спрямовано 30,8 млн 

грн, в тому числі на оплату робіт, виконаних у 2020 році – 0,1 млн гривень.  Проведене 

експертне обстеження 12 ліфтів, виконані роботи з капітального ремонту, модернізації, 

заміни та диспетчеризації  101 ліфта, в т.ч. відповідно до Порядку використання бюджетних 

коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні капітального 

ремонту багатоквартирних будинків виконано капітальний ремонт  4 ліфтів. 
З метою стимулювання  населення до впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до Порядку відшкодування з 

міського бюджету відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними 

кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (рішення Сумської міської ради 

від 02.12.2015 № 43-МР зі змінами) та Порядку відшкодування з бюджету Сумської міської 

територіальної громади відсотків за кредитами, залученими об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків на впровадження заходів з енергоефективності (рішення 

Сумської міської ради від 24.12.2020 №75 для будинків, які беруть участь у програмі 

«ЕНЕРГОДІМ») з бюджету СМТГ спрямовано 1,78 млн гривень (відшкодовано з бюджету 

СМТГ відсотків за кредитами 257 фізичним особам та 41 об’єднанню співвласників 

багатоквартирних будинків). 
На благоустрій міста спрямовано 333,7 млн грн, в тому числі на: 
- шляхове господарство – 209,1 млн грн, в т.ч. на: утримання та поточний ремонт 

вулично-дорожньої мережі – 128,8 млн грн; виготовлення проектної документації та 

проведення її експертизи, проведення капітальних ремонтів вулично-дорожньої мережі та 

внутрішньодворових доріг  - 59,0 млн грн; очищення тротуарів від снігу – 1,5 млн грн; 

улаштування та поточний ремонт огорож вздовж проїзної частини, поточний ремонт 

тротуарів з влаштуванням пандусів, встановлення дорожніх знаків, поточний ремонт зупинок 

громадського транспорту – 4,2 млн грн; встановлення та благоустрій 4 зупинок громадського 

транспорту – 1,5 млн грн; улаштування нових та розширення існуючих тротуарів та 

велосипедних доріжок – 7,1 млн грн; капітальний ремонт дороги по вул. 20 років Перемоги – 
7,0 млн гривень (відремонтовано 0,74 тис.кв.м); 

- вуличне освітлення – 49,4 млн гривень, в тому числі на поточний ремонт                                
(в т.ч. встановлено 14 нових та замінено 786 одиниць енергозберігаючих джерел) та 

утримання мереж – 12,7 млн гривень; капітальний ремонт – 3,4 млн грн, оплата за 

використану електроенергію на вуличне освітлення – 33,3 млн гривень; 
- озеленення – 36,3 млн грн, зокрема проводилась робота по догляду за газонами 

(систематичне очищення газонів від випадкового сміття та опалого листя, косіння трави на 

газонах на площі 1615,5 тис. кв. м, підсіяно газонів по центральних скверах міста – 11,38 тис. 

кв.м, підживлення газонів на площі  63,8 тис. кв.м., полив газонів); виконувались роботи по 

садінню квіткових рослин в кількості 108,0 тис. шт. у квітниках з усіма попередніми 

супровідними роботами на площі 3,0 тис. кв. м.; проводились роботи по догляду за 

трояндами в кількості 3,6 тис. шт., висаджено 0,2 тис шт. троянд; здійснювалось 

систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об’єктах благоустрою міста та 

систематичне очищення урн від побутового сміття (394 одиниць);   
- утримання цвинтарів – 15,7 млн грн (утримувалось 13 кладовищ, площею близько 

105,5 тис.кв.м); 
- інші види робіт з благоустрою 23,2 млн гривень. 

 На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

спрямовано 29,3 млн грн, зокрема на: фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР –                                       
28,5  млн грн (у т.ч.: на погашення заборгованості за електроенергію  за судовими рішеннями 

– 17,4 млн грн; погашення податкового боргу з рентної плати – 5,6 млн грн; погашення 

поточної заборгованості за спожиту електроенергію – 2,0  млн грн; сплату збору за 

продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами – 3,4 млн грн; 

придбання водопровідних та каналізаційних люків – 148,8 тис. грн); технічне обслуговування 

насосного обладнання свердловин та ремонт водомірного вузла водонапірної вежі 

Піщанського старостинського округу – 0,06 млн грн; надання послуг з санації та промивання 



 
20 

водогону в с. Велика Чернеччина – 0,02 млн грн; оплату послуг з охорони КНС за адресою 

вул. Привокзальна, 4/13 – 0,4 млн грн; поточний ремонт водопровідних мереж, 

каналізаційних колодязів – 0,09 млн грн; капітальний ремонт діючого каналізаційного 

колектору Д-500 мм по вул. Ремісничій в м. Суми – 0,2 млн гривень. 
 На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги спрямовано 2,9 млн грн 

(на фінансову підтримку КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 2,6 млн грн та КП 

«Сумикомунінвест» СМР – 0,03 млн грн, КП «Центр догляду за тваринами» СМР   –  0,3 млн 

гривень). 
 Видатки на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства склали             
5,7 млн гривень (зокрема на матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів 

приватного сектору міста – 0,6 млн грн; святкове оформлення міста, охорону новорічних 

ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації – 2,8 млн грн; надання послуг з проведення 

санації шахтних колодязів – 0,6 млн грн; сплата орендної плати за користування земельною 

ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ – 0,5 млн гривень). 
КП «Сумижилкомсервіс» СМР надавались послуги із захоронення твердих 

побутових та негабаритних відходів на полігоні для складування твердих побутових та 

негабаритних відходів на території Великобобрицького старостинського округу                     
В. Сироватської сільської ради Сумського району Сумської області. Підприємством 

прийнято на полігон та захоронено твердих побутових відходів (ТПВ) 456,5 тис. куб. метрів. 
Об’єм зібраних ТПВ ТОВ «А-Муссон» та   ТОВ «Сервісресурс» у 2021 році склав 

501,8 тис. куб.м,, в тому числі об’єм відсортованих і відправлених на вторинну переробку –  
45,3 тис. куб. метрів.  

Станом на 01.01.2022 загальна кількість контейнерів для збору ТПВ складає 2,9 тис. 
одиниць. 

КП «Міськводоканал» СМР у 2021 році забезпечено реалізацію води                                 
12,4 млн куб. м (-1,8% до факту 2020 року), в т.ч.  населенню – 8,8 млн куб. м (-1,7%); 
відведено стічних вод – 11,3 млн куб. м (-0,3%), в т.ч.  населенню – 9,2 млн куб. м (-0,6%). 
Фактичні показники втрати води в мережах склали 29,17% при нормативі – 30 відсотків. 

Проведена реконструкція/капітальний ремонт мереж водопостачання та 

водовідведення відповідно 1,22 км та 0,56 км. 
З метою забезпечення надання якісних послуг за рахунок власних коштів 

підприємства виконані роботи:  
- по системі водопостачання на суму 1,4 млн грн, зокрема: установлення  нових  

полімерпісчаних, гумових  та  чавунних  люків  на  зовнішніх мережах водопостачання в 

кількості 147 одиниць; поточний  ремонт  зовнішніх  мереж  водопостачання  (1,2 км), 

встановлення насосного агрегату, ремонтні та профілактичні роботи на водозабірних 

спорудах тощо; 
- по системі водовідведення на суму 8,7 млн грн, зокрема: установлення нових 

полімерпісчаних, гумових та чавунних  люків  на зовнішніх мережах водовідведення в 

кількості 95 одиниць; встановлення насосного агрегату, поточний ремонт каналізаційних 

зовнішніх мереж, поточні ремонти приміщень та будівель КНС та ремонтні роботи на станції 

очисних споруд тощо; 
      - на об’єктах бази підприємства на суму 0,5 млн гривень. 

Крім того, КП «Міськводоканал» виконувались аварійно-відновлювальні, 

профілактичні роботи на мережах та спорудах, а також роботи по приведенню територій 

об’єктів в належний санітарний стан. 
В рамках Інвестиційної програми КП «Міськводоканал» СМР на 2021 рік виконано 

заходів на загальну суму  8,0 (-53,4% до запланованого обсягу фінансування 17,3 млн грн), в 

тому числі по водопостачанню – 6,1 млн грн (-27,3%), по водовідведенню – 1,9 млн гривень         

(-78,1%).  
Тарифна політика здійснювалась відповідно до чинного законодавства. 
Тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води з січня по 

жовтень 2021 року, які надавалися ТОВ «Сумитеплоенерго» населенню,  діяли відповідно  до 
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постанови НКРЕКП від 10.12.2018 № 1772 з 01.01.2019 в розмірі: на теплову енергію – 
1559,67 грн/Гкал (з ПДВ), централізоване опалення – 43,48 грн/м2 (з ПДВ) та централізоване 

постачання гарячої води для населення – 91,37 грн/м3 (з ПДВ). З  листопада 2021 року 

тарифи збільшилися відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 

12.10.2021 № 623 (зі змінами) та становили: на послугу з постачання теплової енергії – 
1897,85 грн/Гкал (з ПДВ), послугу з постачання гарячої води – 99,16 грн/м3 (з ПДВ). 

Рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.08.2020 № 436 «Про 

встановлення тарифів Акціонерному товариству «Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання» на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

тарифів на послуги з постачання теплової енергії  та постачання гарячої води» встановлено 

тарифи на відповідні послуги для населення в розмірі: на послуги з постачання теплової 

енергії – 1622,96 грн/м2 (з ПДВ), послуги з постачання гарячої води для населення –       
98,36 грн/м3 (з ПДВ).  Тарифи для населення по ТОВ «КППВ» з листопада 2021 року 

збільшилися відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 

06.11.2021 № 636 та становили: на послугу з постачання теплової енергії –                    
2646,07 грн/Гкал (з ПДВ). Але для населення вищевказані нові економічно обґрунтовані 

тарифи на теплову енергію, на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання 

гарячої води протягом опалювального періоду 2021/2022 років не застосовуються, у зв’язку з 

чим рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2021 № 727 

запроваджено відшкодування різниці в тарифах за рахунок коштів бюджету СМТГ.  
Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення КП «Міськводоканал» СМР 

встановлені постановою НКРЕКП від 16.12.2020  № 2499  діяли протягом 2021 року без змін 

на рівні: для населення багатоповерхових будинків та приватного сектору на водопостачання 

– 13,752 грн/м3, на водовідведення – 13,368 грн/м3; без лічильників (на 1 людину) –                    
247,39 грн/місяць.  

Протягом 2021 року діяли тарифи ТОВ «Сервісресурс» для населення 

багатоквартирних будинків – 24,30 грн з 1 люд. з ПДВ, населення приватного сектору –           
20,25 грн з 1 люд. з ПДВ, для бюджетних установ – 119,77 грн за 1 м3 з ПДВ, інших 

споживачів – 155,06 грн за 1 м3 з ПДВ; ТОВ «А-МУССОН» для населення багатоквартирних 

будинків – 24,50 грн з 1 люд. з ПДВ, населення приватного сектору – 24,24 грн з 1 люд. з 

ПДВ, для бюджетних установ – 131,08 грн за 1 м3 з ПДВ, інших споживачів – 131,08 грн за    
1 м3 з ПДВ. Тариф на послугу з захоронення твердих побутових відходів протягом 2021 року  

не змінювався і складав для населення 36,26 грн за 1 м3 (з ПДВ). Зазначені тарифи на 

послуги з поводження з побутовими відходами протягом 2021 року  не змінювалися. 
Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю 

сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими.  
Частиною другою вказаної статті визначено, що вартість послуг з управління 

багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін, крім випадку обрання 

управителя органом місцевого самоврядування. 
Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя 

органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону 

України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» 

визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.  
Згідно рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.07.2019                        

№ 382 призначені управителі багатоквартирних будинків у місті Суми:                                                                       
КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР, ТОВ «Керуюча компанія «Сумитехнобудсервіс», КП 

«Сумижилкомсервіс» СМР,  ТОВ «Форекс Плюс», ТОВ «Керуюча компанія «Домком Суми», 

ТОВ Керуюча компанія «Коменерго-Суми», ПРБП «Рембуд». 
Середньозважений тариф на послуги з управління багатоквартирним будинком 

станом на 01.12.2021 становить 5,56 грн за 1 м2 загальної площі (з ПДВ). 
На кінець листопада 2021 року заборгованість населення міста зі сплати за постачання 

теплової енергії та гарячої води становила 258,2 млн грн, за управління багатоквартирним 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
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будинком – 70,4 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 55,8 млн 
грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 20,4 млн гривень. 

 
Доходи населення  
На 1 грудня 2021 року на території м. Суми, за оцінкою, чисельність наявного 

населення складала 256,7 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2021 року чисельність 

населення зменшилася на 2944 осіб, у тому числі за рахунок природного скорочення на                   
2782 осіб, за рахунок міграційного – на 162 особи. 

Середньомісячний розмір заробітної плати штатних працівників підприємств, 

установ, організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у 2021 році очікується в розмірі 12600 грн., 

що на 16,7% більше ніж у 2020 році; середньооблікова кількість працівників підприємств, 

установ, організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) - 75,0 тис. осіб (+4,5% до 2020 року); фонд 

оплати праці працівників підприємств, установ, організацій (по юридичних особах та 

відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше 

осіб) – 11,3 млрд грн (+21,5% до 2020 року). 
Станом на 01.01.2022 заборгованість із заробітної плати на загальну суму                        

241,1 млн грн (-12,8% до показника станом на 01.01.2021) мали 7 суб’єктів господарювання 

міста. Із загальної суми заборгованості із заробітної плати по місту: 238,5 млн грн (–5,9% до 

показника станом на 01.01.2021) або 98,9 % заборгованості мали 6 економічно активних 
підприємства, з них: 219,2 млн грн або 90,9 % загальної суми заборгованості по місту 

належить АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»; 2,6 млн грн (1,1 %) 
заборгованості належить ТОВ «Маш-Сервіс», яке припинило подавати звіти. 

У порівнянні з початком 2021 року кількість економічно активних підприємств – 
боржників збільшилася на 2, сума заборгованості із заробітної плати таких підприємств, 

навпаки, зменшилася на 11,2 млн грн або на 4,5 відсотків. Основною причиною зменшення 

загальної суми заборгованості є часткове погашення боргу по виплаті заробітної плати                 
АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» - на 12,4 млн грн або на 5,3%. 

Проведено 2 засідання міської комісії з питань забезпечення погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, реалізації державної політики щодо легалізації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення, у ході яких були розглянуті питання, пов’язані з погашенням 

підприємствами міста заборгованості із заробітної плати.  За результатами засідань комісії 

направлялися підприємствам – боржникам листи про виконання графіків погашення 

заборгованості із заробітної плати та проводилась відповідна робота з керівниками 

підприємств-боржників. 
У результаті проведеної роботи згідно з оперативними даними забезпечено погашення 

підприємствами міста заборгованості із заробітної плати на загальну суму 95,7 млн гривень. 
Було проведено широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців та 

їх працівників щодо неприпустимості допуску до роботи найманих працівників без 

оформлення з ними трудових відносин. Було проведено 1291 зустріч з роботодавцями, до 

яких залучено 1948 осіб, та в ході яких виявлено 164 особи без оформлення трудових 

відносин. За результатами проведеної роботи легалізовано 9 працівників, здійснено 

державну реєстрацію 4 фізичних осіб-підприємців.  
Зареєстровано 232 колективних договори, зміни та доповнення до них, якими 

охоплено 18,0 тис. працюючих. Надано методичну допомогу щодо змісту, порядку 

укладання та реєстрації колективних договорів представникам 628 підприємств Сумської 

міської територіальної громади. 
 Проаналізовано стан виконання колективних договорів 93 суб’єктами 

господарювання, сторони, що їх уклали, вважають, що колективний договір виконаний в 

повному обсязі.  
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Зайнятість населення та ринок праці  
Станом на 01.01.2022 на обліку в Сумському міському центрі зайнятості перебували  

2068 осіб  з числа зареєстрованих безробітних (-42,2% до 01.01.2021), в т. ч.: жінки –                     
1177 осіб;  молодь у віці до 35 років – 624 особи; особи, які займали робітничі місця –                    
614 осіб; особи, які займали посади службовців – 1315 осіб; особи без професії або такі, що 

займали місця, які не потребують спеціальної підготовки – 139 осіб. 
Послугами центру зайнятості скористались 8822 особи з числа зареєстрованих 

безробітних (-10,8% до 2020 року). Усього з початку 2021 року  зареєстровано 6430 осіб з 

числа тих, що шукає роботу, в т.ч. отримали статус безробітного – 5245 осіб.    
За сприянням Служби зайнятості працевлаштовано 3291 особу (-9,8% до 2020 року), із 

них зареєстрованих безробітних 2597 осіб. Рівень працевлаштування безробітних –                          
29 відсотків. 

Найбільша питома вага працевлаштованих безробітних припадає на такі галузі 

економіки, як: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 
19%; переробна промисловість (виробництво) – 18%;   освіта – 14%;  професійна, наукова та 

технічна діяльність, будівництво – 7%; охорона  здоров’я та надання соціальної допомоги –   
6 %; державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування – 5 відсотків. 

Професійна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації здійснювалися з 

урахуванням потреб ринку праці, проходили  навчання  154 особи (-34,5% до 2020 року). 
На виконання робіт тимчасового   характеру  направлено 13 осіб (-73,5% до                       

2020 року).  
Актуальна база вакансій станом на 01.01.2022 налічувала  778 одиниць, у т.ч. для 

робітників – 525 од., службовців – 178 од., для осіб, які не мають професії або займали місця, 

що не потребують спеціальної    підготовки – 75 од., навантаження на одне вільне робоче 

місце зареєстрованих безробітних становить – 3 особи (в 2 рази менше ніж станом на 

01.01.2021) , середня тривалість зареєстрованого безробіття на одну особу становить – 128 
календарних днів. 

Упродовж   2021 року 21  безробітний працевлаштований  на нові робочі місця до 10 

роботодавців з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  
В січні-листопаді 2021 року створено 3231 робоче місце, що складає 59,8% 

запланованого на рік (5400). Серед новостворених робочих місць 1169 – у юридичних осіб та 

2 062 – в малому бізнесі (зареєстровано 1596 фізичних осіб як суб’єктів підприємницької 

діяльності, укладено 466 трудових договорів між підприємцями та найманими 

працівниками).  
  Найбільше робочих місць серед юридичних осіб створено в торгівлі –  719 (61,5%);  

на будівництві – 89 (7,6%); в промисловості – 71 (6,1%); в закладах охорони здоров’я –                     
70 (6,0%). 

При цьому, чисельність зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в 1,6 рази                            
(на 569 осіб) перевищує чисельність тих, що припинили діяльність  (1027 осіб). 
 
 Соціальний захист  

Майже 69 тисяч із 109 тисяч сімей (або 63,3%) Сумської міської територіальної 

громади охоплені системою соціального захисту з питань надання державної підтримки. 
В 2021 році житлові субсидії та пільги надавалися в грошовій формі. Понад                          

30 тисячам домогосподарств нараховано житлових субсидій на суму 308,7 млн гривень, в 

тому числі в грошовій готівковій формі – 293,7 млн гривень, в грошовій безготівковій –                        
15 млн гривень. Середній розмір субсидії склав 1 316,36 гривень/домогосподарство, що на 

34,9% більше у порівнянні з 2020 роком (975,93 гривень/домогосподарство). 
Пільг на оплату житлово-комунальних послуг надано 12,4 тис. пільговиків на суму 

114,9 млн гривень (на 18 % більше в порівнянні з 2020 роком), у тому числі в грошовій 

готівковій формі – 4 735 особам (51,9 млн гривень), в грошовій безготівковій – 7 642 особам 

(63,0 млн гривень). Середній розмір пільги збільшився на 24,2% і склав                                              
830,94 грн/пільговика.  
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Різними видами державної соціальної допомоги користувалися  майже 15% сімей 

громади, або 15,9 тис. сімей, зокрема з числа малозабезпечених, сімей з дітьми, сімей осіб з 

інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, яким призначена та виплачена допомога на 

суму 335,7 млн гривень.  
Також на обліку перебуває понад 4,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Виплату 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, проведено 869 сім’ям 

(1529 особам) на суму 15,0 млн гривень. 
Значна підтримка надається відповідно до цільових програм соціального захисту 

окремих категорій громадян СМТГ. Так, в рамках виконання програми  «Милосердя» 
надаються додаткові соціальні гарантії та пільги мешканцям територіальної громади,  і на 

виконання якої спрямовано коштів бюджету СМТГ в сумі 78,8 млн гривень (заходами 

охоплено більше  66 тисяч громадян). В рамках виконання програми «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» надаються додаткові соціальні гарантії 

та пільги захисникам України, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) 

захисників України, і на виконання якої спрямовано коштів бюджету СМТГ в сумі 35,4 млн 

гривень (заходами охоплено понад  6 тисяч захисників України  та членів їх сімей). 
Було проведено виплату щомісячних та одноразових допомог учасникам бойових дій, 

особам з інвалідністю, ветеранам, пенсіонерам на загальну суму 970 тис. гривень, а також 

надано фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства та громадським 

об'єднанням ветеранів на загальну суму 2,1 млн гривень. Окрім цього, проводиться 

відшкодування коштів за надані пільги громадським організаціям по оплаті за користування 

комунальними послугами, на фінансування яких направлено 92,9 тис. гривень. Проведено 

заходи та надано матеріальну допомогу ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

людям похилого віку з нагоди різних державних та інших свят, якими охоплено 947 чол. та 

профінансовано 314,3 тис. гривень. 
Надано додаткових пільг по оплаті за житлово–комунальні послуги  897 сім’ям                    

(977 особам) на суму 2,3 млн гривень. 
Окрім пільг на оплату житлово – комунальні послуги здійснено підтримку 737 

Почесних донорів, яким надано одноразову матеріальну допомогу (по 1 тис. гривень) та 

безкоштовний проїзд в електротранспорті. 
Окрема увага міської влади приділяється підтримці мешканців територіальної 

громади, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так, щороку передбачаються 

кошти для надання матеріальної допомоги таким сім’ям, і в 2021 році в бюджеті було 

передбачено 6,1 млн гривень, в т. ч. за рахунок коштів на виконання депутатами Сумської 

міської ради виборчих програм і доручень виборців - 4,1 млн гривень, які було повністю 

використано (надано допомогу 778 мешканцям громади). Також було надано цільову 

допомогу 11 громадянам на загальну суму 1,3 млн гривень для проведення лікування, 

вирішення соціально-побутових або інших питань. 
Надано одноразову матеріальну допомогу 23 сім’ям, в яких виховуються діти, хворі 

на онкологічні та онкогематологічні захворювання, для придбання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення (0,7 млн гривень). 
Щомісяця 17 дітей з інвалідністю, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, які 

потребують спеціального дієтичного харчування та постійного прийому медичних 

препаратів, отримували грошову допомогу в розмірі 3,0 тисяч гривень (0,7 млн гривень). 
Вперше в 2021 році сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю з вадами слуху 

було надано матеріальну допомогу для/за придбання слухових апаратів (0,4 млн гривень). 
Надано одноразову матеріальну допомогу 635 громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи категорії І та 2 дітям, інвалідність яких пов’язана з наслідками 

Чорнобильської катастрофи, а також 1049 громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи категорії ІІ на загальну суму 1,2 млн гривень. 
З нагоди 35 річниці аварії на Чорнобильській АЕС, до Міжнародного дня пам’яті 

жертв радіаційних аварій і катастроф 1698 громадянам, які постраждали внаслідок 
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Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, надано одноразову матеріальну допомогу на 

загальну суму 0,6 млн гривень; до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 795 ліквідаторів отримали матеріальну допомогу на суму 0,2 млн 

гривень. 
Надано одноразову матеріальну допомогу дітям з інвалідністю з багатодітних сімей, 

де виховуються 2 та більше дітей з інвалідністю, яку виплачено 5 сім’ям (12 дітей) на суму 

28,7 тис. гривень. Також, 5 опікунам, у яких під опікою перебуває двоє та більше повнолітніх 

недієздатних осіб, надано матеріальну допомогу на суму 17,7 тис. гривень. 
В 2021 році 42 дітям з багатодітних сімей, які вступили до закладів вищої освіти, було 

надано одноразову матеріальну допомогу на суму 97,3 тис. гривень. 
Забезпечується виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі (допомогу надано 568 особам на суму 4,0 млн гривень). 
Мешканцю громади з числа осіб з інвалідністю, що пересуваються за допомогою 

крісел колісних надано цільову матеріальну допомогу в сумі 87,5 тис. гривень для 

проведення реконструкції квартири. 
5 особам, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу надано матеріальну 

допомогу на проведення капітального ремонту власних будинків (квартир) на 0,3 млн 

гривень. 
Враховуючи те, що з 2016 року в Державному бюджеті України не передбачаються 

видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших 

передбачених законодавством пільг, на зазначені цілі з бюджету СМТГ спрямовано                        
54,4 млн гривень. 

Захисникам України та членам їх сімей за рахунок коштів бюджету громади надано 

матеріальної допомоги на загальну суму 2,6 млн гривень, з яких 0,6 млн гривень – 
матеріальна допомога 67 особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Надано одноразову цільову матеріальну допомогу для придбання житла                                   
60 захисникам України на суму 21,0 млн гривень (по 350,0 тис. гривень). 

Забезпечено виплату щомісячної допомоги 27 дітям загиблих (померлих) захисників 

України та 4 особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа захисників України                       
(1,0 млн гривень). 

Організовано безоплатне харчування 524 дітей, батьки яких є захисниками України 

або загиблими (померлими) захисниками України, в закладах дошкільної освіти та                      
1415 учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховних 

комплексів (3,3 млн гривень).  
2426 дітей захисників України або загиблих (померлих) захисників України було 

забезпечено новорічними подарунками на загальну суму 0,2 млн гривень. Також 395 дітей 

зазначеної категорії забезпечено оздоровленням на суму 3,1 млн гривень. 
На надання додаткових пільг по оплаті за житлово – комунальні послуги 78 сім’ям 

(106 особам) загиблих (померлих) захисників України, 25 сім’ям (55 особам) захисників 

України (на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій/управління багатоквартирним будинком; поводження з побутовими відходами; 

водопостачання та водовідведення) було спрямовано 0,6 млн гривень. 
Також, 35 сім’ям учасників бойових дій з числа захисників України, здійснювалось 

щомісячне відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг (0,3 млн 

гривень). 
Для забезпечення додаткового медичного обслуговування захисників України та 

членів сімей загиблих (померлих) захисників України було спрямовано 0,6 млн грн (надано 

послуги 470 особам). 
 Комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», надано соціальних послуг                           
3,6 тис. громадян. 74 соціальних робітників на дому надали послуги 993 особам з числа 

одинокопроживаючих мешканців громади, в тому числі 66 особам з приєднаних до міста 

громад.  
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 341 мешканець навчаються в «Університеті третього віку», в якому функціонує                        
12 факультетів. 
 Щовівторка та щочетверга 53 нужденних громадянина отримують безкоштовні обіди 

в їдальні та для 47 отримувачів соціальної послуги догляду вдома їх доставку здійснюють 

соціальні робітники, які їх обслуговують: в поточному році доставлено 8,0 тисяч таких 

обідів, на що з бюджету СМТГ спрямовано 360 тис. гривень. 
 В рамках реалізації спільного з ПАТ «Сумська Паляниця» проекту «Соціальний Хліб» 

щотижня 300 одиноких громадян забезпечуються хлібобулочними виробами (безкоштовно 

видано майже 28 тисяч одиниць хлібобулочних виробів). 
 102 особи скористалися транспортною послугою «Соціальне таксі» (надано                             
5254 послуги), в тому числі 27 осіб постійно користуються таксі, щоб дістатися до 

лікувального закладу для проведення процедур гемодіалізу.  
 З 06 жовтня 2021 року Центр реінтеграції бездомних громадян було реорганізовано 

шляхом приєднання до терцентру «Берегиня», в якому створено новий структурний 

підрозділ Будинок нічного перебування. 
Всього в Будинку нічного перебування надано послуг 168 особам, з них 14 особам 

звільнених з місць позбавлення (обмеження) волі. Послугою притулку охоплено 86 

бездомних осіб.   
Проведено 38 рейдів соціального патруля, результатом якого є виявлення 49 

бездомних осіб, з яких 11 – звернулися та отримали послуги в Центрі. 
На утримання комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської 

міської ради спрямовано 3,8 млн гривень  (надано 17,8 тис. послуг). 
Відділенням соціальної адаптації надано 8,3 тис. послуг (опрацьовано 5,3 тис. 

звернень учасників бойових дій та членів їх сімей). 
Надавалися медичні та реабілітаційні послуги шляхом залучення лікарів на 

договірних засадах: невролога, терапевта, психотерапевта, фізіотерапевта, а також 

бальнеологічні та електролікувальні послуги. Всього медичні та реабілітаційні послуги 

отримали 3,6 тис. осіб (надано 8,6 тис. послуг). 
Вперше в 2021 році запроваджено надання транспортної послуги, яку отримали 56 

учасників бойових дій та членів їх сімей (надано 100 послуг). 
Центром проведено 305 різноманітних заходів, в яких прийняли участь 2,8 тис. 

захисників України та членів їх сімей. До Центру звернулося 1,7 тис. осіб, з них: членів сімей 

учасників бойових дій – 1,1 тисяч, в тому числі вперше звернулися 205 учасників бойових 

дій (з них 27 учасників бойових дій з приєднаних громад) та 189 членів сімей.  
 

Охорона здоров’я населення 
Видатки бюджету СМТГ на галузь «Охорона здоров’я» за 2021 рік (в т.ч. за рахунок 

субвенцій з державного та інших бюджетів) склали 203,5 млн гривень.  
У 2021 році первинну медичну допомогу надавали два заклади охорони здоров’я: 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР (далі – ЦПМСД №1); КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР (далі – ЦПМСД №2), вторинну 

(спеціалізовану) медичну допомогу - сім закладів охорони здоров’я: КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» СМР (далі – ЦМКЛ); КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР (далі – КЛ 

№ 4); КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР (далі – КЛ № 5); КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди» СМР (далі – ДКЛ); КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 

Марії» СМР; КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР, КНП «Клінічна лікарня                      
Св. Пантелеймона» СМР. 

Робота галузі характеризується такими основними показниками, а саме: проліковано 

хворих у денних стаціонарах – 3,1 тис. осіб (+6,5% до 2020 року); проліковано хворих у 

звичайних стаціонарах – 42,2 тис. осіб (+40,6% до 2020 року); кількість відвідувань у 

поліклініках – 1543,6 тис. випадків (+20,8% до 2020 року), в умовах лікування вдома було 

проліковано 4,9 тис. осіб (-36,0% до 2020 року). Стаціонарна допомога населенню надається 

у 6 закладах охорони здоров’я міста, де розгорнуто 1480 ліжок (+18,9%). Забезпеченість 

населення ліжками на 10 тис. населення збільшилась на 19,6% і становить 56,5 на 10 тис. 
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населення. Показник забезпеченості лікарями на 10 тис. населення становить 29,0 осіб, що 

більше на 8,2%  показника 2020 року.  
Збільшився показник захворюваності на деструктивні форми туберкульозу на 54,7%     

(з 6,4 до 9,9 на 100 тис. населення), збільшився рівень первинної інвалідності серед 

працюючого населення на 2,5% (з 39,8 до 40,8 на 10 тис. населення); знизився відсоток 

питомої ваги новоутворень, виявлених в І-ІІ стадії на 1,2% (з 58,1 до 57,4). 
Лікувально-профілактичні заклади міста Суми обслуговують 261 746 чоловік 

постійного населення. Для надання допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 
перепрофільовано 725 стаціонарних ліжок в 5 закладах охорони здоров’я. 

З метою інформування населення  щодо діяльності галузі «Охорона здоров’я», 

популяризації здорового способу життя та профілактики захворювань проведено:                              
6 брифінгів, 60 лекцій, 440 бесід, відбулося 29 виступів на радіо, 60 – по телебаченню, 

надруковано 362 статті в газетах та інтернет виданнях.  
 За кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів  

та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 5,0 млн грн придбано діагностичне обладнання для ЦМКЛ та КНП «Клінічна 

лікарня Св.Пантелеймона» СМР. 
За кошти іншої субвенції  з місцевого бюджету  (обсяг міжбюджетного  трансферту з 

районного бюджету Сумського району (5,4 млн грн) та бюджету Миколаївської  селищної 

територіальної громади (0,4 млн грн) у сумі 5,8 млн грн придбано комп’ютерний томограф 

для КНП «Клінічна лікарня Св.Пантелеймона» СМР. 
За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету СМТГ для закладів охорони здоров’я 

міста придбано дороговартісного обладнання на загальну суму 92,0 млн грн,  у тому числі: 

ЦМКЛ – 12,1 млн грн, КЛ №4 - 0,1 млн грн, КЛ № 5 – 13,5 млн гривень, ДКЛ –  14,6 млн грн,  
КНП «Клінічна лікарня Св.Пантелеймона» СМР – 7,0 млн грн, КНП «Клінічний пологовий 

будинок Пресвятої Діви Марії» СМР – 5,1 млн грн; відділ охорони здоров’я СМР – 39,6 млн 
гривень.  

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій здійснено придбання 

рентгенівського діагностичного цифрового апарата для комунального некомерційного 

підприємства «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР (1,8 млн грн), обладнання 

«Відеогастроскоп (комплект)» для КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР (1,5 млн грн), меблів 

для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР (0,1 млн гривень).  
Також, за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету СМТГ проведені капітальні 

ремонти та реконструкцію закладів охорони здоров’я міста на загальну суму 28,6 млн грн, у 

тому числі: КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР – 4,7 млн грн, 
КЛ № 5 – 5,1 млн грн, ЦМКЛ – 4,4 млн грн, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 

СМР – 7,4 млн грн, КНП «Клінічна лікарня Св.Пантелеймона» СМР – 0,2 млн грн, КЛ №4 – 
6,8 млн гривень. Крім того, продовжувалися роботи, розпочаті у попередні роки з 

реконструкції неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 – 10,2 млн 

гривень. 
Кошти державного фонду регіонального розвитку (15,5 млн грн) та кошти  бюджету 

розвитку бюджету СМТГ на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (5,0 млн грн), спрямовані на 

проведення капітального ремонту будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 

СМР за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля) та придбання 
реабілітаційної системи для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, за адресою 

м. Суми, вул. Троїцька, 28. 
Крім того, передано субвенцію з бюджету СМТГ до обласного бюджету в сумі                        

2,82 млн грн на проведення капітального ремонту приміщення для розміщення відділення 

невідкладної допомоги комунального некомерційного підприємства «Центральна міська 

клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13. 
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Стоматологічна допомога надається стоматологічною поліклінікою потужністю 600 

відвідувань у зміну, а також стоматологічним відділенням КНП «Клінічна лікарня № 4» 

СМР. 
 
Освіта 
Видатки бюджету СМТГ на галузь «Освіта» (без урахування шкіл естетичного 

виховання) склали 1151,6 млн гривень (з урахуванням субвенцій (у т.ч. залишку субвенцій) з 

державного бюджету та субвенцій з бюджетів інших рівнів). 
Як і в попередні роки, метою галузі освіти у 2021 році було формування доступної та 

якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, запитам особистості, потребам 

держави і регіону. Здійснювалась системна трансформація сфери для забезпечення нової 

якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної освіти – до позашкільної освіти та освіти 

дорослих. Численні реформи в освіті тісно пов’язані з суспільними запитами, зі швидким 

розвитком технологій, розвитком самої системи освіти. Усе це викликає потребу швидкого 

реагування освітніх інституцій на зміни. 
На території СМТГ функціонують 46 закладів освіти, які  надають освітні послуги 

дошкільнятам. Із них 44 комунальної форми власності (37 закладів дошкільної освіти, 5 

початкових шкіл, 1 навчально-виховний комплекс, 1 багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр), один – державної (ЗДО Національної поліції України), один – 
приватної (НВК «Просперітас»).  

Усього дошкільну освіту отримують 9896 дітей, що на 433 дитини менше, ніж у 

минулому навчальному році.  
Спостерігається тенденція до розвантаження закладів дошкільної освіти: на 100 

місцях виховується 102 дітей (у 2020 році –  108 дітей, у 2019 році – 118, у 2017 році – 121). 
Завершено будівництво закладу дошкільної освіти в 12-му мікрорайоні на 160 місць 

(ЗДО №9 «Світлячок»), у якому  передбачені рішення щодо доступності маломобільних груп 

населення до будівлі закладу (ліфт, пандуси, сходи з відповідними поручнями, санвузли).  
У 15 закладах дошкільної освіти (ДНЗ №№ 2, 3, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 22, 29, 33, 36, 40, 

НВК № 16, СПШ № 32) відкрито 21 інклюзивну групу, в яких виховується 41 дитина з 

особливими освітніми потребами. Мережа інклюзивних груп зростає з кожним роком                       
(21 група у 2021 році, що на 8 груп більше, ніж у 2020 році). У штатні розписи закладів 

дошкільної освіти введено 21 посаду асистента вихователя. 
Створені сучасні умови для розвитку дітей: групи оснащені дитячими меблями, ігровим 

обладнанням, дидактичними  посібниками. Заклади дошкільної освіти підключені до мережі 

Інтернет. На території СМТГ дошкільнята забезпечені якісним та енергетично ціннісним 

раціоном з врахуванням принципів здорового харчування. Безкоштовно харчують в закладах 

дошкільної освіти 1437 дітей пільгових категорій. Забезпечено впровадження системи 

НАССР у всіх закладах дошкільної освіти. 
Функціонує 42 заклади загальної середньої освіти різних типів і форм власності, із них 

40 закладів комунальної форми власності, а саме: 27 шкіл  І-ІІІ ступенів, із них 9  - 
спеціалізовані школи; 3 школи І-ІІ ступенів – Піщанська ЗОШ, В. Піщанська, спеціальна 

ЗОШ; 2 гімназії: Сумська гімназія №1, класична гімназія; 6 шкіл  І ступеня -  школа №30, 

Сумські початкові школи  №11, 14, 28, 32, Сумська спеціальна початкова школа №31; 1 

навчально – виховний комплекс І-ІІІ ступеня №16; багатопрофільний навчальний 

реабілітаційний центр  №1; 2 заклади  приватної форми власності (170 учнів): гімназія 

«Просперітас»; навчально- виховний комплекс «Просперітас». 
У 40 закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності функціонує 

1103 класів, у яких навчається 30147 учнів, із них 103 класи з інклюзивним навчанням. 

Показник середньої наповнюваності класів у школах міста у новому навчальному році 

становить в середньому 27,7; у спеціальних закладах - 11,3. На базі ССШ №3 запроваджена 

вечірня форма здобуття освіти у 2-х групах та 3-х класах (65 учнів).  
З 1 вересня 2021 року у закладах загальної середньої освіти комунальної форми 

власності функціонує 115 перших класів, у яких навчається 3093 учні,   52 десятих класи.  
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Згідно з п.9 статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» за 

письмовими зверненнями батьків у закладах освіти міста у  
2021-2022 навчальному році за рахунок міського бюджету фінансується 74 групи 

подовженого дня (2251 учень) та 24 виховні групи (254 учні). 
У 2021 – 2022 навчальному році в режимі двозмінного навчання працюють 16 

закладів, що на 8 шкіл більше, ніж у минулому навчальному році. Чисельність учнів, які 

навчаються в другу зміну, становить 4363 особи (у минулому навчальному році 2196 осіб). 

Середня наповнюваність класів учнями порівняно з попереднім навчальним роком 

збільшилася по місту на 0,6 одиниці і складала на початок навчального року біля 28 учнів. 

Середня наповнюваність по місту більша за нормативну у школах №№ 2, 6, 9, 12, гімназії 

№ 1, класичній гімназії, СПШ №14, 28, 30, 32. 
У школах №№ 7, 9, 29, класичній гімназії впроваджений 6-денний робочий тиждень. 

Функціонує 2 опорні школи, де навчаються  730  учнів.  
Для створення сучасного комфортного освітнього середовища та надання якісної 

початкової освіти були виділені кошти освітньої субвенції та бюджету СМТГ для 

облаштування навчальних кабінетів школи І ступеня засобами навчання та обладнанням 

загального призначення в сумі 7,8 млн гривень. 
Для класів  Нової української школи придбано 97 одиниць  комп’ютерного 

обладнання, 1659 одномісних парт в комплекті із стільцями, 17 одиниць  меблів для зони 

відпочинку, 2471 засобів навчання та обладнання   для освітніх галузей. 
Пілотування Концепції Нової української школи продовжується. Комунальна 

установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27,  м. Суми, Сумської області у 

2021-2022 навчальному році продовжить експеримент впровадження Державного стандарту 

базової середньої освіти. З метою  створення освітнього середовища учнів, які  здобувають 

освіту за новим Державним стандартом базової середньої  освіти, що є   продовженням 

реформи «Нова українська школа», щороку здійснюється закупівля засобів навчання  

сучасного обладнання. 
Одним із головних викликів 2021 року був перехід закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти на дистанційне навчання. З метою недопущення занесення та 

поширення серед учасників освітнього процесу короновірусної інфекції COVID – 19 у 

закладах було організовано заняття в онлайн-режимі. 
Школи організовують здобуття освіти за різними формами, визначеними 

законодавством, за наявності необхідних ресурсів (матеріально-технічного, кадрового, 

навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності тощо). Сімейна 

(домашня) форма навчання - одна із форм індивідуальної форми здобуття загальної середньої 

освіти. Освітній процес за сімейною формою організовано для 157 здобувачів освіти в 

школах № 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15,17,18, 21, 22, 23, 24, 28, Великочернеччинському ЗЗСО.  
Індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) в 27 закладах освіти 

охоплено 111 учнів  за різними типами навчальних програм. 
Екстернатну форму у 2021-2022 н.р.  було організовано у ЗЗСО № 19 для 16 

здобувачів освіти (1 екстерн отримав базову загальну середню освіту,  15 – повну загальну 

середню освіту), вечірню  форму - у ССШ № 3 для 66 учнів. 
Дистанційну форму навчання, яка  належить до інституційної форми здобуття  

загальної середньої  освіти, організовано  у ССШ №2 – для учнів 5-9 класів (8 осіб), у ССШ 

№17 – для  учнів 1-4 класів  (1 особа), у ЗОШ № 24 для учнів  10-11 класів (5 осіб). 
Підвезення дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності до 

Великочернеччинського ЗЗСО та Стецьківського ЗЗСО, здійснюється трьома шкільними 

автобусами. Загалом організовано підвезення для 127 учнів та 25  педагогів. Двома 

автобусами здійснюється підвезення 37 дітей з особливими освітніми потребами до 

Сумського багатопрофільного навчально – реабілітаційного центру № 1 та НВК № 16. 
Бібліотеки 32 закладів підключені до  мережі Інтернет,  у них налічується                               

53  комп’ютери, 13 принтерів, 4 сканери та 11 одиниць іншої комп’ютерної  техніки.  

Електронна  шкільна  бібліотечна база  наявна  тільки у 2 закладах: СПШ №30, 

Стецьківському  ЗЗСО. 
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Кількість учнів, залучених до інклюзивної освіти, за останні роки зросла втричі.                     
З кожним роком збільшується мережа класів з інклюзивним навчанням.  Інклюзивні  класи 

діють у 29 школах, відкрито 117 класів, де навчаються 193 учні.  Введено 116 посад 

асистентів вчителя і 5 посад асистентів вихователя груп подовженого дня. Задоволено всі 

потреби громадян. У закладах, де організовано  інклюзивне навчання, облаштовані  кабінети 

психологічного розвантаження, логопедичні кабінети для здійснення корекційно-
розвиткових занять. У закладах загальної середньої освіти №№ 3, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 23, 
24, 26, НВК № 16 облаштовані ресурсні кімнати, збільшилася їх кількість і покращилося 

оснащення, організовано куточки медіатек в ЗЗСО №№ 17, 26, 29. 
Незважаючи на протиепідемічні обмеження, різними видами харчування охоплено 

15450 учнів, гарячим харчуванням було забезпечено 11969 учнів, школярі 1-4 класів майже 

100% отримували різні види харчування. Пакетованим одноразовим харчуванням за єдиним 

меню з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог було охоплено 3481 учня. 
З метою покращення матеріально-технічної бази харчоблоків  та впровадження 

системи НАССР,  для розширення асортименту дієтичних страв та страв «здорового 

харчування» з максимальним збереженням поживних харчових нутрієнтів для їдалень шкіл  

№№ 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 32 придбано та встановлено нове 

технологічне обладнання (пароконвекційна піч, подрібнювачі, тістомішалка, посудомийна 

машина, гігрометр, сковорода електрична, машина протирочна, плита електрична, стіл 

виробничий з поличками тощо).  У всіх закладах загальної середньої освіти придбано нове 

кухонне обладнання, посуд та меблі. Здійснено капітальні ремонти харчоблоків шкіл № 4, 10, 

12, 15, 17, 20  початкової школи № 32.  
У червні 2021 року  працювали 28 таборів з денним перебуванням при закладах 

загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади. Відпочинком були 

охоплені всі бажаючи діти  і, в першу чергу, діти пільгових категорій. У таборах відпочивало 

2011 дітей. Діти відпочивали і оздоровлювалися в дитячих таборах «Універ» Сумського 

державного університету, «Зоряний» ПАТ «Сумихімпром» «Зоряний» КП «Шляхрембуд» 
(вартість путівки 8 тис. гривень) та санаторії-профілакторії «Ровесник» (вартість путівки                    
7 тис. гривень). У позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за кошти СМТГ 
було оздоровлено 597 учнів пільгових категорій.  

Для участі в основній сесії ЗНО зареєструвалось 1239 учнів 11 класів закладів 

загальної середньої освіти СМТГ. Здобувачі освіти отримали 200 балів за ЗНО з наступними 
результатами: математика – 3 учні (2 учнів класичної гімназії, 1 – гімназії №1); англійська 

мова – 2 учнів (1 учень класичної гімназії, 1 – гімназії №1); біологія – 3 учні (1 учень гімназії 

№1, 1 – КУ ССШ №2,    1 – КУ ЗОШ №15). 
Створено Центр професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської 

ради.  
Чотирма закладами позашкільної освіти забезпечується високий рівень охоплення 

дітей та молоді масовими заходами. Проведено 760 масових заходів, до яких залучено 

близько 30 тисяч здобувачів освіти. 
 Всього за рахунок бюджету розвитку бюджету СМТГ та субвенцій (залишку субвенцій) 

з державного бюджету здійснено придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування та проведено капітальні ремонти в закладах освіти на суму 47,0 млн грн, в 

тому числі монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про 

пожежу та передавання тривожних сповіщень,  капітальний ремонт харчоблоків та їдалень.  
  Крім того передано з бюджету СМТГ іншу субвенцію до обласного бюджету  в сумі 

73,9 млн грн, в т.ч.: на виконання положень пункту 201 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України та розпорядження КМУ від 05.02.2020 № 94-р «Про реалізацію 

пілотного проекту щодо фінансування професійної (професійно–технічної) освіти» на оплату 

послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення в закладах професійної 

(професійно–технічної) освіти (за учнів, місцем реєстрації яких є СМТГ) - 72,3 млн грн; для 

створення навчально-практичного центру з професії «Оператор верстатів з програмним 

керуванням. Верстатник широкого профілю» на базі Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» - 0,4 млн грн; на 
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співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання – 
1,2 млн гривень. 
 Також, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду здійснено передачу субвенції з бюджету СМТГ до обласного бюджету в 

сумі майже 4,0 млн грн для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 

розташовані на території СМТГ, на придбання предметів, матеріалів, інвентаря, обладнання, 

в т.ч. обладнання і предметів довгострокового користування, оплату послуг для проведення 

поточних ремонтів та здійснення капітальних ремонтів, реконструкції закладів.  
 Крім того, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (20,89 млн грн) 

та коштів бюджету розвитку бюджету СМТГ, в т.ч. на співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

(46,13 млн грн) здійснювалось будівництво нового закладу дошкільної освіти в 12-му 

мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35  та елементів благоустрою 

території дитячого садка.  
 
Культура, туризм 

Видатки бюджету СМТГ на галузь «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл 

естетичного виховання) за  2021 рік склали 90,7 млн гривень.  
У 2021 році відбулось розширення мережі комунальних закладів культури. До складу 

Сумської міської централізованої бібліотечної системи увійшли 3 сільські бібліотеки 

(Пушкарівська, Стецьківська, та Великочернеччинська). Крім того, мережа клубних закладів 

збільшилась на 3 одиниці: Пушкарівський та Великочернеччинський будинки культури та 

Стецьківський об’єкт дозвіллєвої роботи. 
Для поповнення фондів бібліотек Сумської міської централізованої бібліотечної 

системи за кошти бюджету СМТГ на суму 0,2 млн грн було придбано 2,2 тис. примірників 

книг. Бібліотечний фонд додатково поповнився 22,9 тис. примірників книжкової продукції, 
що отримана за Програмою поповнення фондів від Українського інституту книги, за  

відповідною обласною програмою та книги, подаровані читачами або прийняті замість 

втрачених. 
Крім того, оформлено передплату на періодичні видання України - для публічних 

бібліотек ЦБС на суму 0,2 млн грн (158 назв, 475 примірників) та для мистецьких шкіл. 
Незважаючи на особливий режим роботи міських бібліотек, спричинений 

карантинними обмеженнями, у 2021 році основні показники роботи бібліотек у порівнянні з 

2020 роком істотно збільшились:  кількість читачів – на 60,7 % (з 46,6 тис. чол. до 74,9 тис. 

чол.); кількість відвідувань – на 99,1 % (з 193,9 тис. разів до 386,0 тис. разів); кількість 

книговидач – в 2,2 рази (з 683,6 тис. видань до 1480,1 тис. видань). 
Протягом звітного періоду для активних користувачів працювали 65 безкоштовних 

клубів за інтересами. В бібліотеках системи створено 84 робочих Інтернет місця для доступу 

до електронних ресурсів.  
Враховуючи рівень комп’ютеризації Сумської ЦБС, в умовах карантинних обмежень 

2021 року надання бібліотечних послуг здебільшого відбувалось в інтернет-форматі. Серед 

великої кількості інформаційно-масових та просвітницьких заходів, які проводили 

бібліотекарі в оф-лайн та онлайн-форматах, слід особливо виділити панорамну виставку та 

челендж до Великодніх свят, до якого долучились відомі митці, письменники, журналісти, 

фахівці культури та знані в місті люди. Цікаво та неординарно  відзначили бібліотекарі і 

Свято вишиванки запросивши всіх охочих приєднатись до віртуального флешмобу 

«Вишиванку одягаю, Україну я кохаю!». Сумська ЦБС стала активним учасником Х 

Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал», в рамках якого 9 міських бібліотек стали 

майданчиками спец-проєкту «Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці», завдяки чому 

мешканці міста долучились в режимі онлайн до фестивальних подій в Києві. Крім того, 

бібліотекарі стали активними учасниками творчого звіту міста Суми, який відбувся в День 

Конституції України, та святкування Дня незалежності України та Дня міста.  
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Традиційно велику увагу приділяли бібліотеки СМЦБС і популяризації української 

книги та героїзації осіб, які захищають нашу державність на сході та віддали життя за 

Україну. В онлайн-бібліотечному середовищі проводились заходи до Дня пам’яті захисників 

Донецького аеропорту, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня українського добровольця, Дня 

Героїв України, Дня захисників та захисниць України, Дня Гідності і свободи тощо. 
Позитивні показники мають бібліотеки і в інтернет-просторі. Показник онлайн 

відвідувань становить 265,0 тис. разів. Кількість запропонованого інтернет-аудиторії 

бібліотечного контенту перевищує 5000 одиниць. 
Послугами міських бібліотек користуються і люди з фізичними обмеженнями. Загальна 

кількість таких користувачів сягає 1162 чол., більшість з яких обслуговуються у 

спеціалізованій філії №17, яка у 2021 році була визнана найкращою в Україні інклюзивною 

бібліотекою. Для них було проведено 123 інформаційно-масові заходи, серед яких зустріч 

представників сумських громадських організацій осіб з інвалідністю з німецькими 

волонтерами та IV-ті спортивно-інтеграційні ігри.   
Також, за рахунок коштів бюджету СМТГ відбувалось покращення матеріально-

технічної бази закладів культури та проведення поточних ремонтів робіт (0,7 млн грн): 

зокрема, для бібліотек СМЦБ, були придбані спеціальні меблі, комп’ютерна техніка, 

вогнегасники тощо; для мистецьких шкіл придбавались меблі, навчальна документація; для 

клубних установ у сільській місцевості – оновлено меблі, придбано комп’ютерну техніку та 

інше обладнання.  
На проведення капітальних ремонтів закладів культури та виготовлення проєктно-

кошторисної документації на капітальний ремонт спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі  
0,49 млн грн, в т.ч.: проведено капітальний ремонт другого поверху та актової зали ДМШ                   
№ 1 – 0,14 млн грн; виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено 

капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу «Супутник» - 0,2 млн грн; виготовлено 

проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вентиляційної системи, першого 

поверху та ґанку будівлі ДМШ № 2, на капітальний ремонт бібліотеки-філії № 4, капітальний 

ремонт зовнішнього оздоблення ґанку Пушкарівського будинку культури – 0,15 млн гривень. 

Крім того, за вишукувальні роботи по об’єкту «Реконструкція будівлі 

Великочернеччинського будинку культури за адресою: Сумська область, Сумський район,                    
с. В. Чернеччина, вул. Центральна, 3»  були використані кошти в сумі 0,1 млн гривень. 

Сумські дитячі музичні школи та дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка у звітному 

періоді надавали послуги з початкової мистецької освіти, як у звичайному режимі, так і у 

дистанційному форматі. На зважаючи на особливості навчального процесу з карантинними 

обмеженнями контингент учнів збережено. На 01.01.22 року контингент учнів становив                   
1822 особи. 44 випускники шкіл продовжили здобувати мистецьку освіту у вищих 

навчальних закладах.  
За час карантину активізувалась участь дітей у різноманітних конкурсних заходах, які 

проводились у інтернет-режимі. Учні сумських мистецьких шкіл за час карантину взяли 

участь у 312 конкурсах та фестивалях, здобувши 889 призових місць. Кількість учасників 

склала 1017 осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ініціативність учнів шкіл 

збільшилась більше ніж 1,5 рази, а результативність склала 87,4% (покращилась на 3,5%), що 

свідчить про високий рівень надання послуг з початкової мистецької освіти в Сумах.  
Серед перемог: Гран-Прі на Міжнародних конкурсах «Віват, Львів!», «Talants of the 21 

st century» (Болгарія, Варна); І-ші місця на міжнародних конкурсах «Евріка» (Республіка 

Білорусь), «Racconto Di Primavera» (Італія, Равена), «Golden talants of Madrid» (Іспанія, 

Мадрід), Канадо-український фестиваль в Торонто, Гран-Прі на Міжнародному фестивалі-
конкурсі мистецтв і талантів «Золотий апельсин» (м. Кривий Ріг), І премія на Міжнародному 

фестивалі фестивалі-конкурсі «Квітуча країна» (м. Умань) тощо. 
В онлайн-форматі відбувся Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Проліски 

Слобожанщини», участь у якому взяли 140 виконавців з Києва, Львова, Одеси, Харкова, 

Запоріжжя, Дніпра, Сум та Сумської області, та До Дня Святого Миколая у приміщенні 

Сумської обласної філармонія пройшов відкритий конкурс юних піаністів                                           
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ім. М.Л. Танфелевої, участь у якому взяли 22 учня мистецьких шкіл міста Суми та Сумської 

області. 
Мережа закладів культури клубного типу СМТГ у 2021 році була представлена                             

5 закладами. Вони проводили значну культурно-масову роботу щодо організації змістовного 

дозвілля для жителів сіл Піщане та Верхнє Піщане, Пушкарівка, Велика Чернеччина та 

Стецьківка. Діяло 28 аматорських формувань та було проведено 104 офлайн та                               
онлайн- заходів, якими було охоплено 10,3 тис. сільського населення. 

В рамках міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми                         
на 2019 - 2021 роки було проведено 26 заходів (+8,3% до 2020 року), у тому числі: 

урочистості до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня 

Героїв Небесної Сотні, Дня Конституції України, Дня народження Т.Г. Шевченка,                            
І.М. Кожедуба, мітинг «Чорнобильські дзвони», мистецький проєкт «Нові імена. Майбутнє 

Є!» тощо. Найяскравішою подією культурно-мистецького життя став творчий звіт міста 

Суми «Місто, яке я люблю!», в рамках обласного фестивалю народної творчості «З любов’ю 

вічною до тебе, рідний краю!», присвяченого 30-й річниці незалежності України. З великим 

патріотичним забарвленням пройшли заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора 

України та Дня Незалежності України. Традиційно велика святкова програма була 

запропонована до Дня міста Суми. Восени, в місті було проведено багато патріотичних 

заходів та заходів з популяризації історичного минулого України – День захисників і 

захисниць України, День гідності і свободи тощо. А всі зимові свята сумчани та гості міста 

мали можливість відзначати на Театральній площі біля Головної Новорічної Ялинки, де були 

представлені нові яскраві локації, працювали торгівельні майданчики, а в новорічну ніч 

проходила феєрична концертно-розважальна програма «Зимова мить на теплій хвилі». Не 

зважаючи на карантинні обмеження, заходами було охоплено 44,5 тис. чол. (+30,5%                           
до 2020 року).  

Паспортизація об’єктів культурної спадщини відбувалась у ІІ півріччі 2021 року. Було 

виготовлено облікову документацію на 9 об’єктів історії та монументального мистецтва. 
Також було проведено інвентаризацію та складено уточнені списки пам’яток культурної 

спадщини Сумської міської територіальної громади з урахуванням приєднаних округів. На 

території СМТГ знаходиться 234 об’єкта культурної спадщини, які занесені до Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України, у тому числі: археологічні – 24, історичні – 89, 
монументального мистецтва – 11, садово-паркового мистецтва – 1, науки і техніки – 1, 
пам’яток архітектури та містобудування – 108. 

З метою збереження культурної спадщини та розвитку туризму перекладено 

англійською мовою туристичний сайт visit.sumy.ua. Проводилася робота зі створення  

відеоконтенту про туристичну привабливість міста двома мовами, брендованих предметів. 

Проведено семінари щодо покращення рівня обслуговування персоналу сфери гостинності.  
Комунальною установою «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради було 

реалізовано різноманітні проєкти, які проводились як у приміщенні агенції, так і за її 

межами. У Сумській міській галереї було презентовано 36 виставок художників, проведено       
4 мистецькі презентації, 1 прес-конференцію, 1 мистецьку лекцію, 1 авторський мистецький 

майстер-клас, 1 вечір пам’яті художника. 
Було організовано та проведено: традиційний мистецький фестиваль «Ніч музеїв», в 

рамках якого організовано 23 локації, у яких представлено 29 проектів ( 3,5 тис. 
відвідувачів); музичний конкурс «RockFightSumy|Online», що відбувся за підтримки 

“BritishCouncil” та “ActiveCitizen” та став відбірковим етапом до основного музичного 

фестивалю «SumyRockFest» (участь взяли 15 музичних колективів з усієї країни); музичний 

фестиваль вуличної музики «Галерея Fest» (110 чоловік); музичний фестиваль 

«SumyRockFest» (за участі 7 музичних колективів); велоквест «VeloLife» (84 чоловіки)  та 

екологічну акцію «ЕкоКрос» (30 чоловік); мистецько-культурний фестиваль «Ніч міста»     
(1,9 тис. відвідувачів). 

Спільно з художником Єгором Авдєєнком на вул. Воскресенська було створено новий 

мураліз брендом міста.  
Було організовано та проведено навчання у «Школі амбасадорів м. Суми (30 чоловік). 
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Співробітники Агенції брали участь у Міжнародній туристичній виставці UITT & 

UITM  2021 у м. Київ, де було презентовано місто Суми на всеукраїнській та міжнародній 

арені, Фестивалі «Kvartal FEST» (с. Підопригори) (Виставкове місце м. Суми відвідало понад 

1,0 тис. осіб) та Туристичній виставці-фестивалі «Мандруй Україною», присвяченій 30-річчю 

Незалежності України (Національний музей народної архітектури та побуту України 

«Пирогово», м. Київ) (Виставкове місце м. Суми відвідало понад 0,6 тис. осіб). 
Проведено англомовний квест для дітей віком від 14 до 17 років (13 дітей) та онлайн 

квест для дітей віком від 6 до 14 років (23 дитини). Розроблено та апробовано екскурсійний 

маршрут для іноземного користувача. 
У рамках проєкту «Тиждень безкоштовних екскурсій» було проведено 12 екскурсій 

(240 чоловік). У рамках проєкту «Безкоштовні екскурсії для маленьких містян «Маленькі 

історії казкового міста» було проведено 7 екскурсій по місту для дітей віком від 6 до 10 років 

(130 дітей). 
В рамках туристично-екскурсійної діяльності Агенцією було проведено: 3 англомовні 

екскурсії (для іноземних студентів СумДУ та представників німецького Фонду Фрідріха);                   
2 онлайн екскурсії через ZOOM для студентів-культурологів СумДПУ ім. А.С. Макаренка;  

10 екскурсій виставковими залами Сумської міської галереї; 9 екскурсій по місту для гостей      
м. Суми.  

Реалізовано проєкт «Суми – козацьке місто: від давнини до сьогодення», в рамках 

якого було проведено 4 екскурсії містом та 2 квести; проведено 3 кінопокази у рамках заходу 

«Починай весну з українським кіно» та конкурс «Наша історія кохання» до Дня                                
Св. Валентина; проведено промоційний захід із презентації бренду міста Суми у м. Соледарі 

у рамках проведення резиденції IZOLYATSIA, а також низку промоційних сесій з 

впровадження брендингу малих та середніх міст у м. Гюмрі, Вірменія. 
Протягом року у Сумській міській галереї відзнято та опубліковано: 2 онлайн лекції 

від сумських митців; 2 онлайн екскурсії виставковими залами Сумської міської галереї;                     
2 онлайн екскурсії майстернями сумських художників; 9 онлайн майстер-класів від сумських 

митців. 
Також було організовано та проведено дві благодійні акції зі збору подарунків для 

дітей Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області та для людей 

КНП СОР “Клінічна спеціалізована лікарня. Сумський підрозділ”. 
Організовано 3 дитячих передноворічні майстер-класи для дітей  та встановлено 

новорічну фотозону з символом року у приміщенні Сумської міської галереї. Проведені 3 

онлайн розіграші брендованої продукції. 
 

Фізична культура і спорт 
Видатки бюджету СМТГ на галузь «Фізична культура і спорт» у 2021 році склали                  

66,5 млн грн (з урахуванням субвенції з обласного бюджету), за рахунок яких здійснювалося: 

проведення спортивно-масових заходів (навчально-тренувальних зборів і змагань);  

утримання 6-ти дитячо-юнацьких спортивних шкіл Сумської міської ради (МКЗ «ДЮСШ з 

вільної боротьби», МКЗ «СДЮСШ олімпійського резерву В. Голубничого з легкої 

атлетики», МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ єдиноборств» СМР, КЗ КДЮСШ № 1, КЗ 

КДЮСШ № 2); надання фінансової підтримки 5 ДЮСШ (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», 

міська ДЮСШ СООВФСТ «Колос», КДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», КДЮСШ 

«Авангард», ДЮСШ «Спартаківець»); утримання міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх»; надання фінансової підтримки підприємствам та організаціям, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність (КП «Муніципальний спортивний клуб  з 

хокею на траві «Сумчанка», КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», КП 

«Футбольний клуб «Суми», ГО «Футбольний клуб «Суми», ГО «Академія футзалу 

«Футзальний клуб «Суми»). 
Загальна кількість вихованців, учнів, студентів, які охоплені фізкультурно-

оздоровчою діяльністю 49,6 тис. осіб (-7,1% до 2020 року), з них дітей і підлітків віком від 6 

до 18 років –27,0тис. осіб (54,4% до загальної кількості охоплених). Для занять фізичною 

культурою та спортом в користуванні мешканців міста є 125 площинних спортивних споруд, 
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в тому числі: 9 майданчиків з тренажерним обладнанням; 18 тенісних кортів, 14 футбольних 

полів, 2 мультимайданчики, 82 інших спортивних майданчиків.  
Функціонує 22 дитячо-юнацьких спортивних школи, де працюють 370 тренерів-

викладачів (у тому числі 250 штатних), які проводять роботу з 6,9 тис. вихованцями за 49 
видами спорту. Працює 39 спортивних клубів, з яких: 6 фізкультурно-оздоровчої та 33 
спортивної та фізкультурно-оздоровчої спрямованості, в яких займається 10,1 тис. чоловік. 

У зв’язку із встановленням карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України та за її 

межами гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
більша частина міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міський змагань була скасована.  

Було організовано та проведено 103 заходів (в 1,5 р. більше, ніж у 2020 році), а саме:   
67 чемпіонатів, кубків (міні-футбол, кіокушинкай, бокс, шахи, футзал, футбол, водний 

туризм, баскетбол, пляжний волейбол, шашки, бокс, дзюдо, плавання, теніс та інші); 

урочисті заходи до Дня фізичної культури і спорту; 15 навчально-тренувальних зборів: зі 

спортивної радіопеленгації, спортивної аеробіки, художньої гімнастики, спортивної 

акробатики, дзюдо; забезпечено участь провідних спортсменів міста та їх тренерів у 22 

змаганнях різних рівнів (зі спортивної аеробіки, спортивної акробатики, волейболу 

пляжного, футболу, плавання, спортивної радіопеленгації, волейболу, спортивного 

орієнтування, боротьби самбо, пляжної боротьби, тхеквандо, хокею з шайбою та інші). 
Загальна кількість учасників змагань – 8,0 тис. осіб (в 1,7 р. більше, ніж у 2020 році).  

Кращими досягненнями сумчан у міжнародних змаганнях стали: бронзовий призер 

міжнародних змагань зі спортивної аеробіки – Галайда Станіслав, володарка Кубку Світу зі 

спортивної акробатики – Марченко Таісія, чемпіонки міжнародних змагань зі спортивної 

акробатики – Пархоменко Дар’я, Дорош Поліна, Фоміна Владислава, 5 місце на чемпіонаті 

Європи з боксу – Кристіна Ющук, чемпіонка Світу з панкратіону – Сушко Олена, срібний 

призер чемпіонату Світу з панкратіону – Литовченко Артем, бронзові призери чемпіонату 

Світу з панкратіону – Кравченко Ігор, Олійник Антон, чемпіонка Світу з пауерліфтингу – 
Рикун Анна, володарка Кубку Європи зі стрільби з лука – Коваль Дар’я, бронзова призерка 

чемпіонату Європи з тхеквандо – Павленко Аліса, срібний призер чемпіонату Європи з сумо 

– Охріменко Нікіта, чемпіони Європи з радіоспорту – Мирошниченко Єлизавета, 

Дереколенко Остап, Ковтун Анастасія, Тихонков Михайло, чемпіон та срібний призер 

чемпіонату Європи з армспорту – Ростислав Літовцев. 
У 2021 році було присвоєно спортивні розряди:1 заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України (Калісніченко Сергій Анатолійович); 3 майстра спорту України 

міжнародного класу (Зимогляд Юрій – бодібілдінг, Хоменко Марія - військово-спортивне 

багатоборство, Мажаєв Дмитро – лижні гонки, Мусієнко Ігор, Світлічний Сергій – легка 

атлетика); 66 майстрів спорту України; 355 кандидатів в майстри спорту України;                            
501 спортсменів перших розрядів, 826 других, третіх та юнацьких спортивних розрядів.  

За високі досягнення в спорті, прославлення міста Суми на всеукраїнському та 

міжнародних рівнях у 2021 році виплачена стипендія 60 спортсменам. 
Персональну премія міського голови отримали 5 кращих тренерів, спортсмени яких 

досягли високих результатів, Шамрай В.М. – лижні гонки, Сердюк М.М. - біатлон, Макаєва 

С.М. – хокей на траві, Штанов Ю.Г. – легка атлетика, Коржова В.Ю. – спортивна акробатика. 
Команда МСК «Сумчанка» стала чемпіоном України з хокею на траві, посіла 3 місце у 

клубному Кубку Європейських чемпіонів вищого дивізіону в Чехії.  
За участь у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх (м. Токіо, Японія) Гунбіну Олексію 

Ігоровичу – майстру спорту України міжнародного класу зі стрільби з лука, Мусієнку Ігорю 

Володимировичу - майстру спорту України міжнародного класу з легкої атлетики 

(штовхання ядра), Погорілку Олександру Сергійовичу – майстру спорту України 

міжнародного класу з легкої атлетики – виплачена одноразова грошова допомога в розміні 

50,0 тис. грн кожному спортсмену. 
Міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено 60 

різнопланових фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяло участь 3,5 тис. мешканців 

міста: «Веселі старти», міні-футбол, бадмінтон, юнбол, змагання спортивних сімей,  
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фестиваль з 4 видів спорту серед ветеранів та людей похилого віку,  спартакіада заміських 

оздоровчих таборів, спартакіада «Юність» серед клубів за місцем проживання, велопробіги, 

змагання з настільного тенісу, дартсу,  армреслінгу, артболу, шахів, шашок, водного та 

пішохідного туризму, змагання на гірських та спортивних велосипедах, туристичні походи та 

інші.  
За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету СМТГ здійснювалося придбання 

спортивного обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних закладів (2,1 млн грн), а 

також проведено капітальний ремонт по утепленню фасаду спорткомплексу «Авангард» 

(4,98 млн грн) та виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

спортивної зали відділення боксу МКЗ «КДЮСШ «Суми» (0,04 млн гривень). 
Крім того, було виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єктах «Нове 

будівництво стадіону з хокею на траві по вул. Героїв Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми» (1,15 млн грн), 

«Реконструкція стадіону «Авангард» (0,91 млн грн); здійснено ремонт огорожі футбольного 

поля в районі будинку № 43 по вул. Люблінська в м. Суми (0,08 млн гривень).  
 
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
Відділом молодіжної політики Сумської міської ради з метою підтримки ініціатив 

громадських організацій проведено міський конкурс з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та 

молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету СМТГ на 2021 рік. 

Переможцями стали 5 проектів, які отримають фінансову підтримку з бюджету СМТГ у сумі 

0,3 млн гривень. Реалізовано 4 проекти: «День Вуличної Музики 2021», «Програму розвитку 

скейт-парку та вуличних культур у Сумах Extreme Style Academy», «Джинсовий поет» та 

«Благодійну Школу естетичного виховання Школярка-панянка». 
Для залучення молоді до державотворчих процесів традиційно організовано та 

проведено стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Стажування пройшли                
23 особи. 

Проведено конкурс соціальних відеороликів «Я і Кобзар» та фотоконкурс «Моя 

вишиванка-2021», міський захід «Dance battle», святкова розважальна програма до Дня 

молоді, організовано благодійний забіг Святого Миколая, проведено квест «Sumy Stud Qvest 

Party». 
Кількість молоді, охопленої заходами святкових, розважальних, молодіжних програм, 

конкурсів, фестивалів  склала до 50,0 тис. чоловік (+8,7% до 2020 року).  
Також було розпочато конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для виконання (реалізації) 

яким буде надаватися фінансова підтримка з бюджету СМТГ у 2022 році. 
З метою виявлення молодих людей, які мають визначні досягнення та здобутки у 

громадському, культурному, науковому, професійному житті міста, внесли значний 

особистий вклад у його соціально-економічний та культурний розвиток, проведено конкурс 

«Молодіжна еліта». Визначено було 5 переможців у номінаціях: «Сила духу», «Наукова 

діяльність», «Волонтерська діяльність», «Екологічна діяльність», «Культурно-мистецька 

діяльність». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 10,0 тис. грн кожен. 
Центром дозвілля молоді організовано та проведено  академію ораторського 

мистецтва, поїздки у Карпати, Чорнобиль; заходи до Дня молоді (змагання з лазертагу, 

квартирник, лекція з «Клінікою, дружньою до молоді», supsurfing party, Жива бібліотека 

«Зачекінимося», день 4 Youth); English speaking club, English movie club, Дні Європи та інше. 
На базі молодіжного центру «Романтика» було проведено більше 300 заходів, серед 

яких: «Змагання «Свято боротьби», концерти естрадних артистів, новорічний захід «Ялинка 

паті», «Всеукраїнський форум», вистави колективу «Чорний квадрат». 
Було оздоровлено 35 талановитих та обдарованих дітей у дитячому оздоровчому 

закладі «Універ» Сумського державного університету, також забезпечено відпочинком у 

закладах відпочинку 1861 учень та забезпечено оздоровленням 3878 вихованців закладів 

дошкільної освіти.  
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Забезпечено пільговим проїздом  всього 41 студента закладів вищої освіти I-IV рівнів 

акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми. 
У Службі у справах дітей Сумської міської ради станом на 01.01.2022 на обліку 

перебуває 385 дітей (+6,1 % до відповідної дати 2021 року), з них 295 дитини, які 

перебувають у сімейних формах виховання (+9,3%), зокрема під опікою/піклуванням –                     
246 (+13,4%).   

Протягом року 58 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування (із них: 26 – влаштовано під опіку та піклування, 13 – на повне 

державне забезпечення, 6 – до сімей родичів, 3 – у дитячі будинки сімейного типу, 2 – у 

прийомну сім’ю, 5 – усиновлено, 2 – поміщено до центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей області, 1 – у сім’ю патронатного вихователя).  
Функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 35 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (+6,1%), 8 прийомних сімей (-11,1%), на 

вихованні яких перебуває 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та                      
5 сімей патронатних вихователів  (+1 сім’я). 

Протягом звітного періоду усиновлено 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 
На обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувало                               

102 (-2,9% до 2021 року) дітей, з них знято з обліку 50 дітей (+4,2% до 2021 року).  
З метою попередження скоєння правопорушень серед дітей, проведено                              

8 профілактичних рейдів «Сім’я». 
Організовано привітання до Дня сім’ї та Дня матері 43 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних 

сім’ях, сім’ях опікунів.  
Проведено святкові заходи для дітей, які перебувають на обліку в Управлінні «Служба 

у справах дітей», якими охоплено 255 дітей. 
          За рахунок субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 4,07 млн грн та 

співфінансування з бюджету СМТГ в сумі 1,51 млн грн здійснено виплату грошової 

компенсації на придбання житла дітям-сиротам; кошти бюджету СМТГ в сумі 0,03 млн грн 

спрямовано на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт з 

утеплення фасаду дитячого будинку сімейного типу. 
Сумським міським центром соціальних служб 639 сім’ям/особам, які належать до 

вразливих груп населення або перебувають в складних життєвих обставинах були надані 

соціальні послуги, а саме: консультування - 239, соціальний супровід сімей/осіб, які 

перебувають в складних життєвих обставинах - 97, представництво інтересів - 7, соціальний 

супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

- 46, соціальна профілактика -  43, інформування - 539. 
Позитивні результати здійснення соціальної роботи: надано психологічну допомогу – 

317, надано сприяння в оформленні/відновленні документів, у тому числі для призначення 

соціальних виплат – 55, надано юридичну допомогу, в тому числі допомогу в складанні 

позовних заяв та інших юридичних документів – 184, надано гуманітарну допомогу – 245.        
З метою контролю за цільовим використанням бюджетних коштів здійснювались вибіркові 

відвідування сімей, яким була призначена допомога при народженні дитини, виявлено 2 

випадки нецільового використання допомоги, в зв’язку з чим виплату було припинено. 
Було організовано та проведено заходи: з нагоди святкування Міжнародного Дня сім’ї 

«Щаслива родина – душа України»; до Дня захисту дітей 47 дітей з сімей, які належать до 

вразливих груп населення або перебувають в складних життєвих обставинах взяли участь в 

екскурсійних поїздках до м. Батурин та до с. Грунівка (урочище Грунівська Січ); до 

Українського Дня родини отримали привітання 4 патронатних вихователів; 5 переможців 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва “Всесвіт очима дитини», за 

результатами 2021 року, отримували стипендію міського голови в розмірі 1000 грн 
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щомісячно; привітання до новорічних свят та солодкі подарунки отримали 77 дітей з 

категорії сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та 55 осіб з числа дітей-
сиріт, які перебувають на обліку в Центрі; 10 наставників над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування отримали привітання та цінні подарунки. 
За підсумками 2021 року 37 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховувалось 42 

дітей, отримали комплекс послуг в рамках соціального супроводження. 
Послугами центру охоплено 82 сім’ї, в якій виховується 144 дитини, що мають ризик 

соціального сирітства або таких, батьки яких ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, та 58 сімей, в них 72 дитини, які цілодобово перебувають у закладах 

інституційного виховання за заявою батьків. 
Соціальною роботою, спрямованою на профілактику правопорушень в молодіжному 

середовищі, було охоплено 14 сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом. 
Протягом звітного періоду до центру звернулося 125 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. В ході консультування осіб даної категорії 

вирішувались питання постановки на квартирний облік, поселення до соціального 

гуртожитку, соціальної адаптації. Проведено обстеження стану 8 житлових приміщень 

(будинків, квартир), що придбається для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок державної субвенції.  
У комунальному закладі «Центр матері та дитини» проживали та отримували 

комплекс соціальних послуг 12 жінок та 14 дітей.  
 По місту обліковується 1,2 тис. багатодітних сімей, в яких виховується 3,9 тис. 

дитини, в т.ч.: 59 родин, де виховується 5 і більше дітей. Із загальної кількості сімей 

користуються соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям 277 родин (22,9%), 

допомогою при народженні дитини – 109 жінок (9,0%), допомогою на дітей одиноким 

матерям – 59 жінок (4,9%), пільгами при оплаті за житлово-комунальні послуги – 328, 
безоплатним проїздом – 1,6 тис. дитини з багатодітних сімей.  

Кількість багатодітних сімей збільшилась у порівнянні з минулим роком на 39 (3,3%), 

чисельність дітей в них – на 149 (3,9%), встановлено статус «багатодітна сім’я» вперше 126 

сім’ям, видано 156 посвідчень батьків багатодітних сімей (+20,9% до 2020 року) та 359 - 
дитини з багатодітної сім’ї (+34,5% до 2020 року).  

Враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї присвоєно почесне 

звання «Мати-героїня» 1 мешканці громади. 
В 2021 році за путівками, виділеними Міністерством соціальної політики України, 

організовано направлення 99 дітей пільгових категорій до дитячих центрів «Артек», «Артек-
Прикарпаття», «Соколята» та «Молода гвардія». 

Отримано 786 повідомлень про вчинення домашнього насильства по відношенню до 

557 осіб. Всім постраждалим від домашнього насильства надано переліки закладів, де вони в 

разі потреби зможуть отримати медико-соціальну, психологічну, юридичну та інші види 

допомоги, проінформовано про можливість тимчасового проживання Сумському обласному 

центрі соціально-психологічної допомоги». З особами, які спричинили насильство, 

проведено професійні бесіди, їх офіційно попереджено про недопустимість таких дій, 

складено протоколи про вчинення адмінправопорушення, винесено 949 термінових 

заборонних приписи. На обліку в поліції перебувають з приводу вчинення домашнього 

насильства 443 особи. 
В 445 випадках (56,6%) правопорушники під час скоєння насильства перебували в 

стані алкогольного сп’яніння, 81,5% постраждалих від домашнього насильства – жінки, в 

т.ч.: 252 випадки допущено чоловіками до дружин (32,1%), 209 - синами по відношенню до 

матерів (26,6%). 
Проведено 180 просвітницько-профілактичні заходи (+12,5% до 2020 року) щодо 

запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності 

шляхом проведення тренінгів, семінарів, засідань «круглого столу», лекторіїв, виховних 

годин та практичних занять з цієї тематики, розповсюджується друкована продукція про 

безпечну міграцію та протидію торгівлі людьми. Налагоджено співпрацю в цьому напрямку з 

закладами освіти, культури та охорони здоров’я Сумської міської територіальної громади, 
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громадською приймальнею Української Гельсінської спілки з прав людини м. Суми, 

громадськими організаціями «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини» та 

«СМАЙЛ». 
2 особам встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми, їм виплачено 

одноразову матеріальну допомогу в загальній сумі 13,6 тис. гривень. 
 
Громадянське суспільство, інформаційний простір, інформаційні технології 
Інформаційний простір 
Міська рада та її виконавчий комітет здійснюють цілеспрямовану роботу з реалізації 

державної політики в сфері інформаційного забезпечення мешканців міста щодо діяльності 

органів влади різного рівня, актуальних питань життєдіяльності міста та держави в цілому.  
При Сумській міській раді акредитовано 40 журналістів періодичних видань і 

телерадіокомпаній, електронних ЗМІ, які запрошуються на всі загальноміські заходи, 

апаратні наради при міському голові, засідання постійних депутатських комісій, виконавчого 

комітету, сесії міської ради тощо. Для представників мас-медіа організовуються брифінги, 

прес-тури, прес-конференції та інші медіа-заходи (138 заходів, що на 6,2% більше, ніж у     
2020 році), готувалися прес-релізи, інформаційні повідомлення та коментарі. 

Організовувались виступи членів виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів 

міської ради на радіо та телебаченні; виступи міського голови, його заступників, керівників 

структурних підрозділів та комунальних підприємств у ефірі програми «Влада – сумчанам» 

на ТРК «Академ-ТВ», а також проводились медіа-заходи з висвітлення діяльності 

депутатських фракцій Сумської міської ради. 
Функціонує система інформаційного обміну з місцевими засобами масової інформації 

за допомогою електронної розсилки та інформування через соціальні мережі. 
Діяльність Сумської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів 

висвітлювалась на ТРК «Відікон», СТС, АТВ, FM-радіо, газетах «Ваш шанс», «Панорама», в 

мережі Інтернет (Інформаційний портал Сумської міської ради, SumyPost, 0542, 

EverydaySumy). 
У друкованих ЗМІ оприлюднювалися офіційні документи (проекти регуляторних 

актів, рішення про місцевий бюджет, його виконання та зміни до нього, нормативні акти, 

оголошення та повідомлення), зокрема у бюлетені «Офіційний вісник Сумської міської 

ради» (7 випусків) та у газеті «Ваш шанс». 
Відбувалась співпраця з низкою FM-станцій: «Діва-радіо», Медіа сервіс (Хіт ФМ, 

Радіо Рокс, Радіо Релакс, Мелодія ФМ, НАШЕ радіо тощо).  
Продовжується систематичне оновлення та адміністрування офіційного сайту 

Сумської міської ради. Щодня на веб-порталі розміщуються до 10-12 повідомлень у рубриці 

«Новини», а також матеріали структурних підрозділів та комунальних підприємств  за 

напрямками їх діяльності (24,3 тис. публікацій), здійснюються онлайн-трансляції, існує архів 

відеоматеріалів тощо. Щотижня у новинній стрічці сайту понад 50 інформаційних 

повідомлень. Створено розділ «Населенню про дії у надзвичайних ситуаціях» з відповідними 

пам’ятками, картами розміщення сховищ та місць укриття, іншою важливою та актуальною 

інформацією. 
Кількість зареєстрованих користувачів Інформаційного порталу Сумської міської ради 

становить 1,9 тис. осіб (+10,6% до показника 2020 року).  
У мережі Youtube діє канал Сумської міської ради, де розміщуються відеоматеріали з 

діяльності органу місцевого самоврядування, а також онлайн-трансляції сесій Сумської 

міської ради, засідань постійних депутатських комісій, виконавчого комітету, апаратних 

нарад при міському голові. 
Кількість переглядів відеоматеріалів на каналі склала 148,6 тисяч. 
Також забезпечувалося ведення акаунтів міської ради, міського голови та підрозділу у 

соціальних мережах. Так, акаунт «Сумська міська рада» у соціальній мережі Фейсбук 

нараховує понад 5,4 тис. читачів. Тут поширюються новини з офіційного сайту Сумської 

міської ради, надаються відповіді на запитання та коментарі користувачів. Діє канал 

«Сумська міська рада» у соціальній мережі Телеграм (132 читача). 
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Забезпечувалося оновлення акаунту «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на 

Єдиному веб-порталі відкритих даних. 
З метою підтримки місцевих авторів було видано книгу «Суми: яскраві імена» та 

книгу для дітей «Два сусіди-непосиди». 
 
Розвиток громадянського суспільства 
Сумська міська рада здійснювала заходи з метою залучення громадськості до 

вирішення питань життєдіяльності СМТГ, участі у підготовці проєктів рішень Виконавчого 

комітету та міської ради, впровадження інструментів партиципації та електронної демократії, 

спільної реалізації проєктів, програм та заходів, ініційованих громадськими об’єднаннями 

тощо. 
Реалізовано проєкти, як стали переможцями конкурсу з визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

з бюджету СМТГ на 2021 рік: «Руйнуємо гендерні стереотипи!» - популяризація гендерно 

збалансованого підходу в практику діяльності громадянського суспільства та представників 

місцевого самоврядування; «Протидія домашньому насильству через підвищення обізнаності 

населення та громадських активістів», «Створення онлайн-платформи/ресурсний центр 

«Марафон громадської участі». 
Проведено відповідний конкурс на 2022 рік, на який подано 8 проєктів від                               

6 громадських об’єднань. Сформовано рейтинг ініціатив, серед яких будуть визначені ті, на 

реалізацію яких буде надано фінансову підтримку у 2022 році. 
На засідання Виконавчого комітету, сесії міської ради є вільний доступ з 

дотриманням санітарно-епідеміологічних норм представникам ІГС та мешканцям, які беруть 

активну участь у обговоренні й розгляді питань життєдіяльності громади, реалізації місцевої 

політики. 
Міський голова, його заступники, секретар міської ради беруть участь у зустрічах з 

мешканцями територіальної громади, на яких обговорюються шляхи вирішення проблем 

сумчан, напрацювання механізму співпраці влади та громади. 
На Інформаційному порталі Сумської міської ради оприлюднювалися повідомлення 

про можливість участі у конкурсах (програмах, проєктах) з метою отримання грантів та 

міжнародного фінансування. 
Надавалося сприяння у реалізації права громадян на проведення мирних акцій та 

зібрань з метою захисту їх прав та інтересів. В місті було проведено 189 масових заходів. 
З метою реалізації механізмів «електронної демократії» у Сумах триває робота з 

електронними петиціями на порталі «Єдина система місцевих петицій» http://www.e-
dem.in.ua/sumy. До Сумської міської ради надійшло 170 електронних звернень, по                          
132 петиціях тривав збір підписів. Необхідну кількість підписів набрала 41 петиція, на які 

були надані відповіді, що містили як роз’яснення стосовно порушених у петиціях питань, так 

і конкретні кроки влади щодо їх вирішення. По 5 петиціям були підготовлені проєкти 

рішень, які розглядалися на засіданні Виконавчого комітету СМР, підтримано – 2. На 

розгляд Сумської міської ради виносилися проєкти по 5 петиціям, з яких 3 підтримали, а 

одна ще не була розглянута на кінець звітного періоду. 
Відбулася ротація представництва депутатів міської ради у складі Координаційної 

ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету СМТГ. На засіданнях 

координаційної ради розглядалися питання реалізації проектів громадського бюджету, змін 

до Положення про громадський бюджет. Під час розробки враховані рекомендації та 

пропозиції, отримані від експертів та мешканців у рамках проєкту Ради Європи 

«Партисипативне бюджетування для підвищення рівня інклюзивності на місцевому рівні в   
м. Сумах», у тому числі щодо включення малозалучених категорій населення, розробленої 

Методології оцінювання та моніторингу громадського бюджету. 
У вересні 2021 року стартував новий цикл громадського бюджету. Мешканці громади 

подали 37 проєктів, серед яких 29 – міських та 8 – старостинських ініціатив. Наразі 

завершується етап їх оцінки та аналізу структурними підрозділами. 

http://www.e-dem.in.ua/sumy
http://www.e-dem.in.ua/sumy
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Функціонує група «Суми. Бюджет небайдужості (Громадський проєкт  м. Суми)», яка 

є офіційною групою щодо впровадження громадського (партиципаторного) бюджету міста. 
Сумська міська рада підтримала петицію молоді щодо впровадження у СМТГ 

шкільного громадського бюджету та ухвалила розроблене за участі громадськості відповідне 

положення. У жовтні 2021 року підписано Меморандум про співпрацю між Офісом Ради 

Європи в Україні та міською радою, який покликаний сприяти успішній реалізації шкільного 

громадського бюджету. 
Спільно з ГО «Центр євроініціатив» та Мережею євроклубів Сумщини проведено 

заходи до Дня Європи, частково у онлайн-форматі.  
Громадські організації залучались до відзначення державних і пам’ятних дат.  
Надавалося сприяння інститутам громадянського суспільства, у тому числі 

національних меншин та іноземців щодо проведення ініційованих ними заходів, акцій та 

проєктів. 
Також проводилися спільні заходи у рамках реалізації Стратегії інтеркультурного 

розвитку м. Суми. Варто відзначити акції з озеленення, підтримки національних традицій, 

outdoor-проект «З Днем міста, Суми! Суми – місто інтеркультурне» та інші. 
Було реалізовано творчий проект – презентацію друкованого видання «Суми: 

інтеркультурний діалог». У книзі представлені історії про поляків, вірмен, грузинів, ромів, 

греків, євреїв, азербайджанців, кримських татар та діяльність їх національно-культурних 

товариств. 
Відбувалася співпраця з представництвами міжнародних експертних організацій щодо 

рейтингування рівня прозорості та підзвітності, впровадження інструментів електронної 

демократії у Сумській міській раді, зокрема у рамках проєкту «Transparent Cities/Прозорі 

міста». 
Посадові особи залучалися у якості експертів та учасників фокус-груп та опитувань, у 

тому числі, організованих Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні та ін. 
 
Інформаційні технології 
З метою забезпечення функціонування IT-інфраструктури виконавчих органів 

Сумської міської ради здійснювалися заходи, зокрема з підтримки роботи систем 

електронного документообігу, роботи систем автоматизації діловодства, супроводу роботи та 

забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримки 
роботи систем відеоспостереження та будівництво комплексної системи відеоспостереження 

в місті тощо. 
 
Охорона навколишнього природного середовища 

 Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного 

середовища громади у 2021 році було впровадження основних принципів екологічної 

політики та реалізації завдань Програми охорони навколишнього природного середовища 

Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 
 Протягом 2021 року здійснювався контроль за надходженнями податків до фонду 

охорони навколишнього природного середовища Сумської міської  територіальної громади. 

За 2021 рік надходження екологічного податку склали 4,2 млн грн, що становить 109 % від 

запланованого на рік, 80,0 тис. грн інших надходжень до фонду охорони навколишнього 

природного середовища (100 %), грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результат і 

господарської та іншої діяльності склали 191,4 тис. грн (108%). 
Фінансування програмних завдань та заходів у сфері охорони навколишнього 

природного середовища у 2021 році, за інформацією головних розпорядників бюджетних 

коштів, склало 60,64 млн грн (в т.ч. 14,11 – кошти державного фонду регіонального 

розвитку).  
У рамках реалізації програмних заходів, спрямованих на поліпшення стану 

навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади, 

забезпечено:  
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 - проведення реконструкції (санації) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 
мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 (замінено 1484,07 п.м 

трубопроводу та 5693 м³ колодязів); 
 - проведення реконструкції (санації) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм 

від вул. 1-ї Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в  
м. Суми (замінено 1013, 4 п.м трубопроводу із виконанням супутніх робіт); 
 - виконання капітального ремонту самопливного залізобетонного каналізаційного 

колектора Д – 1800 мм, що проходить по території КНС – 2, по вул. Луговій від КК № 1 до 

грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК                  
№ 1 (замінено 41,04 п.м із виконанням супутніх робіт); 
 - коригування проектно-кошторисної документації із проведенням процедури ОВД по 

заходу «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС – 9 до пр. Михайла 

Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор»; 
 - проведення процедури тендерних закупівель на реконструкцію (санація) самотічного 

каналізаційного колектора Д-500 по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та      
вул. Сумсько-Київських Дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми; 
 - виправлення дефектів тіла земляної греблі, розмивів дамби та її укосів водойми 

житлового масиву «Веретенівка»; 
 - проведення заходів із благоустрою у прибережних захисних смугах річки Псел                 
(від ТРЦ «Мануфактура» до ЖК «Зарічний», від мосту 40-ї Армії до озера у міському парку 

ім. І.М. Кожедуба, від мосту 40-ї Армії вздовж пров. Воробйовський та вул. І. Сірка), річки 

Сумка (від мосту Харитоненка до гирла річки Псел), здійснено видалення аварійних та 

пошкоджених дерев, вирізано поросль, очищено русло від повалених дерев, зібрано та 

вивезено сміття; 
 - санітарне утримання та догляд за об’єктами ПЗФ: пам’ятками природи місцевого 

значення «Липові насадження», Дуби на вул. Петропавлівська, Олександра Аніщенка, 

Герасима Кондратьєва, прибирання та вивіз сміття з території парку «Басівський»;  
 - виконання поточного ремонту доріжок площею 100 м2 з установленням тротуарних 

бордюрів, придбання обладнання для тераріумів, мінеральних добрив, отрутохімікатів, 

садового інвентаря, стелажу для акваріумів, корму та вітамінів для тварин, саджанців 

декоративних рослин (верба Нана, бересклет Тумберга, бересклет Форчуна, бузок Мейера, 

гортензія волосиста), насіння квітів, декоративних тварин (амадини, канарки, акваріумні 

риби) для ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»;  
 - передачі спеціалізованому підприємству 4076 шт. відпрацьованих люмінесцентних  

ламп установ та закладів галузі «Освіта»; 
 - проведення робіт із будівництва полігону для складування твердих побутових 

відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району; 
- дослідження скринінгу зразків ґрунту на вміст пестицидів на території колишнього 

складу КСП «Тепличний» ; 
 -  проведення Всесвітньої акції «Година Землі - 2021»: міський етап обласного 

екологічного форуму "Природа - національне багатство України", міський проєкт "Рішення в 

стилі ЕКО", інтелектуальний турнір "Екологічний вектор", міський освітній проєкт "Я Землі 

своєї паросток зелений", конкурс «ЕкоКрос», «Квартирник». Цінними подарунками 

нагороджено переможців конкурсу та активних учасників заходу «Година Землі – 2021», за 

результатами заходу створено відеоролик; 
 - проведення велоквесту "VeloLife" до Міжнародного дня відмови від поліетиленових 

пакетів; 
 - проведення фестивалю "Sumy Energy Fest" в форматі он-лайн до Днів Сталої енергії 

в місті Суми;  
 - проведення просвітницької екологічної акції "Збережемо ялинки разом!", 

розповсюдження флаєрів «Збережи ялинку – купуй марковану!»; 
 - виготовлення 1000 од. буклетів та стенду з екологічного виховання; 
 - видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний 

орієнтир» накладом 1000 екз., настільного календаря «Майбутнє планети залежить від нас», 
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буклету «Чому не можна спалювати листя», кишенькових календарів «Збережемо 

первоцвіти», «Став свідком спалювання листя чи сміття, що робити?»  
 - розроблення проєкту Програми державного моніторингу у галузі  охорони 

атмосферного повітря агломерації Суми; 
 - проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми охорони 

навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади                          
на 2022 – 2024 роки. 

 
Сприяння забезпеченню законності та правопорядку  
Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території громади здійснювалося 

силами територіальних органів поліції: Сумський РУП ГУ НП  в Сумській області, 

Управління патрульної поліції в Сумській області, військовослужбовцями в/ч 3051 НГ 

України та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку.  
За інформацією Сумського РУП ГУ НП в Сумській області за 2021 рік на території 

(оперативного обслуговування Сумського РУП)  м. Суми зареєстровано 2503 кримінальних 

правопорушень (-7,1% до 2020 року), з яких за 1104 (або 44,1% від зареєстрованих 

правопорушень) особам повідомлено про підозру з числа зареєстрованих у 2021 році, 

розкрито 126 правопорушення минулих років. 
Зареєстровано 37 особливо тяжких злочинів (-48,7% до 2020 року), із яких 28 (або 

75,7%) розкрито, залишається не розкритими   9 особливо тяжких злочинів.  
Зареєстровано 886 тяжких злочинів (+6,1% до 2020 року), розкрито 291 (що становить 

32,8% від усіх злочинів даної категорії), залишається нерозкритим 595 тяжких злочинів. 
Одними з найбільших за кількістю вчинення правопорушень є правопорушення, 

пов’язані з крадіжками особистого майна громадян. За 2021 рік зареєстровано                                  
1142 кримінальних правопорушень (+1,4% до 2020 року), з яких розкрито 43,8 відсотків.  

Слід зазначити, що Сумським РУП ГУ НП в Сумській області здійснювалися заходи 

щодо профілактики вчинення адміністративних правопорушень, за 2021 рік до 

адміністративної відповідальності було притягнуто 8034 особи (+22,0% до 2020 року). 
 Дільничними офіцерами поліції Сумського РУП ГУ НП в Сумській області протягом 

2021 року особисто розкрито 379 злочинів, прийнято участь у розкритті 1883 злочинів, 

складено 5550 адміністративних протоколів за різні види правопорушення, з них: 504 

адміністративних протоколів за ст. 173 (прояви насилля в сім’ї), 918 адміністративних 

протоколів за ст. 178 (розпиття спиртних напоїв), 496 адміністративний протокол за ст. 176 

(виготовлення самогону).  
В місті Суми зареєстровано 12 громадських формувань з охорони громадського 

порядку, 2 з яких («Шериф», «Альфа-Правозахист») приймають активну участь у проведенні 

заходів з профілактики правопорушень. 
У сфері забезпечення правил дорожнього руху оформлено 25,0 тис. адміністративних 

матеріалів, у сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку оформлено 7,8 тис. 
адміністративних матеріалів. 

На території м. Суми сталося  277 дорожньо-транспортних пригод, один із учасників в 

якій місце пригоди залишив, в той же час за результатами проведення розшукових заходів 

було встановлено 92,4%  водіїв. Спостерігається зменшення кількості ДТП за участі 

неповнолітніх на 5,3% (з 38 до 36) з них зменшення на 14,7% (з 34 до 29) пригод з 

постраждалими. 
На утримання 13 пунктів охорони громадського порядку, оплату за проходження 

технічного огляду, страхування цивільно-правової відповідальності та сплата податку з 

власників транспортних засобів (за автомобілі, передані Сумському відділу поліції та  

Управлінню патрульної поліції у тимчасове користування) спрямовано кошти бюджету 

СМТГ в сумі 0,31 млн грн, на фінансову підтримки найбільш активних членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку  - 0,12 млн гривень. 
 Крім того, забезпечено передачу субвенції до державного бюджету Головному 

управлінню Національної поліції в Сумській області для Сумського районного управління 

поліції в Сумській області – 0,15 млн гривень (на придбання, обладнання спеціального 
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робочого місця поліцейського «Front Office», запровадження сучасної  інформаційно-
телекомунікаційної системи «Custody Records»), Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Сумській області –                     
0,80 млн грн (на закупівлю комплектуючих для управління стаціонарною радіостанцією, 

придбання меблів, кондиціонерів, придбання електричної теплової гармати, виготовлення 

проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту адміністративної 

будівлі) та в/ч 3051 Нацгвардії України – 0,72 млн грн (для ремонту казарми та складських 

приміщень у військовому містечку № 2, ремонту казарм у військовому містечку №1, 

відновлення технічної готовності військової техніки, закупівлі обладнання та приладів для 

ремонту техніки, матеріалів та обладнання для поточного ремонту ізоляторів лікувального 

призначення, проведення поточного ремонту приміщень особового складу, закупівлі 

спеціального обладнання для військовослужбовців, виготовлення банерів,  придбання 

фотооптичного обладнання), Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського 

міського військового комісаріату - 0,11 млн грн (на забезпечення проведення призову 

громадян на строкову військову службу), військовій частині А-1476 - 0,50 млн грн                              
(на проведення поточного ремонту будівлі №6/28 (вартове приміщення). 
 Крім того, з метою сприяння зміцненню обороноздатності держави, захисту 

державного суверенітету та територіальної цілісності, боротьбі з тероризмом, сприяння 

роботі територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України та прокуратури, 
військовим навчальним закладам забезпечено передачу субвенції з бюджету СМТГ до 

державного бюджету в сумі майже 2582,2 тис. грн, в т.ч. для: Науково-дослідного центру 

ракетних військ і артилерії Міністерства оборони України  - 197,6 тис. грн (на придбання 

оргтехніки, меблів та матеріалів для обладнання класу імітаційного моделювання 

автоматизованих систем управління ракетних військ та артилерії ЗСУ), Управління Служби 

безпеки України в Сумській області -  997,2 тис. грн (на придбання  комп’ютерної офісної 

техніки, телекомунікаційного обладнання, кліматичної техніки, паливно-мастильних 

матеріалів та запчастин для службової автотехніки), Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України  - 49,0 тис. грн 

(на придбання  спеціального устаткування), Сумської обласної прокуратури – 940,4 тис. грн 
(на придбання комп’ютерної та оргтехніки; проведення капітального ремонту місць 

загального користування адмінбудівлі), Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І.Г. Харитоненка Державної прикордонної 

служби України  - 398,0 тис. грн (на розроблення проєктно-кошторисної документації для 

проведення капітального ремонту їдальні, даху закладу та для нового будівництва 

багатофункціонального спортивного майданчику).  
 
Техногенна безпека людини 
Виконувались заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

оперативного реагування на них. 
За рахунок коштів бюджету СМТГ на вказані цілі було спрямовано 2,4 млн грн, 

зокрема  на:  утримання міського захищеного пункту, існуючої системи оповіщення для 

попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та утримання 

нової системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій – 0,32 млн грн, завершення будівництва нової місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій у місті Суми – 1,4 млн гривень.  
 На утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба» спрямовано кошти  

бюджету СМТГ та субвенцій з інших місцевих бюджетів в сумі 2,5 млн гривень. 
 
Охорона праці 
З метою дотримання вимог законодавства з охорони праці було проведено 

62 перевірки підприємств, установ та організацій міста, за результатами яких їх керівникам 

були внесені 57 обов’язкових до виконання приписів та 5 довідок про усунення виявлених 

порушень.  
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Надавалась допомога профспілковим організаціям міста, роботодавцям у підготовці 

розділу «Охорона праці» колективного договору щодо їх змісту та правильності 

застосування чинного законодавства з охорони праці, розробці комплексних заходів по 

досягненню встановлених нормативів безпеки та зниженню рівня виробничого травматизму. 

Було прийнято та повідомно зареєстровано 232 колективних договорів та змін до них, якими 

охоплено 16,5 тис. працюючих підприємств, установ та організацій СМТГ. 
Було проведено 8 інформаційних заходів різного напрямку, зокрема: розміщено 4 

статті відповідної тематики у розділі «Новини» офіційного веб-сайту міської ради; 

проведено превентивний інформаційний захід у закладі середньої освіти щодо організації 

управління охороною праці та запобігання виникнення нещасних випадків під час 

експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. 
 

 
 
 
Сумський міський голова       О.М. Лисенко 
 
 
Виконавець: Сукачева С.В. 
 
__________ 
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 Додаток 1 
до Інформації про стан виконання рішення 

Сумської міської ради від  24 грудня 2020  року 

№ 63 - МР «Про Програму економічного і 

соціального  розвитку  Сумської міської   

територіальної громади на  2021 рік та основні 

напрями розвитку на  2022 - 2023 роки» (зі 

змінами),  за підсумками 2021 року 
 

Інформація про виконання показників доходної частини бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік за підсумками 2021 року 
Таблиця 1 

 
Зведені показники дохідної частини бюджету Сумської міської ТГ, млн гривень 

       

  
Фактичні 

надходження за 

2020 рік 

% вик-ня          

2021 рік                    
до                

2020 року 

 Затверджено   з 

урахуванням 

змін 2021 рік  

Фактичні 

надходження за 

2021 рік 

% вик-ня до 

річного плану 

на 2021 рік 

Питома вага 

доходів у 

загальному 

обсязі доходів, 

% 
Всього доходів, у тому числі:      2 581,0            127,1              3 192,7             3 280,4               102,7             100,0       
              
Власні доходи - всього, у томі числі:      1 965,3            127,7              2 415,5             2 510,2               103,9                76,5       
              
Доходи загального фонду        1 901,0              127,9                2 344,8               2 431,5                103,7                 74,1       
              
Доходи спеціального фонду             64,3              122,4                     70,7                    78,7                111,3                   2,4       
              
Офіційні трансферти - всього, у тому числі:          615,7            125,1                  777,2                770,2                 99,1                23,5       
              
Дотації               2,7                 
              
Субвенції           612,5              125,6                   776,6                  769,6                  99,1                 23,5       
              
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 0,5          120,0                       0,6                      0,6                100,0                 0,02       
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Таблиця 2 
Заходи щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ в 2021 році 

            
     

тис. гривень 

 № 

з/п  
  Зміст заходів   

Додаткові 

надходження                                                                                                                                                                                                                                                                             

Виконання                    

станом на 

01.01.2022 

% 
виконання 

Відповідальний 

виконавець 

    Всього загальний та спеціальний фонд, в т.ч.    4 128,9        10 030,5       242,9   
    Загальний фонд :    900,0        1 646,9        183,0         
    Спеціальний фонд:    3 228,9        8 383,6        259,6         

 1.    Всього по податку на доходи фізичних осіб*, у тому числі за рахунок:     700,0        1 439,3        205,6         

 1.1.  
 Вжиття вичерпних заходів, спрямованих на недопущення росту та ліквідацію податкового 

боргу, заборгованості з виплати заробітної плати, зокрема шляхом активізації претензійно-
позовної роботи   

 400,0        234,8        58,7       
Головне управління                         

ДПС у Сумській області 

 1.2.  
 Сприяння збільшенню фонду оплати праці та створенню нових робочих місць за рахунок 

відпрацювання суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути потенційними 

порушниками при виплаті заробітної плати    
 300,0        1 204,5        401,5       

Головне управління                         
ДПС у Сумській області 

 2.   Всього по платі за землю, у тому числі за рахунок:  200,0        207,6        103,8         

 2.1.  

 Залучення  суб’єктів господарювання – землекористувачів, що не мають зареєстрованого  

у відповідності до чинного законодавства  права користування земельними ділянками,  до 

укладення   договорів оренди землі  
 200,0        207,6        103,8       

Департамент 

забезпечення ресурсних 

платежів Сумської 

міської ради               
 3.    Всього по інших видах надходжень, у тому числі за рахунок:    3 228,9        8 383,6        259,6         

 3.1.    Активізації роботи щодо зростання інших видів надходжень, в т.ч. за рахунок:    3 228,9        8 383,6        259,6         

 
3.1.1.  

 Продажу об'єктів комунальної власності    3 228,9        8 383,6        259,6       

Департамент 

забезпечення ресурсних 
платежів Сумської 

міської ради               
      

 
Примітка: 

    * Вказаний обсяг додаткових надходжень врахований при затвердженні бюджету СМТГ на 2021 рік (контингент) 
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Таблиця 3 
       Надходження коштів до бюджету СМТГ в 2021 році за рахунок  заходів примусового стягнення 

 та підвищення платіжної дисципліни платників податків 

      
тис. гривень 

№ з/п Зміст заходів 
Додаткові 

надходження                                                                                                                                                                                                                                                                             

Виконання                    
станом на 

01.01.2022 

% 
виконання 

Інформація щодо погашення боргу та розстроченої суми                     

(в розрізі податків) 
Відповідальний 

виконавець 

1 
Надходження коштів за рахунок погашення 

податкового боргу та стягнення коштів з 

рахунків 
     2 290,0          10 582,4                462,1       

За рахунок: 
1) плати за землю – 8 015,7 тис. гривень; 
2) єдиного податку  - 1 442,2 тис. гривень; 
3) екологічного податку -  412,0 тис. гривень; 
4) рентної плати та плати за використання інших 

природних ресурсів  -114,9 тис. гривень; 
5) податку на доходи фізичних осіб - 140,9  тис. гривень; 
6) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки – 211,8 тис. гривень;                                                                          
8) транспортного податку з юридичних осіб –136,7 тис. 

гривень; 
7) акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

–108,2 тис. гривень.                                      

Головне 

управління                         
ДПС                               

у Сумській 

області 

2 Сплата розстрочених сум         210,0               625,6                297,9       

За рахунок: 
1) рентної плати за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення –  
386,8 тис. гривень;                                                                                                                                                                                                                                                                                
2) податку на доходи фізичних осіб -127,4 тис. гривень; 
3) екологічного податку - 58,8 тис. гривень;                                  
4) адміністративних штрафів та штрафних санкцій за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів  - 52,6 тис. 

гривень. 
Всього:      2 500,0          11 208,0                448,3         

 
Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
 
Виконавець: Сукачева С.В. 
__________ 
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 Додаток 2 
до Інформації про стан виконання рішення 

Сумської міської ради від  24 грудня 2020  

року № 63 - МР «Про Програму 

економічного і соціального  розвитку  

Сумської міської   територіальної громади 

на  2021 рік та основні напрями розвитку на  

2022 - 2023 роки» (зі змінами),  за 

підсумками 2021 року 
 

 
Таблиця 1 

 
Інформація про виконання цільових (комплексних) програм за підсумками 2021 року 

 

№ 
з/п 

Назва програми/яким документом 

затверджено 

 
Термін 

реалізації 

(початок/ 
закінчення),  

роки  

Виконано,  
млн грн 

(окремо по 

державному 
бюджету (ДБ), 

бюджету СМТГ, 

іншим джерелам) 

Інформація про виконання  
 

1. Цільова Програма підтримки малого і 

середнього підприємництва Сумської 

міської  територіальної громади на 

2020-2022 роки (рішення СМР від 

18.12.2019 № 6107-МР) 

 2020-2022  0,36 
(бюджет СМТГ) 

На виконання заходів Програми з бюджету СМТГ було спрямовано 0,36 млн 

гривень. Були проведені наступні заходи: організація та проведення навчань, 

семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва СМТГ 

(проведено 5 семінарів, в яких взяли участь 130 представників бізнесу);  

співорганізація та участь у проведенні круглих столів для суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, проведення форумів, конференцій тощо з питань 

розвитку підприємництва (з початку року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу 

проведено 93 заходи); організація участі представників підприємств, фізичних осіб-
підприємців, представників громадських об’єднань, організацій у міжнародних та 
українських заходах економічного та інвестиційного спрямування з метою 

вивчення передового практичного досвіду інших міст України та іноземного 

досвіду щодо форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва 

(Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради було 

надіслано запрошення суб'єктам господарювання та розміщено на офіційному сайті 
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Департаменту інформацію по 24 заходах); організація та проведення урочистих 

заходів з нагоди Дня підприємця, фестивалю вуличної їжі; проведено 3 засідання 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на яких розглядались 

важливі для суб’єктів господарювання питання. 
2. Комплексна Програма розвитку 

міського пасажирського транспорту 

Сумської міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки (рішення 

СМР від 19.12.2018 № 4335-МР) 

 2019-2021 79,53 
(бюджет СМТГ) 

76,45 
(кредитні кошти ЄІБ) 

4,35 
(кошти КП СМР 

«Електроавтотранс») 

   На виконання Програми за рахунок коштів бюджету СМТГ було спрямовано                       

79,53 млн грн, а саме на: 
- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» - 50,22 млн грн; 
- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими 

тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування та на тролейбусних маршрутах КП СМР «Електроавтотранс» -                      
12,43 млн грн; 
- капітальний ремонт теплової мережі із встановленням котла та заміною 

теплоносіїв – 2,18 млн грн; 
- сплату суми ПДВ, яка не покривається за рахунок кредитних коштів від 

Європейського інвестиційного банку за придбані тролейбуси по інвестиційному 

проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми» в рамках 

Проєкту «Міський громадський транспорт України» - 14,70 млн гривень. Крім того, 

відповідно до умов контракту, за рахунок кредитних коштів ЄІБ (76,45 млн грн) 

здійснено сплату за поставку всіх 19 тролейбусів. 
За рахунок коштів КП СМР «Електроавтотранс» (4,35 млн грн) було придбано 2 

одиниці автобусів середньої місткості. 
3. Програма підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері 

Сумської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки (рішення 

СМР від 18.12.2019  № 6108-МР) 
 
 

 2020-2022 53,89 
(бюджет СМТГ, в т.ч.: 

16,14 - грант ЄС,  
4,66 - кредит НЕФКО, 

0,59 – грант SECO, 
1,22 – субвенція з 

державного бюджету) 
12,36 

(державний бюджет -
кошти ДФРР) 

 
 

На впровадження завдань та заходів Програми спрямовано 66,25 млн грн, зокрема 

на:    
- реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах                              
м. Суми» - 29,92 тис. грн, в т.ч. 16,14 млн грн - грант ЄС (у ССШ №9  утеплено 65 

м² цоколю, 156  м² фундаменту,  2,6 тис. м² фасаду, 2,8 тис. м² покрівлі; у ССШ №7 

замінено 117,22 м² вікон, 26,2 м² дверей, утеплено 1,2 тис. м² фасаду, 71,1 м² 

цоколю, 13 м² фундаменту; у ЗОШ № 20 виконано капітальний ремонт системи 

освітлення, встановлено 1,1 тис. світлодіодних ламп; оплачено послуги технічного 

експерта, експерта з комунікацій проєкту «Підвищення енергоефективності в 

освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та 

інформаційної продукції, послуги з організації конференції, харчування, 

перевезення, готельні послуги учасників конференції, комісії за продаж іноземної 

валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку). Крім того, до 

витрат за проєктом віднесені видатки бюджету СМТГ в сумі 0,17 млн грн на оплату 
праці членів команди проєкту – працівників Управління капітального будівництва 

та дорожнього господарства Сумської міської ради та Департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради; 
- реалізацію проєкту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) 
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будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою:  
м. Суми, вул. Троїцька, 28» - 4,71 млн грн, в т.ч. 4,66 млн грн - кредит НЕФКО 

(замінено 22,7 кв. м віконних блоків, 7,3 м² дверних блоків, утеплено 250,5 м² 

цоколю (надземна частини),  260,31 м² фасаду,  782 м² горища, 40,8 м² перекриття 

знизу); 
- реалізацію проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в 

Україні» - 2,04 млн грн, в т. ч. 0,59 млн грн - грант SECO (у ССШ № 2 утеплено    
629 м2 зовнішніх стін);  
- реалізацію проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» - 0,05 
млн грн (сплачено за виконання обмірювальних креслень зовнішніх геометричних 

розмірів будівель дитячих садків); 
- термомодернізацію будівель закладів бюджетної сфери – 27,89 млн грн, в т. ч.: 

12,36 – кошти ДФРР, 1,22 млн грн - субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій (у ССШ №№ 7, 29, НВК №34 утеплено 5,8 тис. м² покрівлі; у КНП 

«Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР замінено 4,8 м² вікон, 3,4 м² 

дверей, утеплено 850,05 м² горища, улаштовано 2,8 тис. м² покрівлі із 

металочерепиці, утеплено 1,2 тис. м² фасаду, 60 м² цоколю, 133,2 м² укосів, 

встановлено 101 шт. опалювальних радіаторів, утеплено  210 м трубопроводів; у 

ДМШ № 1 утеплено 753 м² покрівлі; розроблено проєктно-кошторисну 

документацію по ДНЗ №2, КУ Сумська гімназія №1 на утеплення покрівлі, по ДНЗ 
№21 - на утеплення фасаду,  по СПШ №14 - на заміну вікон, на капітальний ремонт 

(утеплення) будівлі жіночої консультації КНП «Клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії» СМР); 
- виготовлення сертифікату енергетичної ефективності для  
ССШ №2, СПШ №28, ДНЗ №2 – 0,05 млн грн;  
- оплату послуг з обслуговування Сумської міської системи моніторингу 

теплоспоживання будівель 50 бюджетних закладів та установ – 0,27 млн грн; 
- впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель у 

ДНЗ №№ 6, 10, 15, 16, 31, 32, 39, ЗДО №30, третій корпус класичної гімназії -                               
0,33 млн грн;  
- облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла у 
консультативно-діагностичному відділенні № 2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» 

Сумської міської ради – 0,41 млн грн; 
- підключення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28 

до Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель – 0,04 млн 

грн; 
- проведення заходу «Дні Сталої енергії» - 0,15 млн гривень. 
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4. Програма молодіжного житлового 

кредитування  Сумської міської 

територіальної громади на                 
2021-2023 роки (рішення СМР від 

21.10.2020 № 7549-МР)                                   

 2021-2023 0,60 
(бюджет СМТГ) 

3,96 
(державний бюджет) 

0,70 
(обласний бюджет) 

 

За рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву, коштів обласного бюджету та бюджету СМТГ виділено 6,44 млн грн, 

що дало змогу надати 8 пільгових довгострокових кредитів на будівництво житла 

для мешканців СМТГ загальною площею 503,57 кв. метрів. Повернуто  до бюджету 

СМТГ громадянами раніше наданих кредитів на придбання житла в сумі 1,18 млн 

гривень.  

5. Комплексна  цільова Програма 

Сумської міської територіальної 

громади з регулювання містобудівної 
діяльності та розвитку інформаційної 

системи містобудівного кадастру                                      
на 2021 – 2023 роки (рішення СМР від 

24.02.2021 № 461-МР) 
 

 2021-2023 4,51 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми з бюджету СМТГ було спрямовано 4,51 млн грн, в т.ч. на: 
 - створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на 

територію м. Суми – 3,94 млн грн; 
- оплату послуг з підтримки роботи геоінформаційної системи містобудівного 

кадастру – 0,37 млн грн;  
- оновлення ліцензії для застосування ліцензійного програмного забезпечення 

системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру – 0,17 млн грн; 
- проведення архітектурних та містобудівних конкурсів – 0,03 млн грн (проведено 

конкурс на кращу ескізну пропозицію встановлення на вул. Горького у м. Суми 

пам’ятника борцю за волю України Семену Сапуну та всім репресованим                           
у 30 – 40-х роках ХХ століття тоталітарними режимами (оплата призів учасникам 

конкурсу). 
6. Комплексна цільова програма 

реформування і розвитку житлово-
комунального господарства Сумської 
міської  територіальної громади на  

2021-2023 роки (рішення СМР від 

24.12.2020 № 84-МР) 

 2021-2023 630,12 
 (бюджет СМТГ, в т.ч.: 

5,39 – субвенції з 
державного бюджету,  

0,36 – субвенції з 
бюджетів інших рівнів, 
0,04 - грантові кошти) 

 

На виконання Програми за рахунок коштів бюджету СМТГ було спрямовано                        

630,12 млн грн, зокрема на: 
- організацію благоустрою населених пунктів – 333,66 млн грн (шляхове 
господарство – 209,12 млн грн, вуличне освітлення – 49,37 млн грн, озеленення – 
36,31 млн грн, утримання цвинтарів – 15,65 млн грн,  інші види робіт з благоустрою 

– 23,21 млн грн); 
 - погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно 

із законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 193,05 млн грн; 
 - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 29,28 млн 

грн (зокрема, на: фінансову підтримку КП «Міськводоканал» СМР –                                       
28,50 млн грн; оплату послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 
0,41 млн грн; капітальний ремонт діючого каналізаційного колектору Д-500 мм по 

вул. Ремісничій в м. Суми – 0,20 млн грн); 
- передачу субвенції з бюджету СМТГ іншим місцевим бюджетам на виконання 

умов угоди про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською 

радою та Верхньосироватською сільською радою – 15,00 млн грн; 
- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 6,61 млн грн; 
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- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства – 6,41 млн грн (зокрема 

на об’єкти: «Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з 

обладнанням для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної 

станції за адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13»  – 3,11 млн грн, «Нове 

будівництво тепломережі від ТК-208/1 до ТК-214/5 по вул. Юрія Вєтрова, 4 в               

м. Суми» - 2,0 млн грн);  
- будівництво інших об'єктів комунальної власності – 18,12 млн грн (зокрема на 

об’єкти: «Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з 

укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території 

В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області» - 6,88 млн грн, «Реконструкція парку                      
ім. І.М. Кожедуба» - 6,80 млн грн, «Капітальний ремонт фасаду нежитлового 

приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, б.9» - 1,47 млн грн); 
- виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій – 7,86 млн грн, в т.ч. за рахунок 

субвенції з державного бюджету – 3,86 млн грн (зокрема на об’єкти: «Капітальний 

ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, 

Сумська область, м. Суми» - 7,28 млн грн, «Капітальний ремонт дитячого 

майданчику за адресою: м. Суми, площа Михайла Кощія (біля кінцевої зупинки 

громадського транспорту)» - 0,20 млн грн, «Капітальний ремонт об’єкта 

благоустрою — капремонт фонтана та прилеглої території по вул. Харківській в 

районі будинку № 3 у м. Суми» - 0,27 млн грн); 
- надання бюджетної позички на поворотній основі КП 

«Сумитеплоенергоцентраль» СМР – 5,70 млн грн; 
- фінансову підтримку підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 2,86 млн грн, в т.ч.: КП 

«Центр догляду за тваринами» СМР – 0,26 млн грн, КП «Сумижилкомсервіс» СМР 

– 2,57 млн грн, КП «Сумикомунінвест» СМР – 0,03 млн грн; 
- відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на 

впровадження енергоефективних заходів, та відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими по програмі енергомодернізації багатоповерхових будинків  

«Енергодім» – 1,78 млн грн; 
- проєктування, реставрацію пам’яток архітектури – 1,72 млн грн (зокрема на 

реставрацію покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми – 
1,56 млн грн); 
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок субвенції з державного бюджету – 1,53 млн грн (за рахунок залишку 
коштів субвенції з державного бюджету Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних 



 

 54 

споруд м. Суми, вул. Харківська); 
- реалізацію проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» –                
0,59 млн грн (в т.ч. грантові кошти Фонду Єдиного Економічного Простору та 

Норвегії – 0,04 млн грн), зокрема: оплата послуг менеджера проєкту, послуг 

перекладу проєкту, послуг з виконання аудиторських узгоджених процедур. 
7. Програма організації діяльності голів 

квартальних комітетів кварталів 

приватного сектора  міста Суми та 

фінансове забезпечення їх роботи на  

2019-2021 роки  (рішення СМР від 

19.12.2018 № 4334-МР) 

 2019-2021 0,57 
(бюджет СМТГ) 

На матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного 

сектору міста з  бюджету СМТГ було направлено кошти в сумі 0,57 млн гривень. 
За звітний період головами квартальних комітетів були проведені: 
- загальні збори мешканців кварталу, зустрічі з депутатами та керівниками 

виконавчих органів Сумської міської ради, засідання квартальних комітетів; 
- прийом громадян відповідно до графіку прийому (15,8 тис. осіб); 
- 4,7 тис. перевірок прибудинкових територій мешканців приватного сектору щодо 

дотримання Правил благоустрою міста Суми тощо, в результаті яких виявлено 

порушень 1,1 тис. випадків (захаращення територій, прилеглих до житлових 

будинків, проведення будівельних та інших робіт без дозволу відповідних установ 

тощо), які було усунено; 
- надання допомоги в оформленні необхідних документів, за необхідністю - 
проведення консультації тощо. 

8. Цільова програма капітального 

ремонту, модернізації, заміни та 

диспетчеризації ліфтів на                           
2020-2022 роки  (рішення СМР від 

24.12.2019 № 6233-МР) 

 2020-2022 30,84 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми з  бюджету СМТГ було спрямовано 30,84 млн грн, в т.ч. на  

оплату робіт, виконаних у 2020 році. Проведене експертне обстеження 12 ліфтів, 

виконані роботи з капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації  

101 ліфта. 

9. Програма «Молодь територіальної 

громади м. Суми на 2019-2021 роки»  
(рішення СМР від 28.11.2018                      
№ 4149-МР) 
 
 
 
 

 2019-2021 4,32 
(бюджет СМТГ)  

Всього на реалізацію заходів Програми спрямовано 4,32 млн гривень. На 

виконання заходів Програми відділом молодіжної політики Сумської міської ради 
було організовано та проведено 9 молодіжних заходів та 2 заходи, які не 

потребували фінансування. У серпні 2021 року було оздоровлено 35 талановитих та 

обдарованих дітей у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. 

1,9 тис. учнів забезпечено відпочинком у закладах відпочинку та 3,9 тис. 

вихованців закладів дошкільної освіти забезпечено оздоровленням. Сумським 

міським центром дозвілля молоді організовано та проведено 3 молодіжних заходів 

та 9 заходів, які не потребували фінансування. Забезпечено пільговим проїздом 41 

студента закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-
технічних навчальних закладів міста Суми. 

10. Програма з реалізації Конвенції ООН 

про права дитини  Сумської міської 

територіальної громади на                        
2020-2022 роки (рішення СМР від 

18.12.2019 № 6113-МР) 

 2020-2022 5,85 
(бюджет СМТГ, в т.ч.: 

4,07- субвенція з 
державного бюджету) 

 

Видатки бюджету СМТГ на виконання Програми склали 5,85 млн гривень. 
Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради було організовано та 
проведено низку заходів, спрямованих на виявлення та підтримку сімей, які  
опинилися в складних життєвих обставинах, розвиток сімейних форм виховання, 

підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 



 

 55 

 
 

піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (0,09 млн грн), 

зокрема: 
- проведено просвітницько-профілактичну роботу з «кризовими сім’ями», 

обстежено умови проживання та виховання дітей у 546 сім’ях;  
- організовано та проведено 8 профілактичний рейдів «Сім’я», під час яких 

виявлено 2 дітей, відповідно до яких були вжиті заходи соціально – правового 

характеру;  
- виготовлено та розповсюджено серед мешканців міста 50  інформаційних буклетів 

«Домашнє насильство: як діяти, куди звертатися?»; 
- усиновлено 14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку Управління, створена нова сім’я патронатного вихователя, 

забезпечувалося функціонування 8 прийомних сімей, 5 дитячих будинків сімейного 

типу та 5 сімей патронатних вихователів;  
- організовано проведення святкових заходів, зокрема: до Дня сім’ї та Дня матері 

для 43 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в 

дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, сім’ях опікунів, 

піклувальників; до Дня батька проведено привітання 15 батьків-вихователів, 

прийомних батьків, опікунів, піклувальників, усиновлювачів, батьків, діти яких 

перебувають на обліку в Управлінні як такі, що опинились у складних життєвих 

обставинах; до дня Захисту дітей було організовано перегляд мультиплікаційного 

фільму у «Планеті кіно» 10 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування; 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
відвідали екскурсію до міста Батурин; до свят Дня Святого Миколая та Нового 

року 85 дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах та 5 патронатних сімей отримали 

солодкі новорічні подарунки. 
За рахунок субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа в сумі 4,07 млн грн та співфінансування з бюджету СМТГ в сумі           
1,51 млн грн здійснено виплату грошової компенсації на придбання житла дітям-
сиротам; кошти бюджету СМТГ в сумі 0,03 млн грн спрямовано на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт з утеплення фасаду 

дитячого будинку сімейного типу. 
Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТГ виплачена допомога дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років -                    
0,06 млн грн; на придбання побутової техніки, меблів для дитячого будинку 

сімейного типу спрямовано 0,09 млн гривень. 
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11. Програма Сумської міської 

територіальної громади «Соціальні 

служби готові прийти на допомогу на 

2019-2021 роки» (рішення СМР від 

19.12.2018 № 4328-МР) 

 2019-2021 1,68 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми з бюджету СМТГ було спрямовано 1,68 млн гривень. 
На проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб було 

направлено 0,13 млн грн, в т.ч. на: 
- відзначення Дня сім’ї та Українського Дня родини, святкових заходів до новорічних 

свят, привітання наставників над дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування (придбання подарунків) – 0,03 млн грн; 
- організацію проведення екскурсії до м. Батурин та до с. Грунівка (урочище 

Грунівська Січ) до Дня захисту дітей для  47 дітей з сімей, які належать до 

вразливих груп населення або перебувають в складних життєвих обставинах –               
0,03 млн грн; 
 - виплату стипендій та придбання подарунків переможцям та учасникам виставки-
конкурсу «Всесвіт очима дитини» - 0,07 млн гривень. 
На забезпечення функціонування КУ «Центр матері та дитини», надання комплексу 

соціальних послуг та проведення профілактичної роботи центром з бюджету СМТГ 

було виділено кошти в сумі 1,55 млн гривень.  
12. Програма Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» 

на 2019-2021 роки» (рішення СМР від 

28.11.2018 № 4148-МР) 

 2019-2021 78,82 
(бюджет СМТГ) 

 

На виконання заходів Програми, відповідно до якої надаються соціальні гарантії та 

пільги мешканцям міста (охоплено більше 66 тисяч громадян), спрямовано                             

78,82 млн грн, зокрема на надання та виплату:  
- компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним, в т.ч. на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, залізничним та 

електротранспортом окремим категоріям громадян – 53,07 млн грн; 
- соціальних гарантій громадянам, встановлених Сумською міською радою; надання 

матеріальної підтримки громадянам; проведення заходів та надання матеріальної 

допомоги до святкових та визначних дат ветеранам війни та праці, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, людям похилого віку тощо – 14,43 млн грн; 
  - фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість, за результатами проведених конкурсів 

-   2,08 млн грн (Сумська міська організація ветеранів України,  громадська 

організація «Сумська спілка учасників бойових дій (АТО), громадська організація 

«Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, 

«Феліцитас»); 
- компенсацій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 4,03 млн грн; 
- пільг на оплату ЖКП Почесним донорам України; Почесним громадянам м. Суми; 

сім’ям осіб з інвалідністю I - II груп по зору; сім'ям, в яких виховуються онкохворі 

діти, діти хворі на спінальну м’язову атрофію бульозний епідермоліз; особам з 
інвалідністю з дитинства І та ІІ груп з діагнозом ДЦП та дітям з інвалідністю з 
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діагнозом ДЦП – 2,22 млн грн; 
- пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку та інших, 

встановлених законодавством, пільг (компенсація витрат на автомобільне паливо 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; пільговий проїзд на 

залізничному транспорті у міжміському сполученні інвалідів війни та учасників 

бойових дій; відшкодування коштів громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і 

назад автомобільним або залізничним транспортом) – 1,65 млн грн; 
- соціальних гарантій громадянам: УБД, які захищали та визволяли м. Суми у 

період Другої світової війни; ветеранам підпільно-партизанського руху в роки 
Другої світової війни; УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким 

виповнилося 95 і більше років; разова грошова допомога УБД та особам з 

інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у 
бойових діях під час Другої світової війни; особам з інвалідністю внаслідок війни І 

групи з числа УБД в Афганістані (воїнам-інтернаціоналістам) та членам сімей 

загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістам; пільг на оплату ЖКП сімʼям 

загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів – 0,80 млн гривень. 
13. Програма Сумської міської 

територіальної громади «Соціальна 

підтримка захисників України та 

членів їх сімей» на 2020-2022 роки»  

(рішення СМР від 27.11.2019                           
№ 5996-МР) 
 

 2020-2022 
 

35,37 
(бюджет СМТГ) 

 

Всього заходами програми охоплено більше 6 тисяч захисників України  та членів 

їх сімей. На виконання заходів програми спрямовано 35,37 млн грн, зокрема на: 
- надання соціальних гарантій громадянам, встановлених Сумською міською радою 

(щомісячної грошової допомоги дітям, загиблих (померлих) захисників України 

тощо); матеріальної допомоги захисникам України та членам їх сімей (особам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; на вирішення соціально-побутових 
питань; військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у 

Збройних Силах України); цільової матеріальної допомоги для придбання житла 

захисникам України та членам сімей загиблих (померлих) захисників України; 
проведення заходів, та надання матеріальної допомоги до святкових та визначних 

дат захисникам України, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) 

захисників України тощо) –  24,65 млн грн;  
- забезпечення оздоровленням, безкоштовним харчуванням  та новорічними 

подарунками вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної 

середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховних комплексів, батьки яких 

є захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України – 6,68 млн 

грн; 
- передачу іншої субвенції з бюджету СМТГ обласному бюджету Сумської області 

на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та інших ветеранів війни 

автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в 

Сумській області – 2,39 млн гривень. 
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14. Цільова програма соціальної 

підтримки осіб з інвалідністю, які 

пересуваються на кріслах колісних, на 

2021-2023 роки (рішення СМР від 

21.10.2020 № 7557-МР) 

 2021-2023 0,30 
(бюджет СМТГ) 

 

З метою забезпечення належних житлових умов осіб з інвалідністю, які 

пересуваються на кріслах колісних, з бюджету СМТГ було спрямовано 0,30 млн 

грн, а саме на виплату одноразової цільової грошової компенсації для 

набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечений 

безперешкодний доступ. 
15.  Комплексна  Програма Cумської міської  

територіальної  громади «Охорона 

здоров'я» на 2020-2022 роки  (рішення 

СМР від 21.10.2020 № 7548-МР) 

 2020-2022 232,67 
(бюджет СМТГ, в т.ч.: 

14,79 - субвенції з 
державного бюджету, 

5,82 - субвенція з 

бюджетів інших 
рівнів) 
15,50 

(державний бюджет -
кошти ДФРР) 

 

На виконання Програми спрямовано кошти в сумі 248,17 млн грн, в т.ч. на:   
- фінансування закладів охорони здоров’я, інших закладів, програм та заходів у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів бюджету СМТГ, субвенцій  з 

державного бюджету та бюджетів інших рівнів – 196,23 млн грн, з них на 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок 

коштів бюджету розвитку бюджету СМТГ – 101,16  млн грн (в т.ч. за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 3,39 млн грн):  
• КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР, КНП «Клінічна лікарня № 4» 

СМР, КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» СМР, КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР, КНП 

«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР, КНП «Клінічна 

стоматологічна поліклініка» СМР – 118,83 млн грн; 
• КНП СОР «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту 

населення» (на придбання лікарняних ліжок) – 0,09 млн грн; 
• КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1», КНП «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги № 2» (оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв) – 3,54 млн грн;  
• централізованої бухгалтерії та інформаційно – аналітичного центру медичної 

статистики  – 3,05 млн грн; 
• заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 11,40 млн грн (за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету); 
• інші заходи (забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним 

зубопротезуванням, проведення обов’язкових профілактичних оглядів та 

обстежень, надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги 

(забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання туберкуліну, 

підгузків та технічних засобів, лікувального харчування), придбання експрес тестів 

на COVID-19, проведення лабораторних обстежень призовників) – 59,32 млн 

гривень. 
- проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я – 28,64 млн грн;  
- реалізацію інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку та коштів бюджету СМТГ на співфінансування – 20,48 млн 
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грн, в т.ч. по проєктах: «Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 

(стаціонар, 2-х поверхова будівля)» - 15,50 млн грн (кошти ДФРР), 3,95 млн грн 

(бюджет СМТГ); «Придбання реабілітаційної системи для Комунального 

некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської 

міської ради, за адресою м. Суми, вул. Троїцька, 28» - 1,03 млн грн (бюджет 

СМТГ)); 
 - передачу субвенції з бюджету СМТГ до обласного бюджету на проведення 

капітального ремонту приміщення для розміщення відділення невідкладної 

допомоги КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР за адресою: м. Суми, 
вул. 20 років Перемоги, 13 – 2,82 млн гривень. 

16. Комплексна програма Сумської міської 

територіальної громади «Освіта на               
2019-2021 роки» (рішення СМР від 

19.12.2018 № 4326-МР) 
 

 2019-2021 1263,28 
(бюджет СМТГ, в т.ч.: 

515,83 – субвенції з 
державного бюджету, 

0,40 – субвенції з 
бюджетів інших 

рівнів) 
 
 

Видатки на виконання завдань та заходів Програми склали 1263,28 млн грн,  в т.ч. 

на: 
 - фінансування закладів освіти та інших закладів у сфері освіти за рахунок коштів 

бюджету СМТГ та субвенцій (в т.ч. залишку субвенцій) з державного бюджету –               
1184,50 млн грн (в т.ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування, проведення капітальних ремонтів за рахунок коштів бюджету 

розвитку – 47,00 млн грн), в т.ч.: 
• закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти – 1097,13 млн 

грн; 
• Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської 
ради, Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради, 

Сумського багатопрофільного навчально – реабілітаційного центру № 1 Сумської 

міської ради – 35,40 млн грн; 
• 4 позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів, які надають 

позашкільну освіту – 36,59 млн грн; 
• Інклюзивно-ресурсного центру № 1 СМР – 1,10 млн грн;  
• централізованої бухгалтерії, відділу моніторингу і контролю за раціональним 

використанням енергоресурсів та забезпечення надійної експлуатації закладів, КУ 

Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат», Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників – 14,28 млн грн; 
- передачу іншої субвенції з бюджету СМТГ до обласного бюджету  - 73,89 млн 

грн, в т.ч.: на виконання положень пункту 201 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України та розпорядження КМУ від 05.02.2020 № 94-р «Про 

реалізацію пілотного проекту щодо фінансування професійної (професійно – 
технічної) освіти» на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального 

замовлення в закладах професійної (професійно – технічної) освіти (за учнів, 

місцем реєстрації яких є СМТГ) - 72,30 млн грн; для створення навчально-
практичного центру з професії «Оператор верстатів з програмним керуванням. 
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Верстатник широкого профілю» на базі Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» - 0,35 млн грн; 

на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання – 1,24 млн грн; 
- передачу субвенції з бюджету СМТГ до обласного бюджету за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду –                  
3,98 млн грн (для закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 

розташовані на території Сумської міської територіальної громади, на придбання 
предметів, матеріалів, інвентаря, обладнання, в т.ч. обладнання і предметів 

довгострокового користування, оплату послуг для проведення поточних ремонтів 

та здійснення капітальних ремонтів, реконструкції закладів);  
- компенсаційні виплати КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд учнів                 
1-11 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти – 0,81 млн грн; 
- виплату стипендій міського голови переможцям олімпіад – 0,10 млн гривень. 

17. Програма розвитку фізичної культури і 

спорту Сумської міської 

територіальної громади на                  
2019-2021 роки (рішення СМР від 

28.11.2018 № 4150-МР) 
 
 

 2019-2021 71,54 
(бюджет СМТГ, в т.ч.: 

0,13 – субвенція з 
обласного бюджету) 

 

На виконання Програми було спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 71,54 млн 

грн, в т.ч. на: 
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту – 1,48 млн грн; 
 - утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення  навчально – 
тренувальної роботи та проведення навчально-тренувальних зборів та заходів (МКЗ 

«ДЮСШ з вільної боротьби», МКЗ «СДЮСШ олімпійського резерву                                   
В. Голубничого з легкої атлетики», МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ 

єдиноборств» СМР, КЗ КДЮСШ № 1 та КЗ КДЮСШ № 2) – 27,05 млн грн (в т.ч. 

0,13 млн грн – за рахунок субвенції з обласного бюджету);  
- надання фінансової підтримки на діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

фізкультурно-спортивних товариств (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська 

ДЮСШ СООВФСТ «Колос», КДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», КДЮСШ 

«Авангард», ДЮСШ «Спартаківець») – 15,33 млн грн;  
 - утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

проведення спортивно – масових заходів центром, утримання клубів за місцем 

проживання, проведення змагань –  6,53 млн грн;  
- фінансову підтримку підприємств та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність (КП «Муніципальний спортивний клуб  з хокею на траві 

«Сумчанка», КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», КП 

«Футбольний клуб «Суми», ГО «Футбольний клуб «Суми», ГО «Академія футзалу 

«Футзальний клуб «Суми») – 15,28 млн грн; 
- проведення капітального ремонту по утепленню фасаду спорткомплексу 
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«Авангард»  - 4,98 млн грн та виготовлення проєктно-кошторисної документацію 

на капітальний ремонт спортивної зали відділення боксу МКЗ «КДЮСШ «Суми» - 
0,04 млн грн; 
 - виплату стипендій міського голови талановитим спортсменам СМТГ, грошової 

винагороди учасникам олімпійських ігор, премій видатним спортивним тренерам, 

які працюють з дітьми та молоддю – 0,85 млн гривень. 
18. Цільова комплексна Програма розвитку 

культури Сумської міської  

територіальної громади на                      
2019-2021 роки (рішення СМР від 

19.12.2018                 № 4329-МР) 
 
 

 2019-2021 3,03 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 3,03 млн грн, в 

т.ч. на виконання підпрограм: 
- «Культурно-масова робота» - 1,36 млн грн (проведено 26 заходів);  
- «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста» - 0,84 млн 

грн (для бібліотек Сумської міської централізованої бібліотечної системи придбано 
спеціальні меблі (0,14 млн грн), комп’ютерне обладнання (моноблоки, принтери, 

монітори, комп’ютер) (0,04 млн грн); придбано 2171 примірник книг (0,23 млн грн) 

та оформлено передплату на періодичні видання України (158 назв, 

475 примірників) (0,20 млн грн); проведено ремонти на суму 0,23 млн грн); 
- «Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази мистецьких шкіл» -                      
0,18 млн грн (для дитячих мистецьких шкіл придбано меблі, проведено ремонти та 

оформлено передплату на періодичні видання); 
- «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів» - 0,15 млн грн (для сільських клубних установ придбано 

меблі, комп’ютерне обладнання, проведено ремонтні роботи); 
- «Збереження культурної спадщини» - 0,01 млн грн (виготовлено облікову 

документацію на 9 об’єктів історії та монументального мистецтва); 
- «Будівництво установ та закладів культури» – 0,49 млн грн (проведено 

капітальний ремонт другого поверху та актової зали ДМШ № 1 – 0,14 млн грн; 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

вентиляційної системи, першого поверху та ґанку будівлі ДМШ № 2, на 

капітальний ремонт бібліотеки-філії № 4, на капітальний ремонт зовнішнього 

оздоблення ґанку Пушкарівського будинку культури – 0,15 млн грн; виготовлено 

проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт покрівлі 

Піщанського клубу «Супутник»  - 0,2 млн грн).   
19. Програма «Відкритий інформаційний 

простір Сумської міської 

територіальної громади» на                       
2019-2021 роки (рішення СМР від 
28.11.2018 № 4154-МР) 
 
 

 2019-2021 4,26 
(бюджет СМТГ) 

На реалізацію завдань та заходів Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в 

сумі 4,26 млн грн, в т.ч. на:  
- висвітлення діяльності Сумської міської ради, її виконавчого комітету, 

структурних підрозділів в засобах масової інформації – 2,52 млн грн 
(висвітлювалася діяльність на каналах «Відікон», АТВ, FM-радіо, в газетах 

«Панорама», «Ваш шанс», в мережі Інтернет; здійснювалися он-лайн трансляції 

заходів Сумської міської ради та її виконавчих органів, розміщення відеоновин; на 

сайті Сумської міської ради розміщувалися публікації, пов’язані з висвітленням 
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діяльності Сумської міської ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів 

та міського голови; здійснювався випуск бюлетеню «Офіційний вісник Сумської 

міської ради»; оновлювалися акаунти Сумської міської ради у Фейсбук та 

відеоматеріали на каналі «Сумська міська рада» у мережі Youtube); 
 - промоційну та інформаційну компанію  громадського (партиципаторного 

бюджету) – 0,04 млн грн; 
- оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості –                         
0,03 млн грн; 
- створення та оновлення відеопрезентації про м. Суми (промовідео про науковий, 

економічний, інвестиційний потенціал м. Суми), формування механізмів підтримки 
і просування бренду  міста Суми – 0,17 млн грн; 
- зовнішні відносини Сумської міської ради та її виконавчого комітет –  
0,22 млн грн; 
- забезпечення здійснення культурно-промоційної діяльності, інші заходи в галузі 

культури і мистецтва – 1,20 млн грн (зокрема: Сумською міською галереєю 

організовано 2 онлайн лекції від сумських митців, 4 онлайн екскурсії, 4 онлайн 

читання, 9 онлайн майстер-класів, проведено прес-конференцію, мистецьку лекцію, 

36 виставок художників; проведено мистецький фестиваль «Ніч музеїв», мистецько-
культуриний фестиваль «Ніч міста», музичний фестиваль «Sumy Rock Fest», 

музичний фестиваль вуличної музики «Галерея Fest», велоквест «VeloLife» та 

екологічна акція «ЕкоКрос»; проведено екскурсії та квест-екскурсії на історичну 

тематику «Суми – козацьке місто: від давнини до сьогодення»; проведено 3 

кінопокази у рамках заходу «Починай весну з українським кіно»; виготовлено 

інформаційно-туристичну продукцію про місто тощо); 
- підтримку місцевого книговидання – 0,08 млн грн (видано книги місцевих авторів 

«Суми: яскраві імена» та «Два сусіди-непосиди»). 
20. Міська програма «Автоматизація 

муніципальних телекомунікаційних 

систем на 2020-2022 роки Сумської 

міської територіальної громади» 

(рішення СМР 13.11.2019 № 5845-МР) 

 2020-2022  8,24 
(бюджет СМТГ) 

Видатки бюджету СМТГ на виконання Програми склали 8,24 млн грн (зокрема, на 

підтримку роботи систем електронного документообігу, систем автоматизації 

діловодства, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та 

ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримка роботи систем відеоспостереження та 

будівництво комплексної системи відеоспостереження в місті тощо).  
21. Програма «Фінансове забезпечення 

відзначення на території Сумської 

міської територіальної громади 

державних, професійних свят, 

ювілейних дат та інших подій на      
2020-2022 роки» (рішення СМР від 
18.12.2019 № 6106-МР) 

 2020-2022 0,29 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 0,29 млн грн, в 

т.ч. на виконання наступних завдань: 
- «Забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, 

професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів державного, регіонального та 

місцевого значення» - 0,14 млн грн (придбання квіткової продукції для 

забезпечення покладань; оплата послуг із забезпечення звукового супроводження 
заходів; придбання вітальних листівок; виготовлення відеороликів з нагоди 

державних свят, вшанування видатних осіб та визначних подій в історії міста (до 
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Великодня, Дня пам’яті та примирення і 76-ої Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня міста, Дня 

захисника і захисниць України, новорічних свят)); 
- «Вшанування колективів підприємств,  установ, організацій, працівників, 

мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок до економічного та 

соціально-культурного розвитку СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди державних, 

професійних свят, ювілейних дат та інших подій» - 0,15 млн грн (відбулось 975 

нагороджень, у т.ч. відзначені 33 колективи підприємств, установ і організацій 

Сумської МТГ: здійснювалось придбання комплектів атрибутів до звання 

«Почесний громадянин міста Суми»,  почесної відзнаки «За заслуги перед містом» 
І,  ІІ , ІІІ ступенів, виготовлення та придбання комплектів почесної відзнаки «За 

майстерність», «Подяка міського голови», придбання бланків грамот, рамок, цінних 

подарунків, квітів для нагороджених; виготовлення та придбання комплектів 

атрибутів нагород та відзнак для нагородження учасників бойових дій, волонтерів). 
22. Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства Сумської 

міської територіальної громади на 

2019-2021 роки (рішення СМР 

28.11.2018 № 4152-МР) 
 
 
 

 2019-2021 0,10 
(бюджет СМТГ) 

Видатки бюджету СМТГ на виконання Програми склали 0,10 млн гривень. 

Здійснювалася реалізація проєктів - переможців конкурсу з визначення програм 

(проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері 

розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з бюджету СМТГ: «Руйнуємо гендерні стереотипи!» - 
популяризація гендерно збалансованого підходу в практику діяльності 

громадянського суспільства та представників місцевого самоврядування; 

«Протидія домашньому насильству через підвищення обізнаності населення та 

громадських активістів»; «Створення онлайн-платформи/ресурсний центр 
«Марафон громадської участі». Проведено відповідний конкурс на 2022 рік. 
Надавалося сприяння у реалізації права громадян на проведення мирних акцій та 

зібрань з метою захисту їх прав та інтересів (189 масових заходів). Спільно з ГО 

«Центр євроініціатив» та Мережею євроклубів Сумщини проведено День Європи. 

Громадські організації залучались до відзначення державних та пам’ятних дат. 

Проводились спільні заходи у рамках реалізації Стратегії інтеркультурного 

розвитку м. Суми. 
23. Програма охорони навколишнього 

природного середовища Сумської 

міської територіальної громади  на 

2019-2021 роки (рішення СМР від 

19.12.2018  № 4330-МР) 
 
 
 

 2019-2021 46,53 
(бюджет СМТГ) 

14,11 
(державний бюджет-

кошти ДФРР) 
 

Всього на реалізацію заходів Програми витрачено 60,64 млн грн, а саме: 
- у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів – 16,97 тис. грн 

(зокрема, виконання робіт по об’єктах: «Реконструкція (санація) самотічного 

каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-
Київських дивізій до КНС-6» – 6,76 млн грн; «Реконструкція (санація) самотічного 
каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул.Черкаській до 

перехрестя вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми» - 5,99 млн грн, «Капітальний 

ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д-1800 мм, що 

проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до грабельного 
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приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити перекриття в КК №1» - 
2,66 млн грн);                                                               
- у сфері охорони, утримання і розвитку об’єктів природно-заповідного фонду, 

зелених зон та зелених насаджень міста – 0,78 млн грн; 
- у сфері поводження з відходами – 42,15 млн грн, в т.ч. кошти ДФРР – 14,11 млн 

грн (зокрема, проведення робіт із будівництва полігону для складування твердих 

побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського 

району – 42,09 млн грн, в т.ч.: 27,98 млн грн - кошти бюджету СМТГ, 14,11 млн грн 

– кошти ДФРР); 
- у сфері наукового та  інформаційного забезпечення, екологічної освіти та 
виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля – 0,74 млн 

гривень. 
24. Комплексна програма «Правопорядок» 

на період 2019-2021 роки (рішення 

СМР від 19.12.2018 № 4331-МР) 

 2019-2021 2,10 
(бюджет СМТГ) 

На виконання заходів Програми за рахунок коштів бюджету СМТГ спрямовано                                  

2,10 млн грн, в т.ч. на: 
- утримання пунктів охорони громадського порядку, оплата послуг за проходження 

технічного огляду, страхування цивільно-правової відповідальності та сплата 

податку з власників транспортних засобів (за автомобілі, передані Сумському 

відділу поліції та  Управлінню патрульної поліції у тимчасове користування) -                
0,31 млн грн; 
- фінансову підтримки найбільш активних членів громадських формувань з 

охорони громадського порядку  - 0,12 млн грн; 
- передачу субвенції до державного бюджету Головному управлінню Національної 

поліції в Сумській області для Сумського районного управління поліції в Сумській 
області – 0,15 млн гривень (на придбання, обладнання спеціального робочого місця 

поліцейського «Front Office», запровадження сучасної  інформаційно-
телекомунікаційної системи «Custody Records»), Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Сумській області 

– 0,80 млн гривень (на закупівлю комплектуючих для управління стаціонарною 

радіостанцією, придбання меблів, кондиціонерів, придбання електричної теплової 

гармати, виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення 

капітального ремонту адміністративної будівлі) та в/ч 3051 Нацгвардії України – 
0,72 млн грн (для ремонту казарми та складських приміщень у військовому 

містечку № 2, ремонту казарм у військовому містечку №1, відновлення технічної 

готовності військової техніки, закупівлі обладнання та приладів для ремонту 
техніки, матеріалів та обладнання для поточного ремонту ізоляторів лікувального 

призначення, проведення поточного ремонту приміщень особового складу, 

закупівлі спеціального обладнання для військовослужбовців, виготовлення банерів,  

придбання фотооптичного обладнання). 
25. Цільова Програма з військово-  2021 0,61 

(бюджет СМТГ) 
На реалізацію заходів Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ для передачі 
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патріотичного виховання молоді, 

сприяння організації призову громадян 

на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та військовим 

формуванням, розташованим на 

території Сумської міської  

територіальної громади, у проведенні 

заходів з оборони та мобілізації на     

2021 рік (рішення СМР від 24.12.2020 

№ 67-МР) 

субвенції до державного бюджету в сумі 0,61 млн грн, а саме: Сумському 

обласному військовому комісаріату для Сумського міського військового комісаріату 

на забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу                      

(0,11 млн грн) та військовій частині А-1476 на проведення поточного ремонту 

будівлі № 6/28 (вартове приміщення) (0,50 млн грн).  
 
 

26. Цільова Програма захисту населення і 
території Сумської міської 

територіальної громади від 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на                      
2019-2021 роки  (рішення СМР від 

19.12.2018  № 4332-МР) 

 2019-2021 2,40 
(бюджет СМТГ) 

   На виконання заходів Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі                          
2,40 млн грн, в т.ч. на: 
- утримання міського захищеного пункту, існуючої системи оповіщення та нової 

системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій,  забезпечення утилізації небезпечних речовин – 0,32 млн 

грн; 
- завершення будівництва нової місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у 

місті Суми –  1,40 млн грн;  
- оплату послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (обробка 

дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків) – 0,68 млн гривень. 
27. Комплексна цільова Програма 

управління та ефективного 

використання майна комунальної 
власності та земельних ресурсів 

Сумської міської територіальної 

громади на                 2019-2021 роки 

(рішення СМР від 28.11.2018                   
№ 4153-МР) 

 2019-2021 
 

 

1,10 
(бюджет СМТГ) 

Всього на реалізацію завдань та заходів Програми спрямовано кошти бюджету 

СМТГ в сумі 1,10 млн грн, в т.ч. на: 
- розробку проєктно-технічної документації із землеустрою  – 0,26 млн грн (щодо 

інвентаризації 14 земельних ділянок; щодо виготовлення документів у форматі 

XML на існуючі межі 12 населених пунктів; щодо поділу 2 земельних ділянок; у 

зв’язку зі зміною цільового призначення 2 земельних ділянок); 
- проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення 

прав територіальної громади на володіння, управління, користування та 

розпорядження земельними ресурсами на території СМТГ– 0,59 млн грн (судові та 
виконавчі витрати по 101 суб’єкту);  
- проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення 

прав територіальної громади на володіння, управління, користування та 

розпорядження майном на території СМТГ – 0,16 млн грн (судові та виконавчі 

витрати по 33 судових справах);  
- реєстрацію права власності на об'єкти комунальної власності на території СМТГ –                 
0,06 млн грн (виготовлення технічних паспортів на 28 об’єктів; проведена 

незалежна оцінка 10 об’єктів); 
- проведення процедури відчуження об'єктів комунальної власності на території 
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СМТГ; проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; охорону та 
вжиття інших заходів щодо збереження об’єктів комунальної власності, що 
тимчасово не використовуються – 0,03 млн грн (профінансовано підготовку до 
продажу на аукціоні чотирьох об'єктів; проведена експертна грошова оцінка 1 
земельної ділянки). 

28. Програма для забезпечення виконання 

департаментом соціального захисту 

населення Сумської міської ради 

рішень суду та пов’язаних із ними 

стягнень на 2021 – 2023 роки (рішення 

СМР від 24.03.2021 № 517-МР) 
 
 
 

 2021-2023  0,04 
(бюджет СМТГ) 

   На виконання заходів Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі                              
0,04 млн гривень. 
   Дія програми забезпечує недопущення настання негативних наслідків, пов’язаних 

із неможливістю реалізації департаментом соціального захисту населення Сумської 

міської ради власних та делегованих повноважень у зв’язку із стягненнями, що є 

наслідком неможливості виконання судових рішень, прийняття яких пов’язано із 

недофінансуванням коштів з Державного бюджету України. 
   Всього надійшло 37 справ про стягнення з департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради, в т.ч.: правової допомоги, професійної правничої 

допомоги - 36 справ (виплачено по 27 справах – 0,02 млн грн), витрати виконавчого 

провадження -1 справа (виплачено 0,02 млн грн).  
29. Програма організації та проведення 

суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт 

на 2021-2023 роки (рішення СМР від 

29.09.2021 № 1603-МР) 
 

  0,04 
(бюджет СМТГ) 

Всього на реалізацію Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 0,04 млн 

грн на нарахування плати порушникам (7 осіб), на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання ними суспільно корисних робіт.  

 РАЗОМ видатків за рахунок коштів бюджету СМТГ 2562,99  
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Таблиця 2 
 

Інформація про обсяг витрат бюджету Сумської міської ТГ на реалізацію окремих заходів Програми економічного і соціального розвитку 

Сумської міської територіальної громади за підсумками 2021 року 
№ 

з/п 
Найменування заходу, завдання 

підрозділу та  розділу додатку 1 «Заходи 

з реалізації завдань економічного і 

соціального розвитку Сумської міської  

територіальної громади у 2021 році» до 

Програми (зі змінами) 

Найменування 

головного розпорядника 

бюджетних коштів,  
відповідального 

виконавця 

Виконано, 

млн грн 
(окремо по 

державному 

бюджету (ДБ), 

бюджету 

СМТГ) 

Інформація про виконання  

1. Пункт 3 «Забезпечення своєчасного 

обслуговування та погашення місцевого 

боргу та гарантованого міською 

територіальною громадою боргу 
(виконання Програми управління 

місцевим боргом на 2021 рік)» завдання 

2 «Забезпечення виконання бюджету 

СМТГ» розділу 2.3.1.1 «Бюджет»  

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій 

Сумської міської ради 

4,78 
 (бюджет 
СМТГ)* 

 
 

Забезпечено сплату відсотків, комісійних та основної суми боргу за кредитами 

міжнародної фінансової організації Північна екологічна фінансова корпорація 
(НЕФКО), залучених на реалізацію інвестиційних проєктів «Модернізація та 

реконструкція системи водовідведення у м. Суми» (реконструкція міських 
каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» 

Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги 

будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд. 40)» та 

«Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару 

(новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою:                       
м. Суми, вул. Троїцька, 28». 
 

2. Пункт 4 «Фінансове забезпечення 

здійснення виконання депутатами 

Сумської міської ради виборчих програм і 

доручень виборців» завдання 2 

«Забезпечення виконання бюджету 
СМТГ» розділу 2.3.1.1 «Бюджет» 

Виконавчі органи 

Сумської міської ради - 
головні розпорядники 

бюджетних коштів 

41,38 
(бюджет 
СМТГ)* 

Протягом 2021 року розподілено видатки в сумі 41,38 млн грн відповідно до 

опрацьованих головними розпорядниками бюджетних коштів заяв, поданих 

депутатами Сумської міської ради згідно з Порядком використання коштів 

бюджету Сумської міської територіальної громади на виконання виборчих програм 

і доручень виборців, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 
2020 року № 85-МР (зі змінами). 

3. Пункт 3 «Надання поворотної бюджетної 

позички  КП «Інфосервіс» Сумської 

міської ради» завдання 1 «Покращення 

матеріально-фінансового стану 

комунальних підприємств» розділу 2.3.1.3 

«Діяльність підприємств комунальної 

форми власності, засновником яких є 

Сумська міська рада» 

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради 

(відділ бухгалтерського 

обліку та звітності), КП 

«Інфосервіс» Сумської 

міської ради 

0,30 
(бюджет СМТГ) 

Надано поворотну бюджетну позички КП «Інфосервіс» Сумської міської ради 

відповідно до рішення Сумської міської ради від 12.05.2021 № 1048-МР з метою 

покращення матеріально-фінансового стану підприємства. 
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4. Пункт 1 «Отримання сертифікатів 

відповідності проєктній документації 

закінчених будівництвом об'єктів 

комунальної власності для прийняття їх в 

експлуатацію» завдання 6 «Забезпечення 

введення в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів комунальної 

власності» розділу 2.3.2.5 «Будівництво, 

містобудування та житлова політика»  

Управління капітального 

будівництва та 

дорожнього господарства 

Сумської міської ради 

0,03 
(бюджет СМТГ) 

Здійснено оплату сертифікатів за прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів 

будівництва. 

5. Пункт 2 «Поточний ремонт та утримання 

вулично-дорожньої мережі, в т. ч. на 
території старостинських округів, з них за 

рахунок: субвенції з місцевого бюджету 

на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць 

і доріг комунальної власності у населених 

пунктах за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету» завдання 1 

«Утримання та поліпшення стану 

вулично-дорожньої мережі» розділу 

2.3.2.9 «Житлово-комунальне 
господарство» 

Департамент 

інфраструктури міста 
Сумської міської ради 

12,10 
(бюджет СМТГ)  

Передана субвенція з місцевого бюджету на поточний ремонт вулично-дорожньої 

мережі по вул. Інтернаціоналістів (4,60 млн грн) та утримання вулично-дорожньої 
мережі (7,50 млн грн) за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.  

6. Пункт 1 «Придбання  оргтехніки, меблів, 

медичного та діагностичного обладнання 

для надання допомоги  населенню 

громади, зокрема для лікування хворих на 

коронавірусну інфекцію              COVID-
19, в т.ч. за рахунок: - субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 

територій; - субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

(забезпечення діагностичним 

Управління охорони 

здоров’я Сумської міської 

ради 

5,00 
(бюджет СМТГ)  

Передана субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, а саме на придбання рентген апарату для КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» СМР та КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» 

СМР. 
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обладнанням закладів охорони здоров’я, 

які залучені до здійснення заходів, 

пов’язаних із запобіганням поширенню на 

території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та 

боротьбою з її наслідками).» завдання 5 

«Зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров’я» розділу 2.3.3.4 

«Охорона здоров’я населення» 
7. Пункт 5 «Продовження будівництва 

дитячого садка у 12 мікрорайоні за 
адресою: м. Суми, вул. 
Інтернаціоналістів, 35 та нове 
будівництво елементів благоустрою 
території дитячого садка» завдання 4 
«Створення безпечного та доступного 
освітнього середовища» розділу 2.3.3.5 
«Освіта» 

Управління капітального 
будівництва та 

дорожнього господарства 

Сумської міської ради   

46,13 
(бюджет СМТГ) 

20,89 
(державний 

бюджет - кошти 
ДФРР) 

Здійснювалось будівництво нового закладу дошкільної освіти в 12-му мікрорайоні: 
по об’єкту «Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою:                               
м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35» спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 

39,16 млн грн та кошти ДФРР в сумі 20,89 млн грн (проектні роботи, будівельні 

роботи, здійснення технічного нагляду, енергетичний аудит та видача сертифікату), 

по об’єкту «Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по 

вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми» спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі                    
6,97 млн грн (проектні роботи, експертиза проекту, будівельні роботи, здійснення 

технічного нагляду). 
8. Пункт 7 «Передача субвенції з бюджету 

Сумської міської територіальної громади 
обласному бюджету Сумської області для 
співфінансування інвестиційного проєкту 
«Реконструкція стадіону Стецьківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області вул. Шкільна, 5,                 
с. Стецьківка, Сумського району» 
завдання 4 «Створення безпечного та 
доступного освітнього середовища» 
розділу 2.3.3.5 «Освіта» 

Управління капітального 

будівництва та 

дорожнього господарства 

Сумської міської ради 

0,06 
(бюджет СМТГ) 

 

Передана субвенція з бюджету СМТГ обласному бюджету Сумської області для 

співфінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція стадіону Стецьківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області вул. Шкільна, 5,                    
с. Стецьківка, Сумського району». 

9. Пункт 6 «Передача з бюджету Сумської 
міської територіальної громади іншої 
субвенції до обласного бюджету для 
Комунального закладу Сумської обласної 
ради Сумська обласна комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа 
«Динамо» на виготовлення проєктно-
кошторисної документації для 
облаштування  спортивного залу за 
адресою: м. Суми, вул. Римського-

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради 
(відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Сумської міської ради) 

0,04 
(бюджет СМТГ) 

 

Передана інша субвенція з бюджету СМТГ до обласного бюджету для 

виготовлення проєктно-кошторисної документації для облаштування спортивного 
залу припливно-витяжною вентиляцією з рекуперацією та кондиціюванням 

комунальному закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна комплексна 

ДЮСШ «Динамо». 
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Корсакова, 5 припливно-витяжною 
вентиляцією з рекуперацією та 
кондиціонуванням» 
завдання 2 «Розбудова та поліпшення 
стану спортивної інфраструктури, 
матеріально-технічної бази закладів 
фізичної культури та спорту» розділу 
2.3.3.7 «Фізична культура і спорт» 

10. Пункт 1 «Співпраця з ВАОМС «Асоціація 
міст України» (сплата членських 
внесків)»  завдання 2 «Участь у 
добровільних об’єднаннях органів 
місцевого самоврядування»  розділу 
2.3.3.9 «Громадянське суспільство, 
інформаційний простір, інформаційні 
технології» 

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради, 
виконавчі органи 

Сумської міської ради   

0,27 
(бюджет СМТГ) 

Сплачено членські внески до ВАОМС «Асоціація міст України». 

11. Пункт 2 «Здійснення стратегічної 
екологічної оцінки змін до Програми 
економічного і соціального розвитку 
Сумської міської  територіальної громади 
на 2021 рік (за необхідності) та проєкту 
Програми економічного і соціального 
розвитку Сумської міської  територіальної 
громади на 2022 рік» завдання 3 «Наукове 
та інформаційне забезпечення, екологічна 
освіта і виховання, сприяння громадській 
діяльності в галузі охорони довкілля, інша 
діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів» розділу 2.3.4.1 
«Охорона навколишнього природного 
середовища» 

Департамент фінансів, 

економіки та інвестицій 

Сумської міської ради 

0,03 
(бюджет СМТГ) 

 

З метою дотримання норм Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

проведено стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Сумської міської  територіальної громади на 2022 рік та 

основних напрямів розвитку на 2023-2024 роки. 

12. Пункт 1 «Передача субвенції з бюджету 

Сумської міської територіальної громади 
до державного бюджету для Науково-
дослідного центру ракетних військ і 

артилерії Міністерства оборони України 

на придбання оргтехніки, меблів та 

матеріалів для обладнання класу 

імітаційного моделювання 

автоматизованих систем управління 

ракетних військ та артилерії ЗСУ» 

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради 
(відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи)  

0,198 
(бюджет СМТГ) 

Передана субвенція з бюджету СМТГ до державного бюджету для Науково -
дослідного центру ракетних військ і артилерії Міністерства оборони України на 
придбання оргтехніки, меблів та матеріалів для обладнання класу імітаційного 

моделювання автоматизованих систем управління ракетних військ та артилерії ЗСУ 

з метою сприяння зміцненню обороноздатності держави та вдосконаленню 

проведення системних наукових досліджень. 



 

 71 

завдання 1 «Сприяння військовим 

формуванням у проведенні заходів з 

оборони» підрозділу «Сприяння 

зміцненню обороноздатності держави, 

захисту державного суверенітету та 

територіальної цілісності» розділу 2.3.4.2 

«Сприяння забезпеченню законності та 

правопорядку» 
13. Пункт 1 «Передача субвенції з бюджету 

Сумської міської  територіальної громади 

до державного бюджету для Управління 
Служби безпеки України в Сумській 

області на придбання  комп’ютерної 

офісної техніки, телекомунікаційного 

обладнання, кліматичної техніки, 

паливно-мастильних матеріалів та 

запчастин для службової автотехніки» 

завдання 2 «Сприяння роботі органів 

Служби безпеки України» підрозділу 

«Сприяння зміцненню обороноздатності 

держави, захисту державного 

суверенітету та територіальної цілісності» 

розділу 2.3.4.2 «Сприяння забезпеченню 
законності та правопорядку» 

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради 

(відділ бухгалтерського 
обліку та звітності 

Сумської міської ради, 

відділ з питань взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи Сумської міської 

ради) 

0,997 
(бюджет СМТГ) 

Передана субвенція з бюджету СМТГ до державного бюджету для Управління 

Служби безпеки України в Сумській області на придбання  комп’ютерної офісної 

техніки, телекомунікаційного обладнання, кліматичної техніки, паливно-
мастильних матеріалів та запчастин для службової автотехніки з метою сприяння 

поліпшенню умов функціонування та матеріально-технічного забезпечення 

Управління Служби безпеки України в Сумській області. 

14. Пункт 1 «Передача субвенції з бюджету 

Сумської міської  територіальної громади 

до державного бюджету для Сумського 

науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру Міністерства 

внутрішніх справ України на придбання  

спеціального устаткування» завдання 1 

«Сприяння роботі Сумського науково-
дослідного експертно-криміналістичного 

центру Міністерства внутрішніх справ 

України» підрозділу «Сприяння роботі 
територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ України та 

прокуратури» розділу 2.3.4.2 «Сприяння 

забезпеченню законності та 

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради 

(відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Сумської міської ради, 

відділ з питань взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи Сумської міської 

ради) 

0,049 
(бюджет СМТГ) 

Передана субвенція з бюджету СМТГ до державного бюджету для Сумського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх 

справ України на придбання  спеціального устаткування з метою сприяння 

покращенню матеріально-технічної бази. 
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правопорядку» 

15. Пункт 1 «Передача субвенції з бюджету 

Сумської міської територіальної громади 

до державного бюджету для Сумської 

обласної прокуратури, в т.ч. на: 

придбання комп’ютерної та оргтехніки;  

проведення капітального ремонту місць 

загального користування адмінбудівлі за 

адресою: вул. Г. Кондратьєва, 33,                           
м. Суми» завдання 2 «Сприяння роботі 

Сумській обласній прокуратурі» 
підрозділу «Сприяння роботі 

територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ України та 

прокуратури» розділу 2.3.4.2 «Сприяння 

забезпеченню законності та 

правопорядку» 

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради 

(відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи) 

0,94 
(бюджет СМТГ) 

Передана субвенція з бюджету СМТГ до державного бюджету для Сумської 

обласної прокуратури на придбання комп’ютерної та оргтехніки та  проведення 

капітального ремонту місць загального користування адмінбудівлі з метою 

сприяння покращенню матеріально-технічної бази Сумської обласної прокуратури 

та створенню належних умов роботи. 

16. Пункт 1 «Передача субвенції з бюджету 

Сумської міської територіальної громади 

до державного бюджету для Державного 

ліцею-інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» ім. І.Г. Харитоненка Державної 
прикордонної служби України на 

розроблення проєктно-кошторисної 

документації для проведення 

капітального ремонту їдальні, даху 

закладу та для нового будівництва 

багатофункціонального спортивного 

майданчику за адресою: м.Суми, вул. 

Герасима Кондратьєва, 165» завдання 1 

«Сприяння поліпшенню умов для 

проведення навчально-виховного процесу 

в військових навчальних закладах» 

підрозділу «Сприяння військовим 
навчальним закладам» 
розділу 2.3.4.2 «Сприяння забезпеченню 

законності та правопорядку» 

Виконавчий комітет 

Сумської міської ради 

(відділ бухгалтерського 

обліку та звітності, відділ 

з питань взаємодії з 

правоохоронними 
органами та оборонної 

роботи) 

0,398 
(бюджет СМТГ) 

Передана субвенція з бюджету СМТГ до державного бюджету для Державного 

ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» ім. І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України на 

розроблення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального 

ремонту їдальні, даху закладу та для нового будівництва багатофункціонального 

спортивного майданчику з метою сприяння поліпшенню умов функціонування та 
матеріального забезпечення Державного ліцею-інтернату. 
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17. Додаток 6 «Перелік об’єктів будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту та інших видатків за рахунок коштів 

бюджету розвитку бюджету Сумської 

міської територіальної громади у 2021 році» 
до Програми (зі змінами) в частині 

видатків бюджету розвитку бюджету 

СМТГ по головному розпоряднику 

бюджетних коштів - управлінню 

капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради  на 

будівництво освітніх та медичних установ 

та закладів, установ та закладів культури, 

споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту, об'єктів житлово-
комунального господарства та інших 

об'єктів комунальної власності, 

реставрацію пам'яток архітектури 

Управління капітального 

будівництва та 

дорожнього господарства 

Сумської міської ради 

24,14 
(бюджет СМТГ) 

Інформація про виконання наведена в додатку 4 «Інформація про видатки на 
об’єкти з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та інші 
видатки за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Сумської міської 
територіальної громади за 2021 рік» до Інформації про стан виконання рішення 
Сумської міської ради від 24  грудня 2020 року №  63 - МР «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Сумської міської   територіальної громади на 
2021 рік та основні напрями розвитку на  2022 - 2023 роки» (зі змінами),  за 
підсумками 2021 року. 
 
 

 РАЗОМ видатків за рахунок коштів бюджету СМТГ 91,92*  

*Примітка: в загальному обсязі видатків не враховано видатки на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатами Сумської міської ради (41,38 млн грн) в зв’язку з їх 
перерозподілом між головними розпорядниками бюджетних коштів за відповідними напрямками видатків та погашення основної суми боргу за кредитами міжнародної фінансової 

організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) (3,54 млн грн).  
 
 
 
Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
 
 
Виконавець: Сукачева С.В. 
 
__________ 
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 Додаток 3 
до Інформації про стан виконання рішення 

Сумської міської ради від  24 грудня 2020  

року № 63 - МР «Про Програму 

економічного і соціального  розвитку  

Сумської міської   територіальної громади 

на  2021 рік та основні напрями розвитку на  

2022 - 2023 роки» (зі змінами),  за 

підсумками 2021 року 
Інформація про обсяг видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на проєкти громадського 

(партиципаторного) бюджету, за підсумками 2021 року 

№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн 

 
Виконано, грн 

І. Проєкти, які визначені переможцями у 2019 році 

Загальноміські проєкти 

52 Стадіон для всіх Управління освіти і науки  50 804,00 – 
2019 рік* 

 
901 482,00 – 

2020 рік* 
 

230 045,00 –  
2021 рік** 

50 804,00 – 
2019 рік* 

 
690 466,28 – 

2020 рік* 
 

189 851,81 – 
2021 рік** 

54 Комфортна зона відпочинку на р. Псел, для дітей, 

пенсіонерів та людей з інвалідністю 
 
 

Департамент інфраструктури 

міста 
75 000,00 –  
2019 рік* 

 
54 889,00 – 

–  
2019 рік* 

 
49 853,68 – 
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№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн 

 
Виконано, грн 

2020 рік* 
 

11,58 – 
2021 рік** 

2020 рік* 
 
– 

2021 рік** 

Локальні проєкти 

70 Стадіон «Єдність нації» 
 

Департамент інфраструктури 

міста 
50 000,00 –  
2019 рік* 

 
951 361,00 – 

2020 рік* 
 

694 744,00 – 
2021 рік** 

–  
2019 рік* 

 
650 989,92 –  

2020 рік* 
 

680 260,19 – 
2021 рік** 

74 Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку 

Лебединська 6 
Департамент інфраструктури 

міста 
31 500,00 –  
2019 рік* 

 
31 500,00 –  
2020 рік* 

 
31 500,00 – 
2021 рік** 

–  
2019 рік* 

 
–  

2020 рік* 
 

31 476,80 – 
2021 рік** 

 РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2021 році  956 300,58 901 588,80 
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№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн 

 
Виконано, грн 

ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 голосів 

(загальноміські) 

Загальноміські проєкти 

58 Спортивна зона відпочинку «Територія сильних» 
 
 

Департамент інфраструктури 
 міста 

100 000,00 –  
2019 рік* 

 
1 413 797,00 – 

 2020 рік* 
 

205 064,22 – 
2021 рік** 

63 560,00 –  
2019 рік* 

 
1 208 563,00 – 

2020 рік* 
 

205 064,22 – 
2021 рік** 

Локальні проєкти 

59 Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам 
 
 

Департамент інфраструктури  
міста 

50 000,00 –  
2019 рік* 

 
484 914,00 – 

2020 рік* 
 

452 674,18 – 
2021 рік** 

–  
2019 рік* 

 
24 072,79 – 
2020 рік* 

 
 452 674,18 – 
2021 рік** 

63 «Олімпієць» 
 
 

Управління освіти і науки 50 000,00 – 
2019 рік* 

 
1 354 886,00 –  

49 980,00 –  
2019 рік* 

 
1 354 886,00 –   
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№ 

проєкту Назва проєкту 
Виконавчий орган Сумської міської 

ради, відповідальний за реалізацію 

проєкту 

Затверджено  
з урахуванням змін, грн 

 
Виконано, грн 

2020 рік* 
 

338 237,00 – 
2021 рік** 

2020 рік* 
 

335 536,00 – 
2021 рік** 

 РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2021 році 995 975,40 993 274,40 

ІІІ. Проєкти, які визначені переможцями  у 2017 році 

Локальні проєкти 

48 Міні-скейтпарк на Роменській 

 

Департамент інфраструктури 

міста 
376 800,00 – 

2018 рік* 
–  

2019 рік* 
 

295 000,00 – 
2020 рік* 

 
294 844,71 – 
2021 рік** 

340 441,87 – 
2018 рік* 

–  
2019 рік* 

 
– 

2020 рік* 
 

294 844,71 – 
2021 рік** 

 РАЗОМ на реалізацію проєктів у 2021 році 294 844,71 294 844,71 
 ВСЬОГО на реалізацію проєктів у 2021 році 2 247 120,69 2 189 707,91 

Примітка:  
*Інформація щодо обсягу видатків міського бюджету/бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, спрямованих на реалізацію проєктів у 2018 - 2020 роках, наводиться довідково. 
** Інформація щодо обсягу видатків бюджету Сумської міської  територіальної громади у 2021 році, в т.ч. на оплату робіт з проєктування та будівництва, виконаних у 2020 році. 
 

Сумський міський голова               О.М. Лисенко 
 
Виконавець: Сукачева С.В.__________ 



1 2 3 4 5 6 7

Виконавчий комітет Сумської міської ради 37,312,648.66 32,071,490.38

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 65,000.00 65,000.00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 181,710.00 173,100.00

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 357,100.00 357,099.87

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я 
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1,530,000.00 1,525,260.00

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту Капітальний ремонт інших об`єктів 7,444,674.00 5,018,818.08

Капітальний ремонт спортивної зали відділення боксу МКЗ «КДЮСШ 
«Суми», м.Суми вул.Праці, 5 2021-2022 860,603 444,709.00 40,000.00

Капітальний ремонт по утепленню фасаду (спорткомплекс Авангард) по 
вулиці  Праці, 5 2021 6,999,965 6,999,965.00 4,978,818.08

Будівництво інших об'єктів комунальної власності Капітальний ремонт інших об'єктів 400,000.00 400,000.00

ІНФОРМАЦІЯ 

Додаток 4
до Інформації  про стан виконання рішення Сумської  міської  ради
від 24  грудня 2020 року № 63 - МР «Про Програму економічного і 

(зі змінами)», за підсумками 2021 року

соціального  розвитку  Сумської  міської  територіальної  громади  
на  2021  рік  та основні напрями розвитку  на  2022 - 2023 роки»

 про видатки на об’єкти з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та інші видатки за рахунок коштів бюджету розвитку 
бюджету Сумської міської територіальної громади за 2021 рік 

Касові видатки, 
гривень

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи
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1 2 3 4 5 6 7

Касові видатки, 
гривень
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Капітальний ремонт підвальних приміщень адмінбудівлі по вул. Горького, 21 
м.Суми 2019-2021 1,493,136 36.0 400,000.00 400,000.00

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 4,020,000.00 3,407,791.70

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 390,000.00 389,933.60

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3,630,000.00 3,017,858.10

Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській 
міській територіальній громаді 2021 3,150,000.00 3,017,858.10

Нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумської 
міської територіальної громади 2021-2024 4,730,000 480,000.00

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 18,997,900.00 16,879,841.82

КП СМР «Електроавтотранс»                                        18,997,900.00 16,879,841.82

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 1,398,264.66 1,398,264.66

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого 
оповіщення м. Суми 2018-2021 4,174,147 65.7 1,398,264.66 1,398,264.66

Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 35,000.00 35,000.00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2,883,000.00 2,811,314.25

Управління  освіти і науки Сумської міської ради, в т.ч. за 
рахунок: 72,389,864.48 65,600,388.48

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

72,000.00 71,830.32

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1,637,000.00 1,637,000.00

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 7,663,725.18 7,645,051.10

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 10,269,483.00 5,522,385.82
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субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

644,352.70 644,352.70

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми «Спроможна школа для кращих результатів»  2,859,728.00 2,724,612.92

іншої субвенції з місцевого бюджету 250,000.00 250,000.00

Надання дошкільної освіти Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1,255,098.00 1,249,622.00

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1,293,104.00 1,238,585.51

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 
загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 97,000.00 97,000.00

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти, в т.ч. за рахунок: 5,993,725.18 5,990,326.42

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1,637,000.00 1,637,000.00

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 4,356,725.18 4,353,326.42

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. 
за рахунок: 2,314,318.00 2,312,726.00

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1,637,000.00 1,637,000.00

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду 677,318.00 675,726.00

Капітальний ремонт інших об'єктів, у т.ч. за рахунок: 3,679,407.18 3,677,600.42

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду 3,679,407.18 3,677,600.42
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Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми, Сумської області, в т.ч. 
за рахунок: 

2021 813,426 377,160.00 377,160.00

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду 377,160.00 377,160.00

Капітальний ремонт спортивного майданчика Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми, Сумської області, в т.ч. за 
рахунок: 

2021 761,910.18 760,414.67

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду 761,910.18 760,414.67

Капітальний ремонт харчоблоку Великочернеччинського закладу загальної 
освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: 2021 1,288,072 1,251,372.00 1,251,358.77

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду 1,251,372.00 1,251,358.77

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Стецьківського закладу загальної 
освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: 2021 1,716,811 1,288,965.00 1,288,666.98

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду 1,288,965.00 1,288,666.98

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 112,500.00 112,500.00

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 41,000.00 41,000.00

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих результатів»

1,522,670.00 1,386,520.70

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 300,709.00 299,000.00

Капітальний ремонт інших об'єктів 1,221,961.00 1,087,520.70
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Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 
В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області 

2021 1,165,804 388,741.00 351,287.45

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка Сумської міської ради

2021 1,048,441 312,000.00 311,134.08

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 5,                                  
                          м. Суми, Сумської області  

2021 287,515 128,130.00 102,045.61

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 9,                                       
                             м. Суми, Сумської області   

2021 1,096,553 393,090.00 323,053.56

Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа 
для кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, у т.ч. за рахунок:

2,859,728.00 2,724,612.92

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми «Спроможна школа для кращих результатів»  2,859,728.00 2,724,612.92

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 413,928.00 413,800.00

Капітальний ремонт інших об'єктів 2,445,800.00 2,310,812.92

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 
В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області 

2021 1,165,804 781,300.00 693,950.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 5,                                         
                                 м. Суми, Сумської області  

2021 287,515 173,300.00 142,449.60

82



1 2 3 4 5 6 7

Касові видатки, 
гривень

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 9,                                      
                            м. Суми, Сумської області   

2021 1,096,553 757,300.00 753,791.55

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка Сумської міської ради

2021 1,048,441 733,900.00 720,621.77

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа»

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 364,158.10 364,150.30

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у т.ч. 
за рахунок:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 644,352.70 644,352.70

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

644,352.70 644,352.70

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами, в т.ч. за рахунок:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 72,000.00 71,830.32

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

72,000.00 71,830.32

Будівництво освітніх установ та закладів, у т.ч. за рахунок: Капітальний ремонт інших об'єктів 24,543,487.50 23,306,279.03

іншої субвенції з місцевого бюджету 250,000.00 250,000.00

Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти, в т.ч.: 7,384,336.50 6,911,779.62

Капітальний ремонт машинного відділення пральні Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла - садок) № 3 «Калинка» м.Суми, Сумської області  2021 100,000.00 99,942.26
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Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу  та передавання тривожних сповіщень» 
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 6 «Метелик»                                                 
                                           м. Суми, Сумської області 

2021 46,465.00 46,422.78

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у 
Сумському дошкільному  навчальному  закладі (ясла-садок) № 7 
«Попелюшка» м.Суми, Сумської області

2021 500,000.00 378,792.95

Капітальний ремонт даху Сумського дошкільного навчального закладу                                         
                            (ясла - садок) № 8 «Космічний» м.Суми, Сумської області, 
проспект Михайла Лушпи, 34

2021-2022 1,816,142 49,950.00 47,157.81

Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 
12 «Олімпійський» Сумської міської ради 2021 100,000.00 99,763.16

Капітальний ремонт підлоги харчоблоку Сумського дошкільного навчального 
закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради 2021 100,000.00 99,307.00

Капітальний ремонт куточків видачі їжі по групах Сумського дошкільного 
навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» 
Сумської міської ради 

2021 100,000.00 95,730.00

Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла - садок) № 16 «Сонечко» м.Суми, Сумської області  2021 100,000.00 91,894.45

Капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Грибочки» Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 17 «Радість» м.Суми, 
Сумської області

2021 100,000.00 99,997.63

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 19 «Рум'янек»                                             
                                         м. Суми, Сумської області  

2021-2022 895,093 46,460.00 46,459.76

Капітальний ремонт туалетної кімнати групи № 7 на другому поверсі 
Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 20 
«Посмішка» м. Суми, Сумської області

2021 109,100 108,737.00 108,718.00

Капітальний ремонт вимощення Сумського спеціального дошкільного 
навчального закладу (ясла - садок) № 20 «Посмішка» м.Суми, Сумської 
області

2021 563,382 491,263.00 488,462.88

84



1 2 3 4 5 6 7

Касові видатки, 
гривень

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання та водовідведення в 
будівлі Сумського спеціального дошкільного начального закладу (ясла-садок) 
№ 20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області, за адресою: м. Суми,                                       
                   вул. Лучанська, 27

2021-2022 504,283 50,000.00 50,000.00

Капітальний ремонт коридорів закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 21 
«Волошка» Сумської міської ради 2021 100,000.00 98,405.03

Капітальний ремонт покрівлі  закладу дошкільної освіти (ясла - садок) № 21 
«Волошка» Сумської міської ради 2021 3,611,907 3,024,229.00 2,726,692.50

Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла - садок) № 22 «Джерельце» м.Суми, Сумської області 2021 100,000.00 99,999.63

Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 25 «Білосніжка» м.Суми, 
Сумської області  

2021 100,000.00 99,994.16

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у 
Сумському дошкільному  навчальному  закладі (ясла-садок) № 25 
«Білосніжка» м.Суми, Сумської області

2021 487,029 281,952.50 281,952.50

Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання Сумського 
дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 
«Ласкавушка» Сумської міської ради 

2021 232,729 172,502.00 172,487.44

Капітальний ремонт вимощення Сумського дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради 2021 50,000.00 49,878.33

Капітальний ремонт групових приміщень закладу дошкільної освіти (ясла - 
садок) № 27 «Світанок» Сумської міської ради 2021 100,000.00 99,774.11

Капітальний ремонт  будівлі з заміною вікон Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла - садок) № 29 «Росинка» м.Суми, Сумської області 2021 84,000.00 83,989.11

Капітальний ремонт харчоблоку Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла - садок) № 31 «Ягідка» м.Суми, Сумської області  2021-2022 831,746 139,000.00 139,000.00

Капітальний ремонт пральні Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла - садок) № 31 «Ягідка» м.Суми, Сумської області 2021 15,000.00 15,000.00

Капітальний ремонт пральні Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла - садок) № 32 «Ластівка» м.Суми, Сумської області   2021-2022 481,542 124,778.00 124,778.00
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Капітальний ремонт огорожі Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла - садок) № 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області 2021-2022 995,576 200,000.00 199,426.67

Капітальний ремонт  підсобних приміщень харчоблоку у Сумському 
дошкільному  навчальному  закладі (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка» м.Суми, 
Сумської області

2021 100,000.00 91,171.96

Капітальний ремонт асфальтового покриття Сумського дошкільного 
навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» 
Сумської міської ради

2021 531,490 500,000.00 492,224.50

Капітальний ремонт ігрового майданчика Закладу дошкільної освіти (ясла-
садок)  № 37 Сумської міської ради 2021 200,000.00 184,410.00

Капітальний ремонт фасаду господарського блоку Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 38 «Яблунька» Сумської міської ради 2021 100,000.00 100,000.00

Капітальний ремонт  туалетних кімнат Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла - садок) № 40 «Дельфін» м.Суми, Сумської області   2021 100,000.00 99,947.00

Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти (у тому числі 
дошкільні підрозділи НВК), в т.ч.: 16,559,151.00 15,985,663.41

Капітальний ремонт по облаштуванню будівлі закладу пристроями захисту 
від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 1 ім. В.Стрельченка, м.Суми, 
Сумської області 

2021 20,000.00 20,000.00

Капітальний ремонт обладнання пристроїв захисту від прямих попадань 
блискавки і вторинних її проявів  Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської 
області 

2021-2022 649,121 200,000.00 200,000.00

Капітальний ремонт стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка, м. Суми, Сумської області 2019-2021 971,315 76.3 230,045.00 189,851.81

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа I-III ступенів  №3 ім. генерал - лейтенанта А.Морозова, 
м.Суми, Сумської області 

2020-2021 779,695 47.7 400,000.00 399,925.50

Капітальний ремонт приміщення  Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 м.Суми, Сумської області 2020-2021 1,138,051 52.2 500,000.00 499,897.98
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Капітальний ремонт навчальних кабінетів Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області 2021 176,000.00 175,895.25

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської області 2019-2021 4,205,484 80.4 320,000.00 315,901.91

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6,                    
          м. Суми, Сумської області

2021 53,880.00 49,612.50

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської 
міської ради

2021 200,000.00 172,875.00

Капітальний ремонт туалетів  Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа I-III ступенів  №8 Сумської міської ради 2021 200,000.00 192,867.06

Капітальний ремонт туалетів Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 9, м.Суми, Сумської області 2021 200,000.00 196,867.00

Капітальний ремонт приміщення їдальні (варочний цех) Комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О.Бутка, м.Суми, Сумської області 

2021 200,000.00 197,378.28

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу  та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10                                               
                                     ім. Героя Радянського союзу О.А.Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

2021-2022 853,943 53,880.00 53,878.94

Капітальний ремонт  їдальні КУ  Сумська  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 12 ім. 
Б.Берестовського, м.Суми, Сумської області  за адресою: вул.Засумська, 3                                               
                                       м. Суми Сумської області

2020-2021 1,269,917 38.1 735,369.02 735,155.09

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа  І- ІІІ ступенів № 12                                               
                                         ім. Б.Берестовського м. Суми, Сумської області

2021 469,324 449,548.98 449,346.48

Капітальний ремонт коридору початкової школи Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С.Мачуленка, 
м.Суми, Сумської області 

2021 592,634 592,634.00 591,194.58

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської 
області

2021 200,000.00 199,921.62
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числі проектні роботи

Капітальний ремонт подвір’я із облаштуванням огорожі Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна, м. 
Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56

2021 50,000.00 49,200.00

Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, м.Суми, Сумської області 2021 200,000.00 199,700.38

Капітальний ремонт спортивного майданчика Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми Сумської області 2021 53,880.00 53,880.00

Капітальний ремонт 2-х туалетів другого поверху Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської ради 2020-2021 747,340 26.7 200,000.00 200,000.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 
Сумської міської ради

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт (облаштування) спортивного майданчика «Олімпієць» на 
території Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 18 Сумської міської ради за адресою:  вул. Леваневського, 8 м. Суми

2019-2021 1,743,103 80.4 338,237.00 335,536.00

Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С.Нестеровського Сумської міської ради 2020-2021 512,028 39.0 312,177.00 312,175.40

Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м.Суми, Сумської області 2021 200,000.00 199,622.55

Капітальний ремонт покрівлі Сумського закладу загальної середньої освіти                                
                          І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради 2020-2021 1,192,191 89.2 39,243.01 11,272.00

Капітальний ремонт приміщень Сумського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради 2021 441,346 441,037.99 423,975.51

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу  та передавання тривожних сповіщень» 
Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської 
міської ради 

2020-2021 793,064 8.6 450,077.00 450,077.00

Капітальний ремонт інженерних систем будівлі (систем протипожежного 
захисту) у складі системи блискавкозахисту будівлі Сумського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Олега Балацького, 32

2021 32,000.00 31,706.63
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Капітальний ремонт вимощення навколо будівлі  Комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка 
Сумської міської ради

2021 1,497,925 1,480,000.00 1,476,725.01

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 
імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт санвузлів І-ІІІ поверхів Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області    2021 60,000.00 48,609.00

Капітальний ремонт їдальні  Комунальної установи Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 23, м.Суми, Сумської області 2019-2021 4,051,404 91.5 339,283.00 329,148.73

Капітальний ремонт туалетних кімнат Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24,  м.Суми, Сумської області 2021 200,000.00 197,880.77

Капітальний ремонт даху 5-го блоку Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 2021 996,702 996,702.00 933,347.40

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень спортивного залу Комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24  2021-2022 3,291,302 225,398.00 54,675.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24                                      
                             м. Суми, Сумської області

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт 3-го поверху  Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м.Суми, Сумської області 2021 715,858 679,714.00 679,123.58

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25,                                    
                           м. Суми Сумської області

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт міжповерхових сходів І-ІІІ поверхів (ліве крило)  
Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської 
міської ради 

2021 182,800.00 182,494.65

Капітальний ремонт «Монтаж системи оповіщення людей про пожежу  та 
передавання тривожних сповіщень» Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області 

2021 53,880.00 53,879.92
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Капітальний ремонт даху II корпус Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради 2021-2022 1,043,814 200,000.00 189,976.62

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» ІІ 
корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 
«Унікум» Сумської міської ради 

2021 53,880.00 53,879.28

Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради    2020-2021 2,034,749 69.6 588,634.00 588,071.70

Капітальний ремонт харчоблоку Сумської початкової школи № 30 «Унікум» 
Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок:    2021-2022 2,172,826 250,000.00 250,000.00

іншої субвенції з місцевого бюджету 250,000.00 250,000.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської 
міської ради

2021 53,880.00 53,879.28

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми, Сумської області 

2021 813,426 333,960.00 195,730.39

Капітальний ремонт даху Комунальної установи Сумська класична гімназія 
Сумської міської ради за адресою: вул. Рибалка, 5, навчальний корпус № 3 2021 1,510,941 1,307,900.00 1,307,513.17

Капітальний ремонт приміщення майстерні Комунальної установи                                     
                 В. Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, 
Сумської області 

2021 229,451 229,451.00 222,241.21

Капітальний ремонт стелі Великочернеччинського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради 2021 299,500 299,500.00 299,495.58

Капітальний ремонт системи опалення Великочернеччинського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради 2021 298,800.00 298,800.00

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Стецьківського закладу загальної 
освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради 2021 1,716,811 350,000.00 347,379.87
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Капітальний ремонт приміщень Сумської початкової школи № 32 Сумської 
міської ради 2021 200,000.00 199,732.41

Капітальний ремонт приміщення Сумської початкової школи № 11 Сумської 
міської ради 2021 200,000.00 199,955.16

Капітальний ремонт туалетних кімнат  Комунальної установи Сумський 
навчально-виховний комплекс № 16 ім. Олексія Братушки «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради

2021 200,000.00 200,000.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунальної установи Сумський навчально – виховний комплекс № 16 імені 
Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Сумської міської ради

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт  системи каналізації Комунальної установи Сумського  
спеціального реабілітаційного  навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34»  
Сумської міської ради

2021 150,200 150,200.00 143,872.00

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Сумської початкової школи № 14 Сумської міської ради 

2021 53,880.00 53,778.00

Капітальний ремонт приміщень їдальні Сумської початкової школи № 14 
Сумської міської ради 2021 53,880.00 49,900.00

Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумської початкової школи № 28 
Сумської міської ради 2021 200,000.00 198,970.21

Капітальний ремонт закладів позашкільної освіти, в т.ч.: 600,000.00 408,836.00

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу Сумський Палац дітей та 
юнацтва 2021 600,000.00 408,836.00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за 
рахунок:

17,446,717.00 12,306,895.01

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 10,269,483.00 5,522,385.82

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. 
за рахунок: 1,543,840.00 1,223,340.00
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субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,518,840.00 1,223,340.00

Капітальний ремонт інших об`єктів, у т.ч. за рахунок: 15,902,877.00 11,083,555.01

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 8,750,643.00 4,299,045.82

Капітальний ремонт даху Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 6 «Метелик» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 10, у т.ч. за 
рахунок:

2021-2022 1,338,571 1,000,000.00 49,062.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,000,000.00 49,062.00

Капітальний ремонт сходинок на центральному вході в будівлю Сумського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик» за адресою:                                          
                                    м. Суми, вул. Харківська, 10, у т.ч. за рахунок:

2021 299,997 300,000.00 289,760.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 200,000.00 194,917.00

Капітальний ремонт приміщень Сумського дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради за адресою:                                 
                           м. Суми, Пришибська площа, буд.23, у т.ч. за рахунок:

2021 299,999 300,000.00 297,192.37

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 300,000.00 297,192.37

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 
«Купава» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, площа Пришибська, 23, 
у т.ч. за рахунок:

2021 822,758 847,980.00 797,948.84

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 801,520.00 751,489.08

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей по пожежу та передавання тривожних сповіщень у 
Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 22 
«Джерельце» м. Суми, Сумської області, в т.ч. за рахунок:

2021 920,398 907,000.00 902,820.87

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 407,000.00 403,867.27
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Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумський 
спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад № 34» Сумської міської 
ради за адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130, у т.ч. за рахунок:

2019-2022 2,520,116 2.1 2,383,667.00 2,383,519.01

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,224,916.00 1,224,770.58

Капітальний ремонт (заміна вікон) в Сумському дошкільному навчальному 
закладі (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської 
міської ради, в т.ч. за рахунок:

2021 100,000.00 98,138.74

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 100,000.00 98,138.74

Капітальний ремонт музичної зали Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 39 «Теремок» м. Суми, Сумської області, в т.ч. за 
рахунок:

2021 409,942 405,000.00 395,937.12

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 305,000.00 296,171.94

Капітальний ремонт тіньових навісів в Сумській початковій школі № 11 
Сумської міської ради, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 66, у т.ч. за 
рахунок:

2021 120,000.00 119,851.68

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 120,000.00 119,851.68

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень 
Сумської початкової школи № 11 Сумської міської ради» за адресою: м. 
Суми,                                    вул. Харківська, будинок 66, у т.ч. за рахунок:

2021 652,488 689,530.00 635,135.41

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 635,650.00 581,256.13

Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи № 
14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9, у т.ч. 
за рахунок:

2021 3,414,147.00 60,296.11

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3,336,557.00

Капітальний ремонт їдальні Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 17, м.  Суми Сумської області за адресою: м. Суми, 
проспект Михайла Лушпи, 18

2021 6,526,673 4,526,673.00 4,192,341.71
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Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі комунальної установи 
Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області, за адресою: вул. Засумська, 
3, м. Суми Сумської області

2021 3,758,699 88,880.00 88,879.58

Капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 
Комунального закладу  Сумської міської ради - Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за адресою: м. Суми,                                           
                                     вул. Харківська, 13, у т.ч. за рахунок:  

2021 831,954 820,000.00 772,671.57

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 320,000.00 282,329.03

Заходи з енергозбереження Капітальний ремонт інших об`єктів 11,580,816.00 11,538,720.79

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №2 «Ясочка» м. Суми, Сумської області 2021-2022 5,360,954 45,000.00 44,894.00

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) № 21 «Волошка» Сумської міської ради 2021 49,900.00 49,772.58

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка м.Суми, 
Сумської області 

2021 2,056,862 1,485,916.00 1,448,713.00

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за 
адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми

2020-2023 12,747,575 0.5 5,000,000.00 4,995,341.41

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка 
Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми 2021-2022 5,943,748 5,000,000.00 4,999,999.80

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в т.ч. за 
рахунок:

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3,307,000.00 3,291,724.68

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 3,307,000.00 3,291,724.68

Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 1,256,508.00 1,236,268.10

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради, в т.ч. за 
рахунок:  154,953,805.37 144,873,967.27
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місцевого запозичення 4,662,070.12 4,662,070.12

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3,580,860.00 3,385,300.00

субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами 
охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення 
кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1,530,600.00

іншої субвенції з місцевого бюджету 5,750,000.00 5,750,000.00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 600,000.00 598,000.00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в т.ч. за 
рахунок: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 53,545,966.82 53,118,309.49

іншої субвенції з місцевого бюджету 5,750,000.00 5,750,000.00

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 5,100,000.00 5,092,999.30

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 39,891,354.00 39,567,394.00

Будівництво медичних установ та закладів, у т.ч. за рахунок: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 35,908,576.00 28,640,415.28

субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами 
охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 
станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1,530,600.00

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 6,711,507.00 6,369,966.34

Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 
Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар,                                          
                                2-х поверхова будівля)

2021-2022 23,374,462 2.1 4,289,000.00 3,947,459.34

Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, 
заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми,                          
      вул. М. Вовчок, 2

2020-2022 22,170,262 1,389,000.00 1,389,000.00

Придбання реабілітаційної системи для Комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської 
ради, за адресою м. Суми, вул. Троїцька, 28

1,033,507.00 1,033,507.00
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Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за 
рахунок:

3,580,860.00 3,385,300.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3,580,860.00 3,385,300.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. 
за рахунок: 1,789,560.00 1,789,000.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,789,560.00 1,789,000.00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
(напрям використання - придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування), в т.ч. за рахунок:

1,791,300.00 1,596,300.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,791,300.00 1,596,300.00

Заходи з енергозбереження, в т.ч. за рахунок: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 6,795,310.12 5,281,351.43

місцевого запозичення 4,662,070.12 4,662,070.12

Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2,820,231.43 2,820,231.43

Департамент соціального захисту населення Сумської 
міської ради, в т.ч. за рахунок: 2,830,414.05 2,641,929.05
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1 2 3 4 5 6 7

Касові видатки, 
гривень

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

975,480.06 975,480.06

субвенції  з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої 
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

1,176,130.99 1,176,130.99
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1 2 3 4 5 6 7
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будівництва (рік 
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будівництва, 
гривень

Рівень 
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Разом видатків на 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов, у т.ч. за рахунок:

Капітальні трансферти населенню 975,480.06 975,480.06

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 
11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

975,480.06 975,480.06

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно 
до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов, у т.ч. за рахунок:

Капітальні трансферти населенню 1,176,130.99 1,176,130.99
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на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

субвенції  з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до 
пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету

1,176,130.99 1,176,130.99

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 160,800.00 160,800.00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 57,000.00 57,000.00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 47,500.00 47,500.00

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 9,500.00 9,500.00

Будівництво установ та закладів соціальної сфери Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 461,003.00 272,518.00

Капітальний ремонт фасаду з влаштування вхідної групи до відділення  
денного перебування «Злагода» комунальної установи  «Сумський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) «Берегиня» за адресою проспект Шевченка, буд. 11

2020-2022 343,879 15.3 273,213.00 272,518.00

Капітальний ремонт приміщення будинку нічного перебування комунальної 
установи «Сумський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» за адресою: м. Суми, 
вул. Робітниче селище, 14

2021 187,790.00

Управління  «Служба у справах дітей» Сумської міської 
ради, в т.ч. за рахунок: 6,169,819.00 5,612,151.50
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на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

4,438,108.50 4,070,665.50

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в т.ч. за 
рахунок:

6,169,819.00 5,612,151.50

субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

4,438,108.50 4,070,665.50

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 33,200.00 33,128.00

Капітальні трансферти населенню, в т.ч. за рахунок: 6,136,619.00 5,579,023.50

субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

4,438,108.50 4,070,665.50

Відділ культури Сумської міської ради 2,320,500.00 2,098,011.93

Забезпечення діяльності бібліотек Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 227,500.00 227,419.00

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 23,000.00 22,980.00

Будівництво установ та закладів культури Капітальний ремонт інших об`єктів 570,000.00 485,384.32

100



1 2 3 4 5 6 7

Касові видатки, 
гривень

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
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Капітальний ремонт зовнішнього оздоблення ґанку Пушкарівського будинку 
культури за адресою: с. Пушкарівка, вул. Шкільна, 3 2021 50,000.00 36,880.50

Капітальний ремонт покрівлі Піщанського клубу «Супутник» за адресою:                           
                   с. В.Піщане, вул. Парнянська, 7 2021-2022 636,562 200,000.00 198,697.32

Капітальний ремонт вентиляційної системи будівлі дитячої музичної школи 
№2 за адресою: м. Суми, вул. М.Вовчок, 31 2021-2022 1,344,180 50,000.00 43,968.00

Капітальний ремонт І поверху та ганку будівлі дитячої музичної школи №2 за 
адресою: м. Суми, вул. М.Вовчок, 31 2021 50,000.00 48,594.00

Капітальний ремонт ІІ поверху та танцювальної зали дитячої музичної школи 
№ 1 за адресою: м. Суми, вул. Д. Галицького, 73 2021 200,000.00 137,374.00

Капітальний ремонт вхідної групи з облаштування пандусу, сходинок, 
водовідведення, замощення, заміни вхідних дверей бібліотеки – філії № 4 
Сумської міської централізованої бібліотечної системи за адресою: м. Суми, 
провулок Веретенівський, 8  

2021 20,000.00 19,870.50

Заходи з енергозбереження Капітальний ремонт інших об'єктів 1,500,000.00 1,362,228.61

Капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з заміною покрівельного 
килиму) дитячої музичної школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 
73

2021 1,500,000.00 1,362,228.61

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, в 
т.ч. за рахунок: 179,274,708.25 132,115,165.60

місцевого запозичення 26,250,000.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11,377,714.00 3,864,849.20

іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 157,730.23

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 8,984,363.52 6,606,819.87

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Капітальний ремонт інших об'єктів 200,000.00 199,446.39

Капітальний ремонт діючого каналізаційного колектора Д-500 мм по                                      
                      вул. Ремісничій в м. Суми 2019-2021 4,464,760 94.0 200,000.00 199,446.39

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 32,245,150.00 30,573,672.66
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Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 85,000.00 47,520.00

Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт інших об`єктів 40,200,749.08 37,620,923.80

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 26,134,591.07 22,333,686.80

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 6,820,196.00 5,833,867.79

Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. 
Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7 2020-2021 277,373 6.2 236,500.00 236,243.98

Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м.Суми, 
проспект Тараса Шевченка, буд. 14 2021 374,463.00 17,199.67

Нове будівництво підземного контейнерного майданчика за адресою: м.Суми,                                                   
                                                  вул. Леваневського, б. 22 2021 342,242 25,242.00 17,199.67

Нове будівництво  зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. 
Г.Кондратьєва,158/4 з кільцюванням  у діючі  водопровідні  мережі Д-100 мм 
та Д-150 мм в м. Суми

2021 85,000.00

Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту 
Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор 2019-2021 14,087,743 90.0 461,950.00 457,555.43

Нове будівництво резервуару аварійного скиду стічної води з обладнанням 
для виділення твердих відходів на території каналізаційно-насосної станції за 
адресою: м.Суми, вул. Привокзальна, 4/13 

2020-2021 3,187,041.00 3,107,931.48

Нове будівництво тепломережі від ТК-208/1 до ТК-214/5 по вул. Юрія 
Вєтрова, 4 в м. Суми 2021 2,450,000.00 1,997,737.56

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 500,000.00 425,441.49

Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування 
пандусу до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, 15 п.2, м. Суми 2021 35,000.00 27,520.00

Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування 
пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 17 п.3 м. Суми 2021 250,000.00 207,470.51

Реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства: влаштування 
пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Ковпака, 67, п.1 м. Суми 2021 215,000.00 190,450.98

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 15,384,345.07 13,414,649.10

Реконструкція розподільчих теплових мереж, які проходять по вул. Кузнечна 
та підключені до елеваторного вузла будинку по вул. Першотравнева, 10А                                             
                                      в м. Суми

2021 3,678,127 103,000.00 102,403.95
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Реконструкція зовнішніх теплових мереж та мереж водовідведення на площі 
Незалежності в м. Суми 2021 240,000.00 239,085.68

Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм 
від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 2018-2022 15,888,386 49.4 7,588,130.00 6,764,742.85

Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по 
вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських 
дивізій  до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми

2018-2022 10,405,066 2.2 50,000.00 49,620.57

Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500                                  
                   від вул. 1-ої Замостянської по вул.Черкаській до перехрестя 
вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми

2021 7,593,157 7,138,673.07 5,994,827.90

Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Супруна, 19; 17/1 з 
перепідключенням до централізованої каналізаційної мережі в м. Суми 2021 328,754 254,100.00 253,526.15

Реконструкція каналізаційного самопливного колектору Д-1000 мм по                                     
                       вул. 1-ша Набережна р. Стрілка м. Суми (Коригування) 2018-2021 29,708,671 95.3 10,442.00 10,442.00

Капітальний ремонт інших об`єктів 3,430,050.00 2,659,728.42

Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора 
Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до 
грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити 
перекриття в КК №1

2020-2021 3,883,446 5.6 3,430,050.00 2,659,728.42

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 19,402,140.58 18,119,739.24

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 2,442,140.58 2,354,750.51

Нове будівництво зони відпочинку на річці Псел по пров. Дачний, 9 2020-2021 11.58

Нове будівництво об'єкту благоустрою-скверу Лікаря Олександра Ємця (біля 
дитячої лікарні по вул. Троїцька) у місті Суми 2021 49,900.00 49,899.16

Нове будівництво тротуару вздовж дороги в селі Верхнє Піщане                                           
                   по вул. Парнянській (з обох сторін проїзної частини) 2020-2021 1,800,000 4.0 900,000.00 894,323.45

Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане,                                     
                   вул. Вишнева 2020-2021 304,581 10.8 244,116.00 215,892.15

Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с.Піщане,                                       
                    вул. Шкільна від будинку № 29 2020-2021 388,708 9.0 293,783.00 279,352.39

Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане,                             
           вул. Слобідська 2021 40,000.00 39,922.46

Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою: м. Суми, 
навпроти житлового будинку № 61 по вул. Вигонопоселенська 2021 49,900.00 49,900.00
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Нове будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 
буд. 7/2 (біля Церкви Сергія Радонежського)  2021 373,049 370,000.00 369,717.67

Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика за адресою:  м. Суми, 
вул. Берестова, буд. 2-4 2021 203,797 204,000.00 202,410.22

Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля 
озера Чеха в м. Суми 2021 490,430 290,430.00 253,333.01

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 15,240,000.00 14,263,071.24

Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з 
укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на 
території В. Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської 
сільської ради Сумського району Сумської області 

2020-2021 8,858,074 2.4 7,045,000.00 6,878,132.58

Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом 2020-2021 3,355,415 7.9 50,000.00 47,906.00

Реконструкція схилу від пров. Монастирський до вул.Нижньособорна в 
м.Суми 2021 100,000.00 99,876.00

Реконструкція  фонтану «Садко» по вул. Героїв Сумщини в місті Суми 2021 200,000.00 49,917.00

Реконструкція дитячого парку «Казка» в м. Суми 2020-2021 110,000.00 108,000.00

Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба 2020-2021 26,441,501 8.2 6,800,000.00 6,798,502.82

Реконструкція скверу «Дружба» в м. Суми 2021 800,000.00 150,000.00

Реконструкція скверу «Щастя» 2021 135,000.00 130,736.84

Капітальний ремонт інших об`єктів 1,720,000.00 1,501,917.49

Капітальний ремонт приміщення за адресою м. Суми вул. Горького, 21                            
               (3 поверх) 2021 200,000 200,000.00

Капітальний ремонт фасаду нежитлового приміщення за адресою: м. Суми,                                      
                                вул. Покровська, б.9 2021 1,563,531 1,490,000.00 1,471,919.97

Капітальний ремонт нежитлового приміщення: заміна вікна нежитлового 
будинку № 4 по вул. Катерини Зеленко в м. Суми 2021 30,000.00 29,997.52

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3,250,000.00 1,721,270.43

Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32                                  
                    в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. 
№166 - См (коригування)

2018-2021 13,234,370 20.0 3,000,000.00 1,556,370.43
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Реставрація покрівлі та фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 27                              
                в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого значення 1948 р. (охор. 
№167-См)

2021 6,712,734 250,000.00 164,900.00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за 
рахунок:

15,377,714.00 7,864,656.18

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11,377,714.00 3,864,849.20

Капітальний ремонт інших об`єктів, у т.ч. за рахунок: 12,405,000.00 7,843,330.98

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 8,405,000.00 3,843,524.00

Капітальний ремонт пішохідного переходу на перехресті вул. Харківська та 
Героїв Сумщини, Сумська область, м. Суми, в т.ч. за рахунок: 2020-2021 9,705,000.00 7,275,115.34

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 5,705,000.00 3,275,308.36

Капітальний ремонт об’єкта благоустрою - капремонт фонтана та прилеглої 
території по вул. Харківській в районі будинку № 3 у м. Суми, в т.ч. за 
рахунок:

2021-2022 2,400,000.00 273,124.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2,400,000.00 273,124.00

Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: м. Суми,                       
                вул. Сумсько-Київських дивізій, біля буд. 23 та 25, у т.ч. за рахунок: 2021 100,000.00 98,702.68

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 100,000.00 98,702.68

Капітальний ремонт дитячого майданчику за адресою: м. Суми, площа 
Михайла Кощія (біля кінцевої зупинки громадського транспорту), в т.ч. за 
рахунок:

2021 200,000.00 196,388.96

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 200,000.00 196,388.96

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури, в т.ч. за 
рахунок: 2,972,714.00 21,325.20

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2,972,714.00 21,325.20

Реставрація споруди «Альтанка» в м. Суми (пам’ятки архітектури місцевого 
значення, охор. № 21-См) за адресою: м. Суми, пл. Покровська, в т.ч. за 
рахунок:

2021 2,972,714.00 21,325.20
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субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2,972,714.00 21,325.20

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших 
бюджетів, у т.ч. за рахунок: Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 200,000.00 157,730.23

іншої субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 157,730.23

Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території біля 
озера Чеха в м. Суми 2021 490,430 200,000.00 157,730.23

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, в т. ч. за 
рахунок:                          Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26,745,000.00 419,700.00

місцевого запозичення 26,250,000.00

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, в тому числі за рахунок: 26,250,000.00

місцевого запозичення 26,250,000.00

КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради 495,000.00 419,700.00

Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 6,450,000.00 6,450,000.00

Управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради, в т.ч. за рахунок: 271,753,821.85 170,755,245.09

місцевого запозичення 96,859,595.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,200,000.00

Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт інших об`єктів 59,717,919.00 59,039,854.00

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 23,385.40 21,385.40

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 12,943.40 10,943.40

Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга) 2018-2021 15,922,519 99.9 12,943.40 10,943.40

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 10,442.00 10,442.00

Реконструкція теплових мереж КНП «Міська клінічна лікарня № 4» СМР за 
адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 2019-2020 1,497,784 99.3 10,442.00 10,442.00

Будівництво  освітніх установ та закладів 7,270,560.00 7,188,081.00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 7,000,000.00 6,975,584.00

106



1 2 3 4 5 6 7

Касові видатки, 
гривень

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по                        
         вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми 2021 14,089,155 7,000,000.00 6,975,584.00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 270,560.00 212,497.00

Реконструкція грального поля Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 по вул. Пушкіна, 
56 в м. Суми 2021 150,000.00 92,354.00

Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 2018-2021 7,491,775 31.4 42,471.00 42,471.00

Реконструкція стадіону КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 25 за адресою: м. Суми,                              
                      вул. Декабристів, 80 2021 14,412,222 78,089.00 77,672.00

Будівництво медичних установ та закладів Реконструкція та реставрація інших об'єктів 10,269,864.00 10,238,019.00

Реконструкція неврологічного відділення КУ  «СМКЛ № 4»                                                       
                        по вул. Металургів, 38 2018-2023 36,829,214 40.9 10,269,864.00 10,238,019.00

Будівництво  установ та закладів культури Реконструкція та реставрація інших об'єктів 165,000.00 96,663.00

Реконструкція будівлі Великочернеччинського будинку культури за адресою: 
Сумська область, Сумський район, с. В. Чернеччина, вул. Центральна, 3  2021-2022 165,000.00 96,663.00

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 2,849,440.00 2,134,840.00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 1,499,440.00 1,149,997.00

Нове будівництво стадіону з хокею на траві по вул. Героїв Крут, 1/1,  1/2                                            
                                  в м. Суми 2020-2021 218,385,056 0.2 1,499,440.00 1,149,997.00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 1,350,000.00 984,843.00

Реконструкція футбольного поля в районі будинку № 43 по вул. Люблінська                        
                    в м. Суми 2021 17,000,777 100,000.00 76,225.00

Реконструкція стадіону «Авангард» 2021 1,250,000.00 908,618.00

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 11,797,276.00 10,608,409.00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 6,886,042.00 6,579,801.00

Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми 2017-2021 38,244,949 35.4 4,830,000.00 4,824,779.00

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: 
Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада 2014-2025 38,355,224 1.4 464,237.00 463,551.00

Нове будівництво пам'ятнику Героям Небесної Сотні 2020-2021 2,174,659 74.1 258,138.00 255,528.00
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Нове будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 94 в м. Суми 2018-2022 3,798,990 5.9 50,000.00

Будівництво дитячого майданчика  на території Сумського ДНЗ (ясла-садок) 
№ 35 «Дюймовочка» 2021 158,920 150,000.00 148,570.00

Нове будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 45 по 
вул. Прокоф'єва 2021 202,915 200,000.00 195,054.00

Нове будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 36, 
36в, 38 по вул. Героїв Крут в м. Суми 2021 198,667.00 171,829.00

Нове будівництво дитячого майданчика на території КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №12 ім. Б. Берестовського за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 3 2021 63,125.00 55,276.00

Нове будівництво дитячого майданчика за адресою: м. Суми, вул. Нахімова, 
40 2021 151,664 136,875.00 136,875.00

Нове будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 89 по 
вул. Роменській 2021 143,772 135,000.00 134,281.00

Нове будівництво дитячого майданчика по вул. Шкільна в с. Стецьківка, 
Сумська область, Сумський район 2021 200,000.00 171,829.00

Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми 2021 761,880 200,000.00 22,229.00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 4,355,239.00 3,575,677.00

Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Шкільна в с. Стецьківка, Сумська 
область, Сумський район   2021 736,606 349,900.00 349,900.00

Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в 
районі житлового будинку №51 В по вул. Іллінська 2021 40,000.00 24,542.00

Реконструкція спортивного центру «Єдність нації» по вул. Люблінська                            
               в м. Суми 2021 124,912 40,000.00 38,383.00

Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній 2021 22,500.00 21,985.00

Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12 2019-2021 3,731,467 8.6 2,567,447.00 1,851,777.00

Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21                              
                  в м. Суми 2021 7,432,280 200,000.00 153,698.00

Реконструкція Театральної площі 2020-2021 43,073,606 63.4 1,135,392.00 1,135,392.00

Капітальний ремонт інших об`єктів 555,995.00 452,931.00

Капітальний ремонт будівлі по вул. Герасима Кондратьєва, 157 в м. Суми 2021 2,615,629 400,000.00 308,353.00

108



1 2 3 4 5 6 7

Касові видатки, 
гривень

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Разом видатків на 
поточний рік, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Найменування кодів економічної класифікації видатків бюджету 
/напряму використання коштів відповідно до плану використання 

бюджетних коштів/ об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Капітальний ремонт Будинку ветеранів по вул. Г.Кондратьєва, 165, буд. 20 2019-2021 299,822 65.9 95,995.00 94,578.00

Капітальний ремонт фасаду Будинку ветеранів за адресою: м. Суми,                             
            вул. Г.Кондратьєва, 165, буд. 20 2021 10,000.00

Капітальний ремонт  нежитлового підвального приміщення по                                     
          вул. Петропавлівська, 91 в м. Суми 2021 58,700 50,000.00 50,000.00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 883,608.00 821,443.80

Ремонт (реставраційний) інженерних систем будівлі гімназії (систем 
протипожежного захисту) у складі: системи пожежної сигналізації, системи 
оповіщення про пожежу та системи централізованого пожежного 
спостерігання: «Корпус № 1 Комунальної установи Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради по вул. Троїцька, 3 в м. Суми» та «Корпус № 2 
Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради по 
вул. Троїцька, 5 в м. Суми»

2020-2021 1,411,365 7.2 883,608.00 821,443.80

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 67,184,673.00 67,134,260.60

Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми,                              
                   вул. Інтернаціоналістів, 35 2018-2021 97,463,437 40.7 39,184,673.00 39,155,251.60

Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на 
території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 
області 

2019-2025 92,508,050 1.2 28,000,000.00 27,979,009.00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч. за 
рахунок:

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 1,200,000.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,200,000.00

Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа                    
               І-ІІІ ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної 
термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, 
Сумської області, в т.ч. за рахунок:

2021 1,200,000.00

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,200,000.00

Заходи з енергозбереження, в т.ч. за рахунок: 110,306,096.45 13,407,291.00

місцевого запозичення 96,859,595.00

Капітальний ремонт інших об`єктів, у т.ч. за рахунок: 97,846,280.00 950,574.00
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місцевого запозичення 96,859,595.00

Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних 
навчальних закладах міста Суми», в тому числі: 2020-2021 96,895,706.00

Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів в м. Суми, у т.ч. за 
рахунок: 2020-2021 96,895,706.00

 місцевого запозичення 96,859,595.00

Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста 
Суми», в тому числі: 2020-2021 950,574.00 950,574.00

Капітальний ремонт системи освітлення КУ Сумська ЗОШ № 20                                    
                по вул. Металургів, 71 в м. Суми 2020-2021 2,982,062 3.4 950,574.00 950,574.00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 12,459,816.45 12,456,717.00

Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста 
Суми», в тому числі: 2018-2021 12,459,816.45 12,456,717.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка 
СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми 2018-2021 43,788,746 28.7 471,613.00 471,497.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9                                         
                   по вул. Даргомижського, 3 в м. Суми 2018-2021 38,560,409 39.2 11,988,203.45 11,985,220.00

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 86,000.00 64,998.29

Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради 665,000.00 603,360.00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 600,000.00 599,400.00

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 20,000.00 3,960.00

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 45,000.00

Всього видатків, у т.ч. за рахунок: 727,670,581.66 556,371,709.30

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 36,951,510.18 23,142,199.04

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 16,673,672.25 14,733,189.80

місцевого запозичення 127,771,665.12 4,662,070.12
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Виконавець: Сукачева С.В.

____________________

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО
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Проєкт 
оприлюднено 

«___»____________2022 р. 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VІІІ СКЛИКАННЯ _______ СЕСІЯ  

РІШЕННЯ 
 
від                    2022 року №           – МР 
м. Суми 
 
Про хід виконання рішення Сумської 

міської ради від  26  січня 2022   року 

№  2705 - МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку 

Сумської міської   територіальної 

громади на 2022 рік та основні напрями 

розвитку на   2023 - 2024 роки»,  за 

підсумками І півріччя 2022 року 

 

  
Враховуючи рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради                         

від                         №         «Про внесення на розгляд Сумської міської ради 

питання «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня                   
2022 року № 2705 – МР «Про Програму економічного і соціального розвитку 

Сумської міської   територіальної громади на 2022 рік та основні напрями 

розвитку на 2023 - 2024 роки», за підсумками І півріччя 2022 року», керуючись 

статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська  

міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) про хід виконання рішення 

Сумської міської ради від 26 січня 2022 року №  2705 - МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної 

громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки»,  за 

підсумками І півріччя 2022 року взяти до відома (додається). 
 
2. Керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств 

Сумської міської ради, не зважаючи на складну ситуацію в державі, введення 

воєнного стану через військову агресію російської федерації, проводити 

відповідну роботу щодо сприяння виконанню заходів з реалізації Програми 

економічного і соціального розвитку Сумської міської  територіальної 

громади на  2022 рік. 
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3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря 

міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами 

виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків. 
 
 
 
 
Сумський міський голова     Олександр ЛИСЕНКО 
 
 
Виконавець: Співакова Л.І. 
 
 
___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради. 
Проєкт рішення підготовлено Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. 
Доповідач: Липова С.А.  
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 Додаток 
до рішення Сумської міської ради 

«Про хід виконання рішення Сумської 

міської ради від  26  січня 2022   року 

№ 2705 - МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку 

Сумської міської   територіальної 

громади на 2022 рік та основні 

напрями розвитку на  2023 - 2024 
роки»,  за підсумками І півріччя                   
2022 року» 
від                    2022 року №          – МР  

 
 

 
Інформація  

про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року                       
№ 2705 – МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської   

територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки»,   
за підсумками  І півріччя 2022 року 

 
Не зважаючи на складну ситуацію в державі, введення воєнного стану через військову 

агресію російської федерації, протягом І півріччя 2022 року забезпечувалось виконання 
заходів та завдань Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської 
територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від                          
26 січня 2022 року № 2705 – МР.   

Головним управлінням статистики у Сумській області повідомлено, що керуючись 

Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у 

період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а 

також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики 

призупиняють надання статистичної інформації, за винятком інформації за 2021 рік і 

попередні періоди. 
На реалізацію 32 цільових (комплексних) програм у межах витрат головних 

розпорядників бюджетних коштів було спрямовано 1056,62 млн гривень (додаток 2 до 

Інформації). 
 
Бюджет 

За інформацією ГУ ДПС у Сумській області зареєстрованими платниками, які 

здійснюють діяльність на території СМТГ, сплачено податків, зборів, платежів до всіх рівнів 

бюджетів, а саме: до Зведеного бюджету України – 2242,8 млн грн, що на 22,7 млн грн 
менше (-1,0%) фактичних надходжень відповідного періоду 2021 року; до Державного 

бюджету – 906,1 млн грн, що на 69,6  млн грн менше (-7,1%). 
До бюджету Сумської міської ТГ (далі – бюджету ТГ) надійшло доходів                

1543,0 млн грн, що становить 43,9% затвердженого плану на рік та на 83,0 млн грн                          
(або 5,7%) більше надходжень за І півріччя 2021 року, в т. ч.: податкові надходження – 
1129,0 млн грн, неподаткові надходження –  83,6 млн грн, доходи від операцій   з капіталом – 
3,1 млн грн, цільові фонди – 0,3 млн грн, офіційні трансферти – 327,0 млн гривень                     
(додаток 1 до Інформації). 

Надходження до загального фонду (без трансфертів) склали 1172,3 млн грн, що           

на 40,9 млн грн (+ 3,6%) більше надходжень за І півріччя 2021 року переважно за рахунок: 
- податку на доходи фізичних осіб – на 89,0 млн грн (+11,5%), надійшло                                  

862,4 млн грн;  
- орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності - на 21,4 млн грн, (в  2,5 раза більше), надійшло                                          
35,4 млн гривень. 
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Незначний приріст надходжень за І півріччя 2022 року порівняно                                             
з І півріччям 2021 року відбувся у зв’язку із: 

1. Введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року згідно Указу 

Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,                                  
який затверджений Законом України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). 
2. Відтермінуванням сплати податків для всіх підприємств, які неспроможні їх 

заплатити (тимчасово, на період воєнного стану та протягом 6 місяців після 

припинення (скасування) воєнного стану  в Україні) згідно Закону України від                              

12 травня 2022 року № 2260-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та 

єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (набрав чинність 27.05.2022).  
3. Наданням податкових пільг (по акцизному податку з пального, єдиному 

податку) відповідно до Законів України: від 15 березня  2022 року № 2120-ІХ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на 

період дії воєнного стану» (набрав чинність 17.03.2022). 
4. Обмеженням продажу алкогольних напоїв та речовин, які вироблені на 

спиртовій основі, відповідно до розпоряджень Сумської обласної військової адміністрації 

(від 27.02.2022 № 79-ОД «Про заборону торгівлі алкогольними напоями у                                 

Сумській області», від 30.03.2022 № 108-ОД «Про торгівлю алкогольними напоями                                      
у Сумській області» та від 13.06.2022 № 183-ОД «Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 

30.03.2022 № 108-ОД»). 
Надходження до спеціального фонду (без трансфертів) склали 43,7 млн грн, що на 

13,0 млн грн (або 42,3%) більше надходжень за І півріччя 2021 року.  
Виконання видаткової частини бюджету СМТГ (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) склало 1263,6 млн грн (загальний фонд – 1225,5 млн грн, спеціальний –                      
38,1 млн грн). У сумі видатків загального фонду бюджету СМТГ видатки соціального 

спрямування складають 885,0 млн грн, або 72,2 відсотків. У зв’язку з введенням обмеження 

щодо здійснення видатків органами державного казначейства в умовах воєнного стану, 

зокрема капітальних  (постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі 

в умовах воєнного стану» (зі змінами)) обсяг видатків бюджету розвитку на будівництво, 

реконструкцію та реставрацію об’єктів склав 0,6 млн гривень (додаток 3 до Інформації). 
Забезпечується виконання затверджених Сумською міською радою заходів щодо 

наповнення дохідної частини бюджету ТГ (виконання склало 8,6 млн грн,                                   
що в 7,9 раза перевищує плановий показник на рік), які спрямовані на виконання 

запланованих показників дохідної частини бюджету ТГ. Головним управлінням ДПС                       

у Сумській області вживаються заходи щодо погашення податкового боргу платниками 

податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у їх власності, та сплати розстрочених 

сум.  
Так, в І півріччі 2022 року за рахунок заходів примусового стягнення надійшли кошти 

в сумі 7,4 млн грн, що на 49,0% перевищує плановий показник на рік                           

(додаток 1 до Інформації). 
  

Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини 
Станом на 01.07.2022 перелік об’єктів комунальної власності СМТГ налічує 753 

одиниці орієнтовною загальною площею 704,1 тис. кв.м, з них можуть бути передані в 

користування 659,81 тис. кв. метрів. Фактично передано в оренду (404 договори), 

господарське відання (31 договір), оперативне управління (212 договорів) та користування 

(21 договір) нежитлові приміщення площею 643,21 тис. кв.м. (668 договорів), з них 

560,05 тис. кв.м складають пільгові договори. Нарахована орендна плата за червень                         
2022 року становить 4,6 млн гривень. За І півріччя 2022 року до бюджету СМТГ від оренди 

комунального майна надійшло 35,4 млн гривень. 
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Проводиться претензійно-позовна роботу зі стягнення заборгованості по орендній платі 

з юридичних та фізичних осіб – орендарів комунального майна, дострокового розірвання 

договорів з боржниками та примусового виселення з приміщення. За І півріччя 2022 року за 

рішенням суду стягнуто заборгованість по орендній платі за користування комунальним 

майном на суму 39,8 тис. грн за 4-ма позовами. За 1-м позовом договір розірвано достроково 

та виселено орендаря з нежитлового приміщення. За 1-м позовом заборгованість по орендній 

платі в розмірі 5,0 тис. грн сплачена до прийняття рішення по суті.  За 2-ма позовами про 

примусове виселення орендаря із займаного нежитлового приміщення позов залишено без 

розгляду. На розгляді в суді перебуває 1 позов про стягнення заборгованості по орендній 

платі за користування майном комунальної власності на суму 20,1 тис. гривень. 
У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто 5,3 тис. 

грн заборгованості за оренду комунального майна.  
Здійснивши моніторинг стану виконання рішень суду та вжитих заходів щодо 

стягнення заборгованості за оренду комунального майна встановлено, що станом на 

01.07.2022 у відділах ДВС на виконанні перебуває 91 виконавчий документ про стягнення 

заборгованості по орендній платі за користування комунальним майном з 56-ти боржників  

на загальну суму 4,8 млн гривень. 
Було приватизовано 5 об’єктів комунальної власності шляхом викупу. Станом на 

01.07.2022 до бюджету СМТГ від відчуження комунального майна надійшло 3,1 млн грн, що 

складає 58,0% річного планового завдання. 
Станом на 01.07.2022 існує заборгованість по 1 укладеному договору купівлі-продажу 

об'єкта комунальної власності шляхом продажу на аукціоні (сума заборгованості 3,9 млн 
грн).  

На контролі знаходиться 116 договорів купівлі–продажу, які були укладені з 2003 року 

по 2022 рік. За І півріччя 2022 року проведено 6 перевірок виконання умов договорів 

купівлі–продажу, складено 3 поточних акти та знято з контролю 3 договори  купівлі-продажу 

на підставі підсумкових актів перевірок у зв’язку з повним виконанням умов договору. 
Станом на 30.06.2022 кількість діючих договорів оренди земельних ділянок становить 

1891  на загальну площу 1019,96 га (в тому числі договори оренди земельних ділянок по 

старостинських округах). Укладено (поновлено) 32, внесені  зміни до 51  та припинено 

(розірвано) 19 договорів оренди землі. 
До бюджету СМТГ  за звітний період надійшло 49,2 млн грн плати за землю, з них 

орендної плати за земельні ділянки – 28,3 млн  грн, земельного податку – 20,9 млн гривень.  
Від продажу землі до бюджету Сумської міської територіальної громади надійшло      

5,0 тис. грн (авансовий внесок для виготовлення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки). Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 16,8 тис. гривень. 
Здійснювалася робота з суб’єктами господарювання – землекористувачами, що не 

мають зареєстрованого  у відповідності до чинного законодавства права користування 

земельними ділянками, стосовно укладення договорів оренди землі, шляхом підготовки та 

надсилання їм листів про усунення порушень земельного законодавства. За 1 півріччя                         
2022 року направлено 13 листів про визначення  недоотриманого доходу у вигляді  орендної 

плати за землю на суму 0,9 млн гривень. 
За рішеннями суду до бюджету СМТГ станом на 01.07.2022 надійшло 210,0 тис. грн та 

за договорами добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів внаслідок 

використання земельних ділянок комунальної власності без державної реєстрації права 

користування - 111,6 тис. гривень. 
Постійно проводиться претензійно-позовна робота щодо порушення прав СМТГ на 

володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами 

територіальної громади. Станом на 01.07.2022 на розгляді в судах різних інстанцій перебуває 

26 справ про стягнення безпідставно збережених коштів внаслідок користування земельними 

ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів на загальну суму 

8,2 млн гривень. У звітному періоді судом прийнято 12 рішень про стягнення безпідставно 

збережених коштів внаслідок користування земельними ділянками комунальної власності 

без оформлення відповідних документів на суму 2,1 млн гривень. До бюджету також 
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надійшло 209,9 тис. грн заборгованості, стягнутої за рішенням суду за користування 

земельними ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів. 

Станом на 01.07.2022 у відділах ДВС на виконанні перебуває 27 виконавчих документів про 

стягнення заборгованості за користування земельними ділянками комунальної форми 
власності з 26-ти боржників на загальну суму 5,3 млн грн, зокрема: 5 виконавчих документів 

з 4-х боржників на суму 1,4 млн грн – орендна плата; 22 виконавчих документа з 22-х 

боржників на суму 3,9 млн грн – безпідставно збережені кошти внаслідок користування 

земельними ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів. 
 
Діяльність підприємств комунальної форми власності, засновником яких є 

Сумська міська рада 
В умовах воєнного стану комунальні підприємства міської ради продовжували 

надавати послуги із забезпечення життєдіяльності громади, однак це значно вплинуло на 

результати їх фінансово-господарської діяльності за підсумками І півріччя 2022 року, 
зокрема: 

- загальний обсяг реалізації товарів, робіт і послуг - 
зменшився на 14,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року і склав 275,9 млн 

гривень (найбільшими за обсягами реалізації товарів, робіт і послуг залишились 
КП «Міськводоканал» СМР, КП «Шляхрембуд» СМР, КП СМР «Електроавтотранс»); 

- очікуються збитки в сумі 9,7 млн грн в основному за рахунок  

КП «Електроавтотранс» (10,2 млн грн);  деякі комунальні підприємства очікують отримати 

прибутки, зокрема: КП «Міськводоканал» СМР, КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР,  КП 

«Шляхрембуд» СМР, КП «Сумижилкомсервіс» СМР, КП «Центр догляду за тваринами» 

СМР, ДП «Паркінг», КП «Зелене будівництво» СМР, КП «Спецкомбінат»; 
- кількість працюючих зменшилася на 8,5% в порівнянні з аналогічним періодом                    

2021 року і становить 1888 осіб; 
 - середньомісячна заробітна плата  склала 9985,0 гривень, що на 1,3% менше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 
Комунальними підприємствами перераховано до бюджету СМТГ податку на  

прибуток підприємств – 748,9 тис. грн та 17,8 тис. грн частини чистого прибутку (доходу), 

що вилучається до бюджету. 
 

Інвестиційна діяльність та проєкти розвитку 
Співпраця з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями в напрямку 

реалізації інвестиційних проєктів за рахунок кредитних та грантових коштів проводилася 

з урахуванням умов  форс-мажорних обставин через військову агресію російської федерації 

проти України та введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, зокрема з Європейським 

інвестиційним банком за наступними програмами/проєктами: 
- «Міський громадський транспорт України», який реалізується спільно з 

Міністерством інфраструктури України і в рамках якого залучено кредитні кошти у сумі до         
4 млн євро на реалізацію проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в 

м. Суми» (протягом 2021 року придбано 19 нових тролейбусів). Забезпечено сплату в 

повному обсязі платежів за кредитом, залученим комунальним підприємством Сумської 

міської ради «Електроавтотранс» від Європейського інвестиційного банку через 

Міністерство фінансів України під місцеву гарантію Сумської міської ради для фінансування 

інвестиційного проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми». 
- «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який реалізується 

спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і передбачає залучення 

кредитних коштів у сумі 5,2 млн євро для реалізації проєкту «Підвищення 

енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми». Наприкінці 2021 року за 

результатами проведених тендерних процедур було укладено контракти з переможцями 

торгів на виконання робіт з проєктування та будівництва. Але враховуючи запровадження 

воєнного стану в Україні та те, що Групою управління та підтримки програми проєкт 

«Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» було 
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віднесено до помаранчевої зони (військові дії наразі припинені або існує певний ризик 

військових дій та/або руйнувань у містах) робочою групою з питань реалізації проєкту 

прийнято рішення призупинити його реалізацію до стабілізації оперативної обстановки, 

пов`язаної з обстрілами території Сумської області. 
З Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) за «Програмою 

модернізації системи водопостачання в Україні в рамках Інвестиційної платформи сусідства 

ЄС (NIP)» планувалося залучення кредитних коштів НЕФКО у сумі до 1,5 млн євро та 

Гранту NIP  в сумі до 0,3 млн євро на реалізацію проєкту «Модернізація та реконструкція 

системи водовідведення у м. Суми (реконструкція міських каналізаційних очисних споруд 

комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 

м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. 

Гамалія, буд. 40)». За результатами проведеного у 2021 році тендеру, комітет з оцінки 

тендеру комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради зафіксував 

суттєве перевищення наявного бюджету проєкту найнижчою ціновою пропозицією, що 

відповідала основним кваліфікаційним вимогам, тому на початку 2022 року було прийнято 

рішення відхилити всі подані тендерні пропозиції та  провести повторний тендер. У зв’язку з 

введенням воєнного стану підготовку до оголошення повторного тендеру було призупинено 

а також направлено звернення на адресу Північної Екологічної Фінансової Корпорації з 

проханням надати роз’яснення щодо можливостей подальшої реалізації проєкту в умовах 

форс-мажорних обставин через військову агресію російської федерації проти України. 
Продовжувалася робота в рамках грантових проєктів:  
«Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми», що фінансується за 

кошти Європейського Союзу (грант у сумі 1 144,8 тис. євро) та співфінансування з бюджету 

СМТГ. Забезпечено підготовку фінального фінансового звіту за проєктом «Підвищення 

енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (за весь період реалізації з 01.04.2018 по 

31.12.2021), проведено його фінансовий аудит. Звіт разом з іншими відповідними 

документами направлено до Представництва Європейського Союзу в Україні для отримання 

останнього балансуючого траншу грантових коштів.  
 «Управління відходами на основі замкненого циклу», що передбачає залучення 

грантових коштів Фонду Єдиного Економічного Простору та Норвегії у сумі 170 тис. євро. 

Проєкт розрахований на 3 роки, основна мета проєкту – впровадження інновацій у зборі та 

утилізації відходів, застосування принципів економіки замкненого циклу у поводженні з 

відходами. Оскільки переважну частину плану реалізації проєкту складають комунікаційні та 

просвітницькі заходи, навчальні поїздки з метою обміну досвідом, враховуючи 

запровадження в Україні воєнного стану, робота в рамках проєкту була зосереджена на 

поширенні інформації з релевантної тематики, висвітлення досягнень партнерів у рамках 

проєкту та підтримки активності сторінок у соцмережах. Крім того, направлено звернення на 

адресу ведучого заявника проєкту – Ради Мажейкяйського району щодо можливості 

продовження терміну реалізації проєкту «Circular-based waste management» (Управління 

відходами на основі замкненого циклу) у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні.  
Зважаючи на масштаби руйнувань об’єктів на території Сумської міської 

територіальної громади внаслідок бойових дій: 
- підготовлено та направлено звернення  на адреси міжнародних фінансових та 

донорських організацій (Європейський інвестиційний банк, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Представництво Європейського Союзу в Україні, Швейцарське 

бюро співробітництва, Посольство Данії в Києві, Міністерство розвитку громад і територій 

України, Міністерство інфраструктури України) щодо зацікавленості участі у програмах 

фінансування та/або підтримки впровадження проєктів з відновлення постраждалих від 

війни регіонів; 
- підготовлено анкету для участі у програмі Європейського Союзу щодо підтримки 

України «Stand up for Ukraine», що має на меті допомогти містам і регіонам в Україні та 

країнах-членах ЄС у задоволенні нагальних інвестиційних потреб і вирішенні проблем, 

пов’язаних із прийняттям та інтеграцією біженців, які тікають від війни в Україні;  
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- забезпечено збір інформації та заповнення опитувальника від Представництва 

Європейського Союзу в Україні щодо існуючої ситуації та потоків внутрішньо переміщених 

осіб, можливостей забезпечення їх житлом на території Сумської міської територіальної 

громади та подальших потреб та перспектив. 
 
Міжнародна співпраця 
Починаючи з перших днів від початку російської агресії в Україні було організовано 

роботу в напрямку об`єднання зусиль міжнародних партнерів, міських рад, обласних 

військових цивільних адміністрацій, волонтерів та громадських об’єднань України з метою 

залучення гуманітарної допомоги для забезпечення потреб Сумської міської територіальної 

громади в умовах воєнного стану.  
Із самого початку російської агресії закордонні міста  - партнери міста Суми  з країн 

Європейського Союзу мобілізувалися, аби допомогти Україні в цілому та місту Суми 

зокрема. Свою солідарність з українським народом вони засвідчили не лише у листах 

підтримки, які надходили на адресу Сумської міської ради, але й конкретними дієвими 

заходами: почали приймати українські родини, які були змушені покинути свої домівки 

через війну, організували збір гуманітарної допомоги для подальшої її передачі до міста 

Суми тощо. Так, у місті Мажейкяй (Литовська Республіка) евакуйованим громадянам було 

забезпечено потужну інформаційну та психологічну підтримку. Було організовано 

безкоштовні заняття у дитячо-юнацькому багатофункціональному центрі «Мажейкяй» для 

українських дітей, українські сім`ї могли провести час в публічній бібліотеці міста у 

просторі вираження емоцій для дітей та молоді: інтерактивна підлога, окуляри віртуальної 

реальності, настільні ігри тощо.  Більш  ніж 700 громадян України знайшли притулок в 

німецькому місті Целлє, в т.ч. і родини з міста Суми. Німецькі партнери забезпечили всіх 

бажаючих можливістю відвідувати школи та дитсадки, добрими умовами проживання. 

Муніципалітет міста Банська Бистриця (Словаччина) постійно опікується забезпеченням 

належних умов проживання для близько 1000 біженців з України, організовує екскурсії 

містом та інші заходи. Близько 130 дітей відвідують початкові школи та 36 – дитячі садки. 
У 1 півріччі 2022 року містами-партнерами було надано значну підтримку: 
- у березні-квітні до міста Суми надійшли гуманітарні вантажі від  муніципалітетів 

міст Мажейкяй (Литовська Республіка), Банська Бистриця (Словаччина) та Целлє 

(Німеччина): продукти харчування тривалого зберігання, дитячі речі, теплий одяг, взуття, 

медичні препарати, засоби гігієни тощо. Також муніципалітет міста Мажейкяй організував 

передачу місту Суми двох мікроавтобусів (пасажирського та вантажо-пасажирського), 

медичних засобів та препаратів у складі централізованої поставки медикаментів до України 

Литовським Червоним Хрестом. 
- досягнуто певних домовленостей з муніципалітетом міста Гожув Вєлькопольський 

(Польща) щодо передачі в якості гуманітарної допомоги автомобіля та з муніципалітетом 

міста Целлє (Німеччина) щодо передачі ще одного гуманітарного вантажу. 
- надійшла пропозиція від приматора дружнього міста Банська Бистриця щодо 

підписання угоди про партнерство, яка замінить чинний досі Меморандум про співпрацю.  
Крім того, у квітні було створено профіль СМТГ на платформі для об’єднання 

українських та інших європейських міст, що дало змогу отримати гуманітарну допомогу від 

муніципалітету німецького міста Зіндельфінген – продукти тривалого зберігання, засоби 

гігієни, вода, тощо закуплені за фінансової підтримки адміністрації району Бьоблінген. 

Також за підтримки представників муніципалітету міста Зіндельфінген у червні було 

підготовлено та подано на розгляд Sto Foundation (фонд, що виділяє спеціальне фінансування 

для середньо- та довгострокових проєктів підтримки біженців) проєкт, що передбачає 

закупівлю електровелосипедів для соціальних працівників комунальної установи «Сумський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

«Берегиня».  
Представники міста Суми взяли участь в онлайн зустрічі партнерської мережі громад 

України «Українсько-німецька партнерська співпраця у час війни», організованій командою 
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проєкту «Муніципальні партнерства з Україною» Сервісної служби «Міста в Єдиному Світі» 

(SKEW) німецького некомерційного товариства «Engagement Global».  
Опрацьовується можливість участі в проєкті зі встановлення двосторонніх зв’язків 

між містами України та Швейцарії з метою залучення фінансових та матеріальних 

можливостей відповідних муніципалітетів для допомоги українським містам. 
 
Розвиток підприємництва та регуляторна політика  
Станом на 01.07.2022 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської 

міської ради та її Виконавчого комітету, розміщених на інформаційному порталі Сумської 

міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» (https://www.smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-
32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html), налічується 64 діючих регуляторних 

актів (31 акт Сумської міської ради; 33 акти Виконавчого комітету Сумської міської ради). 
Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» на 2022 рік були затверджені Плани діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів.  Згідно з планом 

підготовлено та оприлюднено 1 проєкт рішення - регуляторного акта Сумської міської ради. 

Прийнято – 1 регуляторний акт Виконавчого комітету Сумської міської ради.  
Згідно статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» стосовно проєкту регуляторного акта його розробником були 

підготовлені: повідомлення про оприлюднення регуляторного акта, аналіз регуляторного 

впливу та М-Тест, як індикатор впливу регулювання на малий бізнес.  
Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики» були затверджені на 2022 рік Плани-графіки відстеження результативності діючих 

регуляторних актів Сумської міської ради та її Виконавчого комітету, згідно з якими 

передбачено підготовку 11 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних 

актів (6 звітів Сумської міської ради; 5 звітів Виконавчого комітету Сумської міської ради).  
У відповідності до статей 13 та 14 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Сумська міська рада та її виконавчі 

органи розміщують інформацію про здійснення регуляторної діяльності на інформаційному 

порталі Сумської міської ради. 
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 

№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 

формі відкритих даних» (зі змінами) розробниками регуляторних актів Сумської міської 

ради та розпорядником інформації - Виконавчим комітетом Сумської міської ради на веб-
сайті Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (https://data.gov.ua) забезпечується 

оновлення та оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності у формі 

відкритих даних. В умовах форс-мажорних обставин через військову агресію російської 

федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 24 лютого                      
2022 року, дія веб-сайту Єдиного державного веб-порталу відкритих даних 

(https://data.gov.ua) тимчасово призупинена. 
Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (ЦНАП) 

забезпечувалося надання адміністративних послуг населенню. У відповідності до Закону 

України «Про адміністративні послуги» та інших нормативно-правових актів України 

здійснюється прийом громадян та суб’єктів господарювання. Постійно оновлюється 

офіційний сайт ЦНАП, де розміщується  інформація про порядок надання адміністративних 

послуг, режим роботи ЦНАП, графік прийому спеціалістів та нововведення в законодавстві. 

На робочих місцях адміністраторів для зручності відвідувачів встановлені POS-термінали, 

приміщення ЦНАП облаштовано системою відеоспостереження, встановлений 

інформаційний термінал.  
Реєстрація заяв та виданих результатів надання адміністративних послуг                           

(в т.ч. документів дозвільного характеру) здійснюється в програмі «Універсам послуг». В 

ЦНАП також надаються «швидкі послуги» безпосередньо адміністратором через 

підключення до відповідних реєстрів. Адміністратори та реєстратори ЦНАП підключені до 

https://data.gov.ua/
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наступних реєстрів: реєстру територіальної громади, Єдиного державного демографічного 

реєстру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиної 

державної електронної системи в сфері будівництва, Державного земельного кадастру, 

Єдиного державного реєстру транспортних засобів та посвідчення водія.  
З початку повномасштабного вторгнення та військової агресії росїї проти України, всі 

вищеперелічені реєстри були заблоковані, а робота ЦНАП - зупинена. З 01.04.2022 ЦНАП 

почав поступово відновлювати свою роботу: видавати результати раніше замовлених послуг, 

підключатися до реєстрів, організовувати співпрацю з суб’єктами надання адміністративних 

послуг та надавати адміністративні послуги, які можливі з урахуванням існуючих обмежень.  
Станом на 01.07.2022 робота більшості реєстрів відновлена (з обмеженим доступом), 

повністю заблоковано реєстр територіальної громади та Державний земельний кадастр. 
З метою забезпечення виконання делегованих повноважень щодо реєстрації актів 

цивільного стану, прийнято рішення Сумської міської ради від 23.02.2022 № 2997-МР «Про 

організацію роботи щодо реєстрації актів цивільного стану в Сумській міській раді» та 

рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.05.2022 № 220 «Про організацію 

роботи щодо реєстрації актів цивільного стану в Сумській міській раді». Триває процес 

організації реєстрації актів цивільного стану через ЦНАП.  
Відповідно до рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року  № 2285-МР 

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через управління 

«Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради» до початку 

повномасштабного вторгнення росії через ЦНАП надавалось 428 видів адміністративних 

послуг, не тільки для мешканців та для суб’єктів господарювання СМТГ, а і для мешканців 

Сумської області. Станом на 18.02.2022 через ЦНАП було надано 66 тис. адміністративних 

послуг (+ 1,5% до відповідного періоду 2021 року), 125 тис. консультацій (+ 4,2%  до 

відповідного періоду 2021 року). На даний час кількість видів адміністративних послуг, так і 

їх чисельність обмежена. За підсумками І півріччя 2022 було надано 82,323 тис. 

адміністративних послуг (- 67,6% до відповідного періоду 2021 року), 165,7 тис. 

консультацій (- 65,7%  до відповідного періоду 2021 року). 
Належна увага приділяється підвищенню кваліфікації та навчанню адміністраторів, з 

цією метою постійно проводяться семінари та тренінги. У той період, коли ЦНАП не 

працював, адміністратори самостійно підвищували свій професійний рівень на 

різноманітних освітніх онлайн платформах та отримували відповідні сертифікати.  
З метою більшої зручності та доступності громадян до отримання адміністративних 

послуг у віддалених районах міста Суми та старостинських округах до початку 

повномасштабного вторгнення росії функціонувало 3 територіальних підрозділи ЦНАПу та 2 

віддалених робочих місця адміністратора в с. Велика Чернеччина та с. Стецьківка. На даний 

час працює один територіальний підрозділ у Піщанському старостинському окрузі, надаючи 

обмежену кількість послуг. 
Проводилася робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для 

розвитку малого та середнього підприємництва, подальшого розвитку активної співпраці 

виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва. 
У квітні 2022 року було проведено нараду  при міському голові з питання організації 

роботи бізнесу Сумської міської територіальної громади в умовах воєнного стану, а саме: 
визначення проблемних питань та шляхів їх вирішення за участі представників 

підприємницького середовища. Серед проблемних питань були визначені: кадрові питання; 

оплата оренди за користування комунальним та приватним майном підприємствами, які не 

мають можливості відновити роботу, або відновили її частково. За результатами 

підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 29 квітня 

2022 року № 113 «Про підтримку суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами на 

період дії воєнного стану на території Сумської міської територіальної громади».  
З метою підтримки орендарів майна комунальної власності Сумської міської 

територіальної громади у період дії воєнного стану Сумською міською радою прийнято 

рішення від 14 червня 2022 року № 3010-МР «Про звільнення орендарів від орендної плати 
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за користування майном комунальної власності Сумської міської територіальної громади з 

01.03.2022 по 30.06.2022». 
Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу 

СМТГ в умовах воєнного стану постійно розміщується на офіційному сайті Сумської міської 

ради  та розсилається електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (278 отримувачів) та 

розміщується в мережі Facebook. Підприємців було поінформовано про суттєві податкові 

пільги для бізнесу в умовах воєнного стану, які передбачено Законом України від 15 березня 

2022 року  № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», зокрема, щодо 
скасування обов’язковості сплати єдиного податку для ФОПів 1 та 2 груп.  

Проводилась роз’яснювальна та консультаційна робота з питань роботи бізнесу у 

воєнний час на території СМТГ. Крім того, опрацьована з місцевим бізнесом можливість 

отримання безповоротної допомоги у сумі 4,5 тис. євро, європейського гранту для 

представників мікро бізнесу або допомоги бізнесу в умовах війни, вимушеного перемістити 

діяльність на безпечну територію України.   
З початку року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 26 заходів, до яких 

було залучено 565 суб’єктів господарювання зокрема: конференція компанії «Amway»; 

тренінги компанії «Glovo»; засідання «Клубу Ділових Людей»; семінари менеджерів б'юті-
індустрії; робочі зустрічі менеджерів магазинів одягу; нарада Сумського осередку АФНУ 

(ріелтори); нарада Ощадбанку; 6 нарад промисловців міста; 5 нарад з підприємцями; робочі 

зустрічі створеного Машинобудівного кластеру; збори ради підприємців; наради підприємців 

з економічного розвитку регіону та з відновлення економіки; наради представників 

торгівельних мереж; наради експертів по економічній стратегії та енергоефективності 

області; обговорення інвест-програми Сумиобленерго; робоча зустріч щодо діяльності 

індустріальних парків області. Суб'єктам господарювання доводилась інформація про 

можливість участі у 10 заходах (бізнес-форуми, семінари, в тому числі, в онлайн форматі).  
Для суб’єктів малого і середнього підприємництва у січні 2022 року був проведений 

семінар на тему «Роз’яснення питань підключення РРО» (за участю 53 суб’єктів 

господарювання). До семінару були залучені представники Головного управління ДПС у 

Сумській області, представники АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «Приватбанк». Питання, 

які розглядалися: актуальні питання з одноразового добровільного (спеціального) 

декларування; особливості кампанії декларування майнового стану та доходів громадян, 

отриманих у 2021 році; податкові новації – 2022: про використання РРО/ПРРО фізичними 

особами-підприємцями; інформування про порядок ведення обліку товарних запасів 

фізичними особами-підприємцями; реєстрація програмних РРО. 
Надходження коштів до бюджету СМТГ зі сплати єдиного податку за 6 місяців                   

2022 року склало 161,1 млн грн, що становить 44,6% від затвердженої на 2022 рік суми та 

перевищує надходження за відповідний період 2021 року на 18,4 млн гривень. З загальної 

суми єдиного податку сплачено: юридичними особами - 32,1 млн грн, фізичними особами- 
підприємцями - 128,5 млн грн, сільськогосподарськими товаровиробниками – 0,5 млн 

гривень.  
За даними Головного управління ДПС у Сумській області станом на 01.07.2022 

кількість зареєстрованих основних платників податків по м. Суми, які здійснюють 

діяльність, складає 27405 одиниць (+0,5% до показника станом на 01.07.2021), в тому числі: 

юридичних осіб – 11290 (+1,9%); фізичних осіб-підприємців  – 16115 (-0,5%). Кількість 

платників єдиного податку по м. Суми складає 13975 (+0,3%), у т.ч: юридичних осіб – 2106 
(+8,3%); фізичних осіб-підприємців  – 11869 (-1,0%). 

 
Містобудування та житлова політика 
Містобудівна діяльність здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної 

документації: генерального плану міста, плану зонування території міста та детальних планів 

територій. Через збройну агресію російської федерації проти України та введенням воєнного 

стану були здійснені заходи по переформатуванню роботи Муніципальної геоінформаційної 
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системи містобудівного кадастру з обмеженням загального доступу до її інформаційних баз 

через відкритий Геопортал та визначенням кола співробітників Управління архітектури та 

містобудування, що продовжують користуватися кадастровою інформацією. Були здійснені 

першочергові заходи щодо додаткового захисту архіву містобудівної та картографічної 

документації, надійного та безпечного їх збереження.  
За звітний період Управлінням архітектури та містобудування СМР надано: 

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – 15, будівельні паспорти 

забудови земельної ділянки – 27, паспорт на розміщення тимчасової стаціонарної споруди -1,  
дозволів на розміщення реклами на території міста – 14. Обстежено 35 рекламних засобів в 

частині технічного стану та зовнішнього вигляду, направлено 15 вимог про усунення 

порушень. 
З метою проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на 

пам’ятки архітектури м. Суми виконувалося упорядкування та наповнення архіву 

пам’яткоохоронної документації з формуванням по кожній з пам’яток архітектури окремої 

контрольної справи в паперовому та електронному вигляді, листування з питань укладення з 

власниками/користувачами пам’яток охоронних договорів та виготовлення на пам’ятки 

облікової документації. 
Житлова політика в місті здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

Станом на 01.07.2022 на квартирному обліку  у виконавчому комітеті Сумської міської ради 

на державній черзі перебуває близько 16 тис. сімей. 
 У І півріччі 2022 року було видано 1 ордер на службове жиле приміщення. 
 В рамках програми сприяння житловому молодіжному будівництву за рахунок коштів 

Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву виділено 3,0 млн грн, що 

дало змогу надати 4 пільгових довгострокових кредитів на будівництво житла для мешканців 

СМТГ (площа житла – 162,54 кв.м.). 
 
Транспорт  
Структура пасажирського транспорту  на території СМТГ представлена: 

автотранспортом: приватної форми власності - 16 перевізників; комунальної форми 

власності -  КП СМР «Електроавтотранс»; електротранспортом - КП СМР 

«Електроавтотранс».   
Загальна кількість маршрутів руху автобусів - СМТГ- 43 од., в т.ч., приміських 

маршрутів – 6, що обслуговуються  КП СМР «Електроавтотранс» - 8 маршрутів. Загальна 

кількість тролейбусних маршрутів – 14 одиниць. 
Під час воєнного стану КП СМР «Електроавтотранс» забезпечено випуск на лінію 28 

одиниць тролейбусів (обслуговувалось 14 тролейбусних маршрутів протяжністю 348,5 км), 
що на 41,2% менше у порівнянні з відповідним періодом 2021 року, кількість випущених 

автобусів – на 45,7% менше (перевезення здійснювали 12 одиниць автобусів, 
обслуговувалось 8 автобусних маршрутів протяжністю 175,5 км). Спостерігалося зменшення 
кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами) порівняно з 

відповідним періодом 2021 року на 29,5% (3,8 млн чол.). Зменшено перевезення пасажирів 

автобусами – на 45,1% (1,5 млн чол.). 
Для забезпечення безперебійної стабільної роботи КП СМР «Електроавтотранс» у         

І півріччі 2022 року з бюджету СМТГ здійснювалось відшкодування різниці між 

встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах – 3,9 млн грн,  на тролейбусних маршрутах – 11,9 млн грн; 
фінансова підтримка –  5,3 млн гривень. 

 
Енергозбереження та енергозабезпечення   
Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням Сумської міської ради від 

26.01.2022 № 2715-МР і передбачає реалізацію енергетичної політики СМТГ, спрямованої на 

підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ, що утримуються за кошти 
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СМТГ, додержання стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективне функціонування 

системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001.  
Проведено обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання 

будівель КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою:  
м. Суми, вул. І.Сірка,3, Троїцька,28. В галузі «Освіта» укладені договори на здійснення 

обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання у 49 закладах. 

Також укладені договори на внесення змін до проєкту вузлів обліку теплової енергії в ЗДО 

№ 40, ССШ № 10 та замовлено відповідне обладнання. Виконано роботи з енергетичного 

обстеження будівель   закладів освіти та надані відповідні звіти.  
 У січні 2022 року проведено перший наглядовий аудит (перевірку) системи 

енергетичного менеджменту в бюджетній сфері: «Перереєстрація і підтримка легітимності 

сертифікатів TÜV SÜD», за результатами якого отримано підтвердження відповідності 

системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018. Він 

засвідчує, що Сумська міська рада впровадила та використовує систему енергетичного 

менеджменту у галузі: «Муніципальні послуги». 
 

Споживчий ринок 
 З кінця лютого 2022 року, а саме з початку російської агресії майже всі об’єкти 

торгівлі, заклади ресторанного господарства та об’єкти по наданню побутових послуг 

вимушені були призупинити свою діяльність, крім мережевих маркетів з реалізації 

продовольчих товарів: «Сам маркет», «Наш маркет», «Продуктова хатка», «Кошик», 

«Ажіотаж», «Амбар маркет», «Веселка»,  «ЕКО», «АТБ», «Сільпо», «Дари моря», магазини 

на території старостинських округів, які  в складних умовах бойових дій продовжували 

працювати та забезпечували мешканців громади необхідними продуктами харчування: хлібо-
булочними виробами, молочною продукцією, м’ясними та ковбасними виробами, рибою та 

рибною продукцією. Не припиняв свою роботу Центральний ринок в місті Суми, де 

мешканці міста могли придбати овочі, фрукти, рибу, свіже м'ясо та птицю.   
У березні 2022 року мали місце ажіотажний попит на всі продовольчі товари, черги 

покупців в магазинах. Роздрібні ціни на соціально важливі продовольчі товари підвищились 

до 50% у порівнянні до цін станом на 23.02.2022 року. 
З метою недопущення зловживань при формуванні роздрібних цін, їх стабілізації  на 

основні продовольчі товари, відповідно до розпорядження Сумської обласної військової 

адміністрації від 12.03.2022 № 88-ОД «Про забезпечення цінової стабільності» на період 

воєнного стану було встановлено граничний рівень торговельної надбавки для суб’єктів 

господарювання роздрібної торгівлі в розмірі не більше 10% до відпускної ціни 

постачальника, а саме: борошно пшеничне в\г; макаронні вироби; батон, хліб, крупи: гречана 

та вівсяна, м'ясо свинини та яловичини, птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої), 

молоко в плівці, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова (рафінована), 

цукор кристалічний, овочі борщового набору: капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, 

морква, картопля.  
Робочою групою, створеною відповідно до розпорядження міського голови від 

22.03.2022 № 169-Р, до складу якої увійшли спеціалісти відділу торгівлі, побуту та захисту 

прав споживачів Сумської міської ради, управління «Інспекція з благоустрою                   

міста Суми» Сумської міської ради,  ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області, ГУ 

ДПС у Сумській області, щодня проводився моніторинг роздрібних цін на вищезазначені 

групи продовольчих товарів. Станом на 01.07.2022 було проведено моніторинг 1000 
продовольчих магазинів на території СМТГ, у тому числі всі об’єкти торгівлі, розташовані у 

старостинських округах  та 605 торгових точок на ринках міста Суми щодо дотримання 

розпорядчих документів з питань ціноутворення. Виявлені порушення усувались негайно у 

присутності робочої групи. З метою дотримання зроблених зауважень, проводився 

повторний контроль торгових точок протягом доби. Результати роботи робочої групи 

щотижнево обговорювались на нараді при заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради -  голові робочої групи, населення СМТГ інформувалось про 

ситуацію з організації торгівлі продовольчими товарами на брифінгу за участю працівників 
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ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області, ГУ ДПС у Сумській області. Інформація 

про результати роботи робочої групи щотижнево доводилась до відома міського голови. 
 Враховуючи поступове відкриття магазинів, збільшення асортименту товарів у 

продажу, поновлення логістики з завезення товарів та зважаючи на  результати роботи 

робочої групи, роздрібні ціни станом на 01.05.2022 на соціально важливі групи 

продовольчих товарів поступово зменшувалися. 
Поступово поновлювалась робота і інших сфер обслуговування. 
Станом на 01.07.2022 всі магазини по реалізації продуктів харчування (575) поновили 

свою роботу та мають насичений асортимент продовольчих товарів.  
Поновили свою роботу 87% магазинів з реалізації непродовольчих товарів (774), 80% 

об’єктів з надання побутових послуг населенню (650),  міні – пекарні та заклади швидкого 

харчування, міні-кафе та піцерії.  
Зважаючи на проблемні питання зі зміною логістики постачання палива,  відповідно до  

постанови КМУ № 594 від 17 травня 2022 року було призупинено державне регулювання у 

сфері ціноутворення на пальне для споживачів. 
На виконання доручення міського голови від 16.05.2022 № 21-Д відділом торгівлі, 

побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради в межах наданих повноважень 

опрацьовувались питання щодо цінової політики на паливно-мастильні матеріали, 

забезпечення дотримання законодавства про захист прав споживачів на АЗС, розташованих 

на території Сумської міської територіальної громади. За виявлені порушення з питань 

ціноутворення  контролюючими службами (ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області 

та ГУ Державної податкової служби у Сумській області) в межах наданих їм повноважень 

застосовано міри адміністративного впливу до керівників АЗС.  
З метою впорядкування сезонної роздрібної торгівлі, підтримки розвитку 

підприємництва підготовлено 42 проєкти рішень виконавчого комітету Сумської міської 

ради, на розміщення торгових точок з продажу: кави – 27, морозива  та овочів – 2; 
розміщення: дитячих атракціонів – 1; елементів об’єктів сезонної торгівлі біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства - 8; елементів об’єктів сезонної торгівлі у зоні масового 

відпочинку – 2; майданчиків для аматорських занять фізичною культурою в зоні відпочинку 

– 2.  
 За звітний період, в межах наданих повноважень, у терміни згідно з ЗУ «Про звернення 

громадян,  розглянуто 83 скарги та звернення громадян  з питань порушення законодавства 

про захист прав споживачів та торговельного обслуговування населення.  
 
Житлово-комунальне господарство 
За І півріччя 2022 року видатки бюджету СМТГ на галузь налічує  163,7 млн грн, в т.ч. 

на: забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 0,3 млн грн; 

забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 0,3 млн грн; фінансову підтримку 

комунальних підприємств – 0,1 млн грн; благоустрій населених пунктів – 63,6 млн грн; 

відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання) – 98,8 млн грн; іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 
0,6 млн гривень.  

Станом на 01.07.2022 житловий фонд міста Суми налічує 1836 житлових будинки з 

різною формою управління: 319 ОСББ; 648 будинків, які самостійно обрали управителя; 

12 будинків, які обрали самостійну форму управління; 857 житлових будинки, по яким 

проведений конкурс на призначення управителя.  
 Крім того, з метою стимулювання  населення до впровадження енергоефективних та 

енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до Порядку відшкодування з 

міського бюджету відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними 

кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (рішення Сумської міської ради 

від 02.12.2015 № 43-МР зі змінами) з бюджету СМТГ спрямовано 0,05 млн гривень. 
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Відшкодовано з бюджету СМТГ відсотків за кредитами 203 фізичним особам. Також, на 

проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям 

тощо) нерухомого майна на території СМТГ внаслідок збройної агресії російської федерації 

проти України, оплату послуг з  перевезення та складування залишків будівельних 

конструкцій після демонтажу зруйнованих та пошкоджених внаслідок збройної агресії 

будівель (споруд) спрямовано 0,5 млн грн, на  придбання паливно-мастильних  та 

будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста – 7,5 млн гривень. 
На благоустрій міста спрямовано 63,6 млн грн, в тому числі на: 
- шляхове господарство – 31,6 млн грн, зокрема на утримання та поточний ремонт 

(відремонтовано 13 тис. кв. м) вулично-дорожньої мережі – 29,6 млн грн; 
- вуличне освітлення – 15,7 млн грн, з них: оплата послуг з розподілу та постачання 

електричної енергії на вуличне освітлення – 10,8 млн грн; утримання електричних мереж – 
4,9 млн грн;  

- озеленення – 6,4 млн грн, а саме: проводилась планова робота по догляду за 

зеленими насадженнями по місту та парку ім. І.М. Кожедуба  (видалено 145 дерев з 

навантаженням та вивезенням деревини, проведено обрізку крон дерев і кущів, вирізування 

сухих суків і гілок з навантаженням та вивезенням деревини – 806 шт., викорчувано пнів в 

кількості 65 шт.). Проводились планові роботи по догляду за газонами (систематичне 

очищення газонів від випадкового сміття, викошування газонів на площі 673,0 тис. кв.м, 

косіння трави на площі 625,9 тис. кв. м, підсіяно газонів в центральних скверах міста –           
250 кв.м). Виконані роботи по садінню квіткових рослин в кількості 54,9 тис. шт. у квітниках 

з усіма попередніми супровідними роботами на площі 1,5 тис. кв. метрів. Проводились 

роботи по догляду за трояндами в кількості 3,4 тис. шт., на площі 1,8 тис. кв. метрів. 
Проводилось систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об’єктах благоустрою міста та 

систематичне очищення урн від побутового сміття (401 од). Надані послуги із 

систематичного збирання сміття на загальних об’єктах благоустрою на площі                    
544,5 тис. кв. метрів. Здійснювався полив зелених насаджень, підживлення 350 дерев та 

прополювання 250 пристовбурових лунок. 
- утримання кладовищ – 6,7 млн грн; 
- інші види робіт з благоустрою – 3,2 млн грн (утримання майданчика для 

складування відходів по вул. М. Лукаша, систематичне очищення                                                                                                                                                                                           
урн від сміття, поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків з встановленням 

додаткового обладнання, ліквідація стихійних звалищ, регулювання чисельності тварин 

тощо). 
 На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

спрямовано 0,3 млн грн, у т.ч.: проведено поточний  ремонт каналізаційних мереж будинку 

№39 по вул. Заливна в м. Суми – 0,1 млн грн; оплата послуг з охорони каналізаційно-
насосної станції за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 – 0,2 млн гривень.  

На перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для 

складування твердих побутових відходів спрямовано 0,3 млн грн, на фінансову підтримку 

комунальних підприємств (КП «Центр догляду за тваринами») – 0,1 млн гривень. 
 Проведено відшкодування різниці між тарифами, встановленими в економічно 

обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які фактично 

застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення» на території СМТГ 

на суму 98,8 млн грн по 5-ти надавачам послуг з теплопостачання. Крім того, передана 
субвенція до державного бюджету в сумі 2,26 млн грн для Сумського національного 
аграрного університету на відшкодування різниці між тарифами, встановленими  в 

економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 2021/2022 років, та такими, які 

фактично застосовувалися в опалювальному періоді 2021/2022 років на послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води по категорії споживачів «населення». 
Видатки з іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства становили    

0,6 млн грн, зокрема на оплату послуги з забезпечення постачання природного газу 

монументу «Вічна Слава», технічне обслуговування камер відеоспостереження в сквері 
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Героїв Небесної Сотні та біля алеї Почесних громадян, сплата орендної плати 3-4 черги за 

користування земельною ділянкою, на якій розташовано полігон для захоронення ТПВ, 

матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста. 
КП «Чисте місто» СМР надавались послуги зі знешкодження та захоронення твердих 

побутових та негабаритних відходів на полігоні для складування твердих побутових та 

негабаритних відходів на території Верхньосироватської сільської територіальної  громади. 

Підприємством у І півріччі 2022 року прийнято на полігон та захоронено твердих побутових 

відходів (ТПВ) обсягом 193,85 тис. куб. метрів. 
Об’єм зібраних ТПВ ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» склав                       

207,71 тис. куб.м,, в тому числі об’єм відсортованих і відправлених на вторинну переробку – 
13,86 тис. куб.метрів.  

Станом на 01.07.2022 загальна кількість контейнерів для збору ТПВ складає 2391 

одиниць, що становить 81,0% від залученої кількості на кінець 2021 року. 
КП «Міськводоканал» СМР забезпечено реалізацію води 4,908 млн куб. м (-26,5% 

до факту І півріччя 2021 року), в т.ч. населенню – 3,553 млн куб. м; (- 20,9% до факту                          
І півріччя 2021 року); відведено стічних вод – 4,546 млн куб. м  (-27%), в т.ч.  населенню – 
3,812 млн куб. м (-22,8%). Фактичні показники втрати води в мережах  склали 31,9  при 

нормативі – 29,17 відсотків. 
З метою забезпечення надання якісних послуг виконані роботи за рахунок власних 

коштів підприємства: 
- по системі водопостачання на суму 0,329 млн грн, зокрема: установлення  нових  

полімерпісчаних, гумових  та  чавунних  люків  на  зовнішніх мережах водопостачання в 

кількості 5 одиниць; поточний  ремонт  зовнішніх  мереж  водопостачання  (0,284 км),  

ремонтні та профілактичні роботи на водозабірних спорудах тощо; 
- по системі водовідведення на суму 7,72 млн грн, зокрема: установлення нових 

полімерпісчаних, гумових та чавунних  люків  на зовнішніх мережах водовідведення в 

кількості 5 одиниць; поточний ремонт каналізаційних зовнішніх мереж (0,187 км), поточні 

ремонти приміщень та будівель КНС та ремонтні роботи на станції очисних споруд тощо; 
      - на об’єктах бази підприємства на суму 0,1 млн гривень. 

Виконано промивку та дезінфекцію  резервуарів чистої води  на Лепехівському,                    
Ново-Оболонському  водозаборах в кількості  4 одиниць. 

В рамках Інвестиційної програми КП «Міськводоканал» СМР на 2022 рік станом на 

01.07.2022 виконано захід «Створення розрахункового інформаційного комплексу 

(геоінформаційної системи) інженерних мереж з інтеграцією даних в спеціалізоване 

програмне забезпечення» на суму 0,6 млн гривень.  
           Також кошти  спрямовувались на довиконання заходів Інвестиційних програм           
КП «Міськводоканал» на 2020-2021 роки (на загальну суму 2,8 млн грн, без ПДВ), зокрема: 

- по Інвестиційній програмі 2020 року – погашення боргів по оплаті за автокран       
КС-45729А-02 в сумі 1,1 млн грн, без ПДВ,  та за автопідйомник автомобільний гідравлічний 

TK-IV-AGP 18  в сумі 0,4 млн грн, без ПДВ; 
- по Інвестиційній програмі 2021 року – погашення боргу  по  оплаті за насосні 

агрегати  для Тополянської ВНС та  КНС-1А (1,3 млн грн, без ПДВ).   
КП «Шляхрембуд» СМР з метою поліпшення матеріально-технічної бази 

підприємства за рахунок коштів підприємства придбано основних засобів на суму 2,5 млн 
грн (придбання спецтехніки, зокрема: напівпричіп, сідловий тягач) та надано послуг 

стороннім організаціям на суму 3,8 млн гривень. 
КП «Сумикомунінвест» СМР надавались послуги по утриманню дитячого парку 

«Казка» (прибирання території, згрібання та вивезення опалого листя, стовбурів та гілля 

тощо) 
Тарифна політика здійснювалась відповідно до чинного законодавства. 
Тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які 

надаються ТОВ «Сумитеплоенерго», застосовувались відповідно до рішення Виконавчого 

комітету Сумської міської ради від 19.11.2021 № 727 в розмірі: на теплову енергію для 

населення 1559,67 грн/Гкал (з ПДВ), на послугу з постачання гарячої води для населення 
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91,37 грн/куб.м (з ПДВ). При цьому затверджений на економічно обґрунтованому рівні 

тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення для ТОВ 

«Сумитеплоенерго» відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 12.10.2021 № 623 (зі змінами від 06.11.2021 № 637) становить 1897,85 грн за 1 Гкал                    
(з ПДВ), на послугу з постачання гарячої води 99,16 грн/куб.м (з ПДВ). 

Тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які 

надаються ТОВ «Котельня північного промислового вузла», застосовувались відповідно до 

рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2021 № 727 в розмірі: на 

теплову енергію для населення  1622,96 грн/Гкал (з ПДВ). При цьому затверджений на 

економічно обґрунтованому рівні тариф на послугу з постачання теплової енергії для 

населення для ТОВ «Котельня північного промислового вузла» відповідно до рішення 

виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.11.2021 № 636 становить 2646,07 грн за                 
1 Гкал (з ПДВ). Послугу з постачання гарячої води на території обслуговування ТОВ 

«Котельня північного промислового вузла» надавало споживачам ТОВ «Сумитеплоенерго». 
Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

КП «Міськводоканал» СМР встановлені постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2877  і діяли 

протягом І півріччя 2022 року без змін на рівні: для населення багатоповерхових будинків та 

приватного сектору на послуги з централізованого водопостачання 15,98 грн/м3 (з ПДВ), на 

послуги з централізованого водовідведення 16,67 грн/м3 (з ПДВ), без лічильників                              
(на 1 людину) – 297,96 грн/міс.  

Рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.12.2021 № 793       
ТОВ «А-МУССОН» встановлені тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, 

яке вступило в дію з 01.01.2022. Для споживачів ТОВ «А-МУССОН» діяли тарифи з 

поводження з твердими побутовими відходами 195,91 грн за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому 

числі 50,68 грн за захоронення (з ПДВ), або 266,45 грн за тонну (з ПДВ); з поводження з 

великогабаритними побутовими відходами 233,98 грн за 1 куб. метр (з ПДВ); з поводження з 

ремонтними побутовими відходами – 341,68 грн за 1 куб. метр  (з ПДВ). 
Рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 № 181 

прийнято для ТОВ «А-МУССОН» з 01.04.2022 застосовувати для нарахування оплати за 

послугу з поводження з побутовими відходами в частині захоронення тариф на захоронення 

побутових відходів без податку на додану вартість в розмірі 42,23 грн за 1 куб. метр (без 

ПДВ), або 222,04 грн за тонну (без ПДВ). 
Відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради   від 21.12.2021 

№ 792 ТОВ «Сервісресурс» встановлені тарифи на послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами 211,87 грн за 1 куб. метр (з ПДВ), в тому числі 50,68 грн за 

захоронення (з ПДВ), або 266,45 грн за тонну (з ПДВ); з поводження з великогабаритними 

побутовими відходами 182,56 грн за 1 куб. метр (з ПДВ); з поводження з ремонтними 

побутовими відходами – 328,92 грн за 1 куб. метр (з ПДВ). 
29 квітня 2022 року рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради  № 118 

ТОВ «Сервісресурс» були скориговані тарифи на послуги з поводження з побутовими 

відходами, відповідно до якого з 01.04.2022 почали діяти тарифи на послуги з поводження з 

твердими побутовими відходами 195,78 грн за 1 куб. метр (без ПДВ), в тому числі 42,23 грн 
за захоронення (без ПДВ), або 222,04 грн за тонну (без ПДВ); з поводження з 

великогабаритними побутовими відходами 167,29 грн за 1 куб. метр (без ПДВ); з 

поводження з ремонтними побутовими відходами – 295,98 грн за 1 куб. метр (без ПДВ). 
 Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком відповідно до Постанови 

КМУ від 05.12.2018 № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління 

багатоквартирним будинком» визначається за домовленістю сторін, а у разі визначення 

управителя на конкурсних засадах - виконавчим органом місцевої ради, на території якої 

розташовані багатоквартирні будинки, або іншим органом - суб’єктом владних повноважень, 

якому делеговано функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального 

господарства, забезпечення їх утримання, ефективної експлуатації та необхідного рівня і 

якості послуг - на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.  
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 Середньозважена ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком станом на 

01.06.2022 становить 4,924 грн за 1 кв.м (з ПДВ) загальної площі житлового або нежитлового 

приміщення у будинку. 
 
Оплата праці та соціально-трудові відносини  
Протягом січня – лютого 2022 року було проведено інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед роботодавців та їх працівників щодо неприпустимості допуску до роботи 

найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин. Проведено 113 зустрічей з 

роботодавцями, до яких залучено 152 особи, в ході яких виявлено 9 осіб без оформлення 

трудових відносин. Згідно з оперативною інформацію, наданою роботодавцями, за 

результатами проведеної роботи легалізовано 7 працівників. 
Згідно зі статистичною інформацією, наданою Головним управлінням статистики у 

Сумській області, станом на 01.02.2022 заборгованість із заробітної плати на загальну суму 

244,1 млн грн мали 6 суб’єктів господарювання міста. Із загальної суми заборгованості із 

заробітної плати по місту, що склалася  на 01.02.2022:  
- 243,9 млн грн (або 99,9%) заборгованості мали 5 економічно активних підприємств, з 

них: 219,6 млн грн або 89,9% загальної суми заборгованості по місту належить АТ «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання»; 
- 0,2 млн грн (0,1%) заборгованості належить ДП «Сумигеодезкартографія», яке 

припинило подавати звіти. 
У порівнянні з початком 2022 року кількість економічно активних підприємств – 

боржників зменшилася на 2, сума заборгованості із заробітної плати таких підприємств, 

навпаки, збільшилася на 5,4 млн грн або на 2,3%. Основною причиною збільшення загальної 

суми заборгованості є приріст боргу по виплаті заробітної плати по ДП «Завод обважнених 

бурильних та ведучих труб» на 4,9 млн грн або на 2,1% та появою нового боржника ДП 

«Сумська біологічна фабрика» із сумою заборгованості в розмірі 0,5 млн гривень (0,2%). 
 В І півріччі 2022 року зареєстровано 59 колективних договорів, змін та доповнень 

до них, якими охоплено 2462 працюючих. Надано методичну допомогу щодо змісту, порядку 

укладання та реєстрації колективних договорів представникам 145 підприємств. 
Проаналізовано стан виконання колективних договорів 26 суб’єктами 

господарювання (сторони, що їх уклали, вважають, що колективний договір виконаний в 

повному обсязі).  
  

Зайнятість населення та ринок праці  
Станом на 01.07.2022 на обліку в Сумському міському центрі зайнятості перебували  

3573  осіб  з числа зареєстрованих безробітних (+39,1% до відповідної дати 2021 року),                       
в т. ч.: жінки – 2019 осіб; молодь у віці до 35 років – 941 особи; особи, які займали робітничі 

місця –1484 осіб; особи, які займали посади службовців – 1699 осіб; особи без професії або 

такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки – 390 осіб. 
Послугами центру зайнятості скористались 5956 осіб з числа зареєстрованих 

безробітних. Усього з початку 2022 року  зареєстровано 4695 осіб з числа тих, що шукає 

роботу, в т.ч. отримали статус безробітного – 3887 осіб.   
За сприяння Служби зайнятості працевлаштовані 979 осіб, із них зареєстрованих 

безробітних 697 осіб. Рівень працевлаштування безробітних – 11,2 відсотка.  
Найбільша питома вага працевлаштованих безробітних припадає на такі галузі 

економіки, як: переробна промисловість (виробництво) – 20%;  оптова та роздрібна торгівля;  

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 17%; державне управління й оборона; 

обов'язкове соціальне страхування – 11%; охорона  здоров’я та надання соціальної допомоги 

– 9%;  освіта – 8 відсотків. 
Професійна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації здійснювалися з 

урахуванням потреб ринку праці. У звітному періоді  проходили  навчання  100 осіб. 
У січні-червні 2022 року  на виконання робіт тимчасового характеру  направлено                       

8 осіб. 
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Актуальна база вакансій станом на 01.07.2022 налічувала   235 одиниць, у т.ч. для 

робітників – 165 од., службовців – 61 од., для осіб, які   не мають професії або займали місця, 

що не потребують спеціальної підготовки – 9 одиниць. Один  безробітний працевлаштований 

на нове робоче місце з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 
В січні-березні 2022 року створено 217 робочих місць, що складає 3,9% запланованого 

на рік (5 500). Серед новостворених робочих місць 129 – у юридичних осіб та 88 – в малому 

бізнесі. 
 

 Соціальний захист населення 
На соціальний захист та соціальне забезпечення (з урахуванням іншої субвенції з 

обласного бюджету) за І півріччя 2022 року з бюджету СМТГ спрямовано 108,5 млн гривень.  
Значні обсяги коштів виділяються з державного бюджету. 54% сімей СМТГ                        

(понад 59 тисяч із 109 тисяч сімей) охоплені системою соціального захисту з питань надання 
державної підтримки. 29 тисячам домогосподарств нараховано житлових субсидій на                     
133,7 млн гривень.  

Середній розмір субсидії склав 1137,10 гривень/домогосподарство, який у порівнянні 

з відповідним періодом 2021 року (1511,12 гривень/домогосподарство) зменшився на                     
24,8 відсотки. 

10985 пільговикам надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг на                     
49,8 млн гривень, в тому числі в грошовій готівковій формі – 4886 особам, в грошовій 

безготівковій – 6099 особам. 
Різними видами державної соціальної допомоги користувалися 15% сімей громади, 

або 16351 сім’я, зокрема з числа малозабезпечених, сімей з дітьми, сімей осіб з інвалідністю 

з дитинства та дітей з інвалідністю, яким призначено та профінансовано допомоги на                     
204,7 млн гривень.  

З початком збройної агресії російської федерації проти України значно зросла 

кількість внутрішньо переміщених осіб. Так, на обліку перебуває понад 11 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб. Було нараховано адресної допомоги для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 3700 особам на 38,0 млн гривень. 
Виконуються місцеві програми соціального спрямування «Милосердя» та 

«Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей», відповідно до яких 

окремим категоріям громадян територіальної громади надаються додаткові соціальні гарантії 

та пільги. 
На виконання програми СМТГ «Милосердя», якою охоплено більше  57 тисяч осіб, за 

рахунок коштів бюджету громади спрямовано 26,4 млн гривень, програми «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» - 67,7 млн гривень (охоплено більше                      
4 тисяч захисників України  та членів їх сімей). 

Проведено виплату щомісячних та одноразових допомог з нагоди державних та інших 

свят ветеранам війни та праці, людям похилого віку, особам з інвалідністю та мешканцям 

громади, які мають певні заслуги перед містом, на 0,7 млн гривень, а також надано фінансову 

підтримку інститутам громадянського суспільства та громадським об'єднанням ветеранів на 

загальну суму 0,8  млн гривень.  
Відшкодовувалися витрати за надані пільги громадським організаціям ветеранів війни 

по оплаті за користування комунальними послугами на суму 53,9 тис. гривень за рахунок 

коштів бюджету СМТГ. 
В 2022 році замість додаткових пільг по оплаті за житлово–комунальні послуги 

окремим категоріям громадян запроваджено надання відповідної матеріальної допомоги.                     
З початку року 1050 осіб отримали допомогу на 1,5 млн гривень. 

Окрім пільг на оплату житлово – комунальних послуг здійснюється підтримка 

Почесних донорів, так 277 особам надано одноразову матеріальну допомогу (по 1 тис. 

гривень), а також 106 Почесних донорів скористались безкоштовним проїздом в міському 

електротранспорті. 
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Щомісяця 19 дітей з інвалідністю, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, які 

потребують спеціального дієтичного харчування та постійного прийому медичних 

препаратів отримували грошову допомогу, в розмірі 3,1 тис. гривень (354,6 тис. гривень). 
Виплачена одноразова матеріальна допомога 478 «чорнобильцям» категорії І (0,7 млн 

гривень). 
Надано одноразову матеріальну допомогу дітям з інвалідністю з багатодітних сімей, 

де виховуються 2 та більше дітей з інвалідністю, яку виплачено 5 сім’ям (12 дітей) (30,4 тис. 

гривень). Також, 5 опікунам, у яких під опікою перебуває двоє та більше повнолітніх 

недієздатних осіб надано матеріальну допомогу (19,3 тис. гривень). 
Забезпечується виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі. Допомогу надано 537 особам на суму 2,7 млн гривень. 
Враховуючи те, що в Державному бюджеті України на 2022 рік не передбачено 

видатки для надання пільг окремим категоріям громадян (пільговий проїзд, пільг на послуги 

зв’язку, інші пільги), на зазначені цілі з бюджету громади спрямовано 18,4 млн гривень. 
З початком збройної агресії російської федерації проти України значна увага міської 

влади приділяється підтримці членів добровольчих формувань СМТГ, які отримали різні 

види допомог на загальну суму 63,3 млн гривень. 
Особа увага приділяється підтримці захисників України, які опинилися в край 

складних життєвих обставинах, які так чи інакше пов’язані з військової агресією російської 

федерації на території України. Так, 3 захисникам України виплачено цільову матеріальну 

допомогу для проведення лікування та вирішення соціально-побутових та інших питань на 

суму 180 тис. гривень. 
Захисникам України та членам їх сімей за рахунок коштів бюджету громади надано 

матеріальної допомоги на загальну суму 314 тис. гривень, з яких 250 тис. гривень – 
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань 23 сім’ям загиблих 

(померлих) захисників України. 
Забезпечено виплату щомісячної допомоги 29 дітям загиблих (померлих) захисників 

України та 4 особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа захисників України       
(0,7 млн гривень). 

В 2022 році замість додаткових пільг по оплаті за житлово–комунальні послуги 83 

сім’ям (115 особам) загиблих (померлих) захисників України запроваджено надання 

відповідної матеріальної допомоги, якої в І півріччі 2022 року профінансовано 0,4 млн 
гривень. 

Для забезпечення додаткового медичного обслуговування захисників України та 

членів сімей загиблих (померлих) захисників України було надано послуги 194 особам                   
(0,3 млн грн). 
 Комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», надано соціальних послуг 3293 

громадянам. 74 соціальні робітники на дому надали послуги 898 особам з числа 

одинокопроживаючих мешканців громади, в тому числі 62 особам з приєднаних до міста 

громад, де найбільш затребуваною є допомога у доставці продуктів харчування та ліків, 

доставці води з колодязів.  
 279 мешканців навчаються в «Університеті третього віку», в якому функціонує 12 

факультетів. 
 Щоденно закладом громадського харчування «Рідне місто» для                                       

150 отримувачів соціальних послуг територіального центру надаються благодійні обіди. 

Станом на 01.07.2022 надано 48 обідів. 
В рамках реалізації спільного з ПАТ «Сумська Паляниця» проекту «Соціальний 

Хліб», щотижня 300 одиноких громадян забезпечуються хлібобулочними виробами: за 

період з 04.01.2022 по 23.02.2022 безкоштовно видано 4500 одиниць хлібобулочних виробів. 

З початком введення воєнного стану, в якості благодійної допомоги, приватними пекарями 

надано майже 20 тисяч одиниць хлібобулочних виробів для вразливих верств населення.  
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53 особи скористалися транспортною послугою «Соціальне таксі» (надано 2 581 
послуга), в тому числі 22 особи постійно користуються таксі для проведення процедур 

гемодіалізу.  
Будинком нічного перебування територіального центру надано послуг 234 особам. 

Послугою притулку охоплено 75 бездомних осіб.  Проведено 12 рейдів соціального патруля, 

результатом якого є виявлення 16 бездомних осіб, з яких 1 особа – звернулася та отримала 

послуги в Будинку нічного перебування. 
 На утримання комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської 

міської ради профінансовано 1,8 млн гривень, надано 5 580 послуг. Відділенням соціальної 

адаптації надано 4637 послуг (опрацьовано 2638 звернень учасників бойових дій та членів їх 

сімей). 
До запровадження на території України воєнного стану надавалися і медичні та 

реабілітаційні послуги шляхом залучення лікарів на договірних засадах (психотерапевта, 

фізіотерапевта), а також бальнеологічні та електролікувальні послуги. Всього медичні та 

реабілітаційні послуги отримали 323 особи (653 послуги). 
Працівниками Центру проведено 55 різноманітних заходів, в яких прийняли участь 

332 захисника України та члени їх сімей. До Центру звернулося 1 227 осіб, з них: членів 

сімей учасників бойових дій – 418, в т. ч. вперше звернулися 29 учасників бойових дій та 15 

членів сімей.  
 
Охорона здоров’я населення 
Забезпечувалась робота закладів охорони здоров’я. Видатки бюджету СМТГ на галузь 

«Охорона здоров’я» за І півріччя 2022 року склали 48,4 млн гривень. 
За 6 місяців 2022 року робота галузі характеризується такими основними 

показниками, а саме: проліковано хворих у стаціонарах – на 20,4% більше ніж за 6 місяців 

2021 року; кількість відвідувань у поліклініках та ЦПМСД – на 24,4% менше ніж за 6 місяців 

2021 року.  
Для стаціонарного лікування хворих міста Суми у лікувальних закладах розгорнуто 

1480 ліжок.  
З метою пропаганди досягнень галузі охорони здоров’я міста  проведено: 2 брифінги, 

69 лекцій, 48 бесід, відбулося 6 виступів на радіо, 34 – по телебаченню, надруковано 51 
статтю в газетах та інтернет виданнях.  

Усі структурні підрозділи галузі «Охорона здоров’я» щоденно працюють над 

покращенням, збереженням, а в багатьох випадках і рятуванням життя хворих. 
У зв’язку з стабілізацією захворюваності на COVID-19 та військовими діями у 

державі кількість ліжок для лікування короновірусної хвороби зменшено до 75 одиниць, а 

саме: по КНП «Клінічна лікарня №5» СМР – 30 ліжок, КНП «Дитяча клінічна лікарня святої 

Зінаїди» СМР – 45 ліжок. Ця кількість оперативно змінюється відповідно до потреб 

населення. 
Відповідно до рішення Сумської міської ради від 23 лютого 2022 року № 2926-МР 

«Про прийняття у комунальну власність Сумської міської  територіальної громади майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області» закладам 

охорони здоров’я Сумської міської ради передано медичне обладнання на суму 7,0 млн грн 
(ємності для скраплених газів (кисень) та газифікатор). Крім того, КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» Сумської міської ради передано гуманітарну допомогу у вигляді 

медичного автомобіля вартістю 0,3 млн гривень. 
З метою збереження здоров’я населення СМТГ, поліпшення умов медичного 

обслуговування, підвищення якості надання медичних послуг з використанням сучасних 

медичних технологій у КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР відбулось відкриття 

нового ЛОР- відділення та басейну для підводного витяжіння хребта; у КНП «Клінічна 

лікарня Святого Пантелеймона» СМР - урологічний центр на 30 ліжок та відділення 

паліативної допомоги на 40 ліжок. 
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Освіта  
Видатки бюджету СМТГ на галузь «Освіта» (без урахування шкіл естетичного 

виховання) склали 687,3 млн гривень (в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету). 
Введення в Україні воєнного стану позначилося на всіх сферах людського життя. 

Особливих змін зазнала і освітня галузь. У воєнний час освіта працює з єдиною метою — 
щоб дитина перебувала в безпечних умовах та отримувала якісні освітні послуги. 

Для координації дій, з метою своєчасного ефективного реагування  на можливі 

надзвичайні ситуації, з керівниками закладів освіти була створена група в Viber та WhatsApp, 

яка продовжує функціонувати у режимі 24/7.  
На території СМТГ функціонують 47 закладів освіти, які надають освітні послуги 

дошкільнятам. Із них 45 комунальної форми власності (38 закладів дошкільної освіти,                           
1 навчально-виховний комплекс, 5 початкових шкіл, 1 багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр), один – державної (ЗДО Національної поліції України), один – 
приватної (НВК «Просперітас»).  

Проєктна потужність закладів освіти для дошкільнят становить 10110 місць. Усього 

дошкільну освіту отримують 10053 дітей. Спостерігається тенденція до розвантаження 

закладів дошкільної освіти СМТГ. Сьогодні  на 100 місцях виховується  близько 100 дітей                 
(у 2021 році – 102 дитини, у 2020 році – 108 дітей, у 2019 році –  118 дітей). 

Завершено будівництво закладу дошкільної освіти в 12-му мікрорайоні на 160 місць 

(ЗДО № 9 «Світлячок»). У садочку передбачені умови для доступності маломобільних груп 

населення до будівлі закладу (ліфт, пандуси, сходи з відповідними поручнями, санвузли). У 

лютому 2022 року відкрито 4 групи (2 групи раннього віку, молодша та середня групи) для 

87 вихованців. 
У 15 закладах дошкільної освіти (ДНЗ №№ 2, 3, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 22, 29, 33, 36, 40, 

НВК № 16, СПШ № 32) було відкрито 21 інклюзивну групу, в яких виховується 41 дитина з 

особливими освітніми потребами. Мережа інклюзивних груп зростає з кожним роком                    
(2018 рік – 4 групи, 2019 рік – 9 груп, 2020 рік – 13 груп, 2021 – 21 група). Введено 21 посаду 

асистента вихователя для здійснення супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Усі 

асистенти мають вищу педагогічну освіту. 
У закладах дошкільної освіти наявне відповідне обладнання для використання 

сучасних інформаційних технологій, а саме: 249 комп’ютерів, 112 ноутбуків, 27 

інтерактивних комплексів, 53 проектори, 229 телевізорів, 222 принтери, що сприяє якісному 

проведенню занять з дітьми у дистанційному режимі. 
У СМТГ функціонує 42 заклади загальної середньої освіти різних типів і форм 

власності, із них:   
- 40 закладів комунальної форми власності, а саме: 27 шкіл  І-ІІІ ступенів, із них                          

9  - спеціалізовані школи; 3 школи І-ІІ ступенів – Піщанська ЗОШ, В. Піщанська ЗОШ, 
спеціальна ЗОШ; 2 гімназії: Сумська гімназія №1, класична гімназія; 6 шкіл  І ступеня -  
школа №30, Сумські початкові школи  №11,14,28,32, Сумська спеціальна початкова школа 

№31; 1 навчально – виховний комплекс І-ІІІ ступеня №16; багатопрофільний навчальний 

реабілітаційний центр  №1;  
- 2 заклади  приватної форми власності (170 учнів): гімназія «Просперітас»; 

навчально-виховний комплекс «Просперітас». 
У 40 закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності функціонувало 

1103 класи, у яких навчалося 30147 учнів (на 1185 учнів (3,9%) більше порівняно з минулим 

навчальним роком), із них 117  класів з інклюзивним навчанням. 
Показник середньої наповнюваності класів у школах міста становив у середньому 

27,7; у спеціальних закладах - 11,3. На базі ССШ № 3 була запроваджена вечірня форма 

здобуття освіти у 2-х групах та 3-х класах (65 учнів). У школі № 17 було забезпечено 

дистанційне навчання для учнів 1-4 класів, у школі № 2 - для учнів 5-9 класів, у школі № 24 - 
для учнів 10-11 класів. 

Середня наповнюваність класів учнями порівняно з попереднім навчальним роком 

збільшилася на 0,6 одиниці і складала на початок навчального року біля 28 учнів. Середня 

наповнюваність більша за нормативну у школах № 2, 6, 9, 12, гімназії № 1, класичній 
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гімназії, СПШ №14,28,30,32. У школах №№ 7, 9, 29, класичній гімназії впроваджений                      
6-денний робочий тиждень. У  2021-2022 навчальному році функціонувало 2 опорні школи, 

де навчалося  730  учнів. В опорних школах створений сучасний освітній простір, безпечне 

навчальне середовище, безбар’єрний доступ. 
У період дії воєнного стану освітній процес здійснювався в умовах дистанційного 

навчання. З метою оцінки якості дистанційної шкільної освіти управлінням освіти і науки 

Сумської міської ради з 03 по 11 травня 2022 року проведено опитування батьків учнів 1-11 
класів закладів загальної середньої освіти СМТГ. За результатами опитування 62,7% дітей 

мають доступ до якісного інтернету для навчання в дистанційному режимі, 34,9% - не 

завжди мають доступ до якісного інтернету; 90,3% опитаних батьків зазначають, що з дітьми 

постійно підтримується комунікація класного керівника. Також ведеться профілактична 

робота щодо правил поводження дітей з вибухонебезпечними предметами, це засвідчили 

98,8% опитаних. 
Заклади освіти СМТГ забезпечили виконання Державного стандарту початкової 

освіти. 
Педагогам забезпечено технічні можливості для належної організації навчання, 

зокрема, впровадження технологій дистанційного навчання, розподілено по закладах освіти 

97 ноутбуків для педагогів з метою забезпечення дистанційної форми навчання в умовах 

воєнного стану. 
Освітній процес за сімейною формою організовано для 157 здобувачів освіти в 

школах № 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15,17,18, 21, 22, 23, 24, 28, Великочернеччинському ЗЗСО.  
Індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) в 27 закладах освіти 

охоплено 111 учнів  за різними типами навчальних програм. 
Екстернатну форму було організовано у ЗЗСО № 19 для 16 здобувачів освіти                          

(2 екстерни отримали базову загальну середню освіту, 14 – повну загальну середню освіту), 

вечірню  форму - у ССШ № 3 для 66 учнів. 
Вперше 3378 учнів 4-х класів отримали свідоцтво про здобуття початкової  освіти. 
2601 учень 9-х класів закладів комунальної форми власності отримали свідоцтво про 

базову загальну середню освіту, із них 114 учнів – свідоцтво з відзнакою, 1320 учнів 11-х 

класів закладів комунальної форми власності отримали свідоцтво про повну загальну 

середню освіту, із них навчалися за екстернатною формою 14 учнів, за вечірньою – 22. 
59 учнів закладів комунальної форми власності нагороджені золотою (45 осіб)  та 

срібною (14 школярів) медалями. Учень приватної гімназії «Просперітас» нагороджений 

золотою медаллю. 
Рівень якості знань (достатній та високий рівень) становить 47,3%. На високому рівні 

завершили навчальний рік 1206 учнів, що складає 7 відсотків.  
Станом на 08.06.2022 зараховано 2534 дітей до 1 класів шкіл СМТГ. 
Підвезення дітей, які проживають поза межею пішохідної доступності до 

Великочернеччинського ЗЗСО та Стецьківського ЗЗСО, здійснюється трьома шкільними 

автобусами. Загалом організовано підвезення для 158 учнів та 25 педагогів. Двома 

автобусами здійснюється підвезення 35 дітей з особливими освітніми потребами до 

Сумського багатопрофільного навчально – реабілітаційного центру № 1 та НВК № 16. 
Мережа класів з інклюзивним навчанням була розгорнута в 29 школах, де відкрито 

122 класи для 197 учнів. Введено 122 посади асистентів вчителя і 5 посад асистентів 

вихователя груп подовженого дня. У закладах, де організовано  інклюзивне навчання, 

облаштовані  кабінети психологічного розвантаження, логопедичні кабінети для здійснення 

корекційно-розвиткових занять, ресурсні кімнати. 
Сьогодні в місті працює 12 логопедичних пунктів у 24 школах міста. Вчителями - 

логопедами здійснюється усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання 

різним відхиленням мовного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів 

та батьків. У 2021-2022 навчальному році корекційну допомогу отримували 720 учнів, 58 

отримували індивідуальні консультації. Всього охоплено логопедичною допомогою 778 

учнів. Працювало 103 логопедичні групи у школах міста. 
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У ІІ етапі учнівських олімпіад, які проведені в онлайн – режимі, взяли участь 853 учні 

закладів загальної середньої освіти СМТГ, що на 88 учнів більше у порівнянні з минулим 

навчальним роком. За підсумками журі ІІ етапу учнівських олімпіад переможці отримали 263 

дипломи. За рішенням журі І місце посіли 59 учасників, ІІ місце – 82, ІІІ місце – 122. 
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 117 учнів з 

19 закладів загальної середньої освіти СМТГ, з яких 71 переможець (І місце – 28, ІІ місце – 
28, ІІІ місце - 15) представники закладів освіти СМТГ, що складає 60,6% результативності. 

Найбільшу кількість переможців підготувала Комунальна установа Сумська класична 

гімназія Сумської міської ради – 18 (23 учасники, 79% результативності). 
Взяли участь у  ІІ (обласний) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 48 учнів із 14 закладів загальної середньої освіти 

СМТГ. За результатами конкурсу учні сумських шкіл здобули 36 призових місць: 7 – І місце; 

15 – ІІ місце; 14 – ІІІ місце. 
Дистанційно проведено ІІ (міський) етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської  молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 90 

учнів, за результатами виконаних завдань журі визначило 28 переможців.  
У ІІІ (обласному) етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Переможцями визнано 7 учнів закладів освіти 

СМТГ (І місце – 3, ІІ місце – 1, ІІІ місце 3). 
У ІІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика взяли 

участь 88 учнів із 19 територіальних громад, 5 учнів закладів освіти СМТГ здобули призові 
місця (І місце – 4, ІІІ місце – 1). 

Мережа позашкільних навчальних закладів (без ДЮСШ) не змінилася. У 4  закладах 

позашкільної освіти навчається 10846 учнів у 609 гуртках. Заклади позашкільної освіти 

відвідують 111 вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами, 22 дитини – 
сироти, 30 дітей з малозабезпечених сімей. Крім того, діють 2 наукових товариства, у яких 

навчається 371 учень. Проведено 662 заходи, в яких взяли участь 25484 вихованці. 
В умовах військової агресії російської федерації важливим є питання навчання 

працівників і дітей правилам безпечного поводження. Підготовку осіб, які залучаються до 

проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної 

та техногенної безпеки пройшли 19 осіб  з функціонального навчання та 27 осіб -  спеціальну 

підготовку. 
Облаштовано показовий кабінет цивільного захисту на базі ССШ №7. 
Протягом 14-15.02.2022 у 79 закладах освіти проведено тренування зі швидкої та 

безпечної евакуації з учасниками освітнього процесу та персоналом. 
У закладах освіти перевірено внутрішні блоки оповіщення місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО). 
Оновлено розрахунок подачі транспорту при виконанні заходів з евакуації  (пункти 

подачі техніки - ППТ). 
Вивчено стан утримання підвальних приміщень закладів освіти. 
З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо ризиків, пов’язаних 

з вибухонебезпечними предметами, проведено онлайн-зустріч заступників з виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти з 

представниками Сумського районного Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Сумській області та Міжрегіонального центру швидкого реагування 

ДСНС України. 
Організовано отримання та розподіл 5366 засобів індивідуального захисту органів 

дихання (протигазів) для працівників закладів освіти Сумської міської територіальної 

громади. 
З метою покращення умов освітнього процесу та матеріально-технічної бази закладів 

освіти за рахунок коштів державного бюджету Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації було передано обладнання і предмети довгострокового 

користування для навчальних кабінетів на суму 4,1 млн гривень. 
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Культура, туризм  
Видатки бюджету СМТГ на галузь «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл 

естетичного виховання) у І півріччі 2022 року склали 45,1 млн гривень.  
Наразі галузь представлена 32 закладами, з яких: 21 бібліотека Сумської міської 

централізованої бібліотечної системи (СМЦБС), 5 мистецьких шкіл, 5 клубних установ в 

сільській місцевості та Центр культури і дозвілля. 
Книжковий фонд СМЦБС поповнився на 2,7 тис. примірників друкованої продукції на 

загальну суму 0,2 млн грн за рахунок подарованих книг та прийнятих замість втрачених. 
Враховуючи особливий режим роботи міських бібліотек в умовах воєнного стану, 

основні показники роботи дещо знизились, але працівники закладів навіть у тяжкі часи не 

залишали своїх користувачів: 
- кількість читачів – зменшилась на 14,7% і становить 39,9 тис. чол. (у 2021 році -                      

46,8 тис. чол.); 
- кількість відвідувань –зменшилась на 6,7%, і становить 125,9 тис. разів (у 2021 році – 

135,0 тис. разів); 
- книговидача – зменшилась на 7,4% і складає 472,7 тис. видань (у 2021 році –                       

510,6 тис. видань). 
Активізувалась клубна робота. До діючих 65 читацьких формувань у І півріччі                      

2022 року додались ще 5 нових читацьких клубів, з яких: 2 дитячі (арт-клуб та бібліо-школа 

малюка з вивчення англійської мови). На час активних воєнних дій клуби призупиняли свою 

діяльність, а вже у квітні відновили зустрічі з читачами. 
Особливо слід відзначити Viber - групу «Мами бібліотеки Хіммістечка», учасниками 

якої є вже 98 молодих мам і яка набула великої популярності в Сумах та за межами міста.   
Заслуговує на увагу і соціокультурна діяльність бібліотек у важкі часи воєнного стану. 

Серед вагомих заходів: презентація книги Георгія Завгороднього «Возз’єднання Руси з 

Московією не було! Ніколи!», яка відбулась у ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка за участі істориків, 

науковців та письменників; виставка художньої фотографії Валерія Бершова «З Україною в 

серці» в бібліотеці-філії №18; участь у всеукраїнському поетичному проєкті «Поезія без 

укриття йде до читача»; патріотичний челендж «Захисникам України від бібліотек Сумської 

громади»; інформаційно-бібліографічний дайджест «Європа підтримує Україну»; 

доброчинна акція зі збору українських  книг для наших українців, які змушені тимчасово 

проживати  в Польщі тощо. 
Бібліотека-філія № 17 активно працювала з користувачами з особливими потребами. За 

І півріччя 2022 року всіма підрозділами зазначеної бібліотеки було обслужено 605 

користувачів з інвалідністю. Для зазначеної категорії громадян було проведено 25 

інформаційно-масових та дозвіллєвих заходів. Найбільша активність була у січні – лютому. 

Практично кожного тижня працівники бібліотеки № 17 проводили різноманітні заходи з ГО: 

«Країна друзів», «Доброта», «Сумський спортивний клуб інвалідів «Фенікс», ТЦ «Злагода» 

та «Спільнота». Найбільш яскравими подіями того періоду  стали Другий міський відкритий 

турнір з корн холу та  презентація аудіо-бібліотеки, яку створила ГО людей з інвалідністю по 

зору «Ініціативи Слобожанщини».  
У період воєнного стану було проведено турнір з дартсу та шашок, цикл заходів до Дня 

Європи, Дня вишиванки, Дня Конституції України. Особливо слід відзначити перфоменс 

аматорського театру  людей з інвалідністю «Ми Є» - «Подивись мені в очі» : монологи 

акторів про життя та смерть, про мир та війну, про сенс життя.  
В усіх бібліотеках системи створені робочі Інтернет місця для доступу до електронних 

ресурсів. Усього по системі таких місць 87. Найбільша кількість у ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка 

(13 місць) та бібліотеках-філіях № 1 (9 місць) і № 17 (9 місць).   
Враховуючи рівень комп’ютеризації Сумської ЦБС, в умовах карантинних обмежень та 

воєнної агресії російської федерації надання бібліотечних послуг здебільшого відбувалось в 

інтернет-форматі. 
Показник онлайн відвідувань досить високий і становить 45,5 тис. разів. Кількість 

запропонованого інтернет-аудиторії бібліотечного контенту перевищує 5000 одиниць. 
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Контингент учнів мистецьких шкіл на кінець 2021-2022 навчального року становив 

1751 особу.  
2022 рік розпочався низкою досягнень на престижних конкурсних заходах. Серед 

перемог: Гран-Прі на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Карпатська Рапсодія», І місце на 

ІV Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Soul of Music» (м. Одеса), ІІ місце на 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «Вітрила мрії» (м. Миколаїв). Фольклорний учнівський 

ансамбль Сумської дитячої музичної школи №4 посів І місце на Міжнародному фестивалі-
конкурсі «Марафон обрядових  пісень-2022» (м. Харків), а учениця ДМШ № 4 Меденцова 

Марія здобула лауреатство І ступеню на Міжнародному конкурсі «Winter Story – Romania 
2022». 

Нажаль, через військову агресію російської федерації конкурсна діяльність шкіл 

призупинилась.  
Навчальний процес протягом усього періоду не припинявся – навчання здійснювалось у 

дистанційному форматі.  
Клубні установи СМТГ у звітному періоді здебільшого знаходились на вимушеному 

простої через військову агресію з боку російської федерації.  Важливою подією стала участь 

колективів художньої самодіяльності Пушкарівського та Великочернеччинського будинків 

культури у традиційному ХІІ фестивалі фольклорного мистецтва «Від Різдва до Водохреща», 

який проходив 15 січня 2022 року в м. Тростянець.  
На 2022 рік було заплановано проведення культурно-мистецьких заходів для сільського 

населення, але, нажаль, їх скасували, а роботу клубних формувань  призупинили. 
У І-му півріччі 2022 року було проведено всього 4 заходи, у тому числі: урочистості до 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної 

Сотні, покладання квітів з нагоди вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні. 
28 червня  з нагоди відзначення Дня Конституції України у сквері ім. Т.Г. Шевченка 

відбулись урочистості, а на вулиці Соборній - Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, 

організований працівниками Сумської міської централізованої бібліотечної системи за 

підтримки відділу культури Сумської міської ради.   
Фахівці КУ «Агенція промоції «Суми» працювали над поширенням позитивних знань 

про місто Суми, його культурний потенціал. Проведені святкові майстер-класи для дітей 

віком від 5 до 10 років із виготовлення новорічних листівок. Встановлено новорічну 

фотозону з символом року у приміщенні Сумської міської галереї, паралельно з цим 

проходив конкурс на фото з тигриком. Проведено 2 кінопокази у рамках заходу «Історичний 

кіноклуб» до Дня пам’яті Героїв Крут та Дня героїв Небесної Сотні. 15 лютого 2022 року 

було організовано новий набір до «Школи амбасадорів м. Суми», де учасники школи змогли 

б отримали знання зі створення та реалізації проектів туристичної направленості, та більше б 

дізналися про екскурсійну діяльність Агенції та про Бренд м. Суми. 19 лютого проведено 

майстер-клас з основ поетичного слова за участю літературного клубу «ExLibris».  
У травні проведено традиційний мистецький фестиваль «Ніч музеїв» (спільний проект 

музеїв та галерей міста Суми), метою якого є популяризація музейно-галерейної справи та 

підтримки молодих митців. Було представлено 18 заходів на різних локаціях. Серед заходів, 

які змогли побачити містяни - театралізовані дійства, вистави, виставки, перфоменси, 

виступи сумських музикантів. 
Проведено онлайн-квест до Дня захисту дітей (для дітей віком від 6 до 14 років), 

завданнями для яких було обрано історичну та краєзнавчу Сумську тематику. Організовано 

та проведено благодійний проект «VeloLife», на якому збирали кошти для відновлення 

орнаменту вишиванки по вулиці Соборній.  
У період з 01.01.2022 по 24.02.2022 у Сумській міській галереї було презентовано 7 

виставок художників із м. Суми та інших міст України. 
З метою збереження культурної спадщини та розвитку туризму створено реєстр 

краєзнавців міста та зібрано думки щодо концепції «Клубу краєзнавців». На даний момент 

проєкт припинено у зв'язку з введенням військового стану в Україні.  З метою створення 

позитивного та конкурентоспроможного образу міста для місцевого жителя та туриста та 

підтримки патріотичного духу сумчан створено фото та відео контент, який 



 

 
27 

використовується в соціальних мережах. Бренд міста висвітлено в соціальних мережах, 

сторінках «Фейсбук» та «Інстаграм» «Відвідайте Суми».  
Туристичний сайт visit.sumy.ua перекладено англійською мовою та заплановано 

переклад 2 мовами протягом 2023-2024 років.  
Також проведено виставки робіт художника, талановитого мураліста, майстра 

імпровізації та оригінальності Єгора Авдєєнка  «Вода», робіт молодих майстринь фотографії 

Олени Байстрюченко та Ольги Луканіної, фотовиставку Артура Скоробагатського «Афон 

очима ломографії» (01 по 13 лютого 2022 року), звітні виставки  майстрів живопису, 

учасників Всеукраїнського пленеру (01 по 13 лютого 2022 року), виставки живопису 

талановитого молодого художника Дмитра Горди «Не марнуй свій талант» (15 по 27 лютого 

2022 року), талановитої художниці Ірини Гаршиної «Богема» (15 по 27 лютого 2022 року). 
Проведено кінопокази документальних та історичних фільмів, присвячені тим чи іншим 

важливим датам в історії (раз на місяць), велику оглядову екскурсію пішохідним центром 

міста (19 та 26 травня 2022 року), соціальний проєкт «Суми – місто вільних людей». 
 
Фізична культура і спорт 
Видатки бюджету СМТГ на галузь «Фізична культура і спорт» у І півріччі 2022 року 

склали 27,4 млн грн, за рахунок яких здійснювалося: проведення спортивно-масових заходів 

(навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту);  утримання 6-ти 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2, КДЮСШ «Суми», 

КДЮСШ єдиноборств, ДЮСШ з вільної боротьби, СДЮСШОР В.Голубничого з легкої 

атлетики); надання фінансової підтримки 5 ДЮСШ (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», 

ДЮСШ «Спартаківець», ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», міська ДЮСШ «Колос», 

ДЮСШ «Авангард»); утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх»; надання фінансової підтримки комунальним підприємствам «Муніципальний 

спортивний клуб  з хокею на траві «Сумчанка», «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна 

Академія», КП «Футбольний клуб «Суми»; виплата стипендії 30 талановитим спортсменам. 
На території міста розташовані 139 (+2 одиниці до відповідного періоду минулого 

року) площинні спортивні споруди, в тому числі: 34 майданчиків з тренажерним та 

нестандартним спортивним обладнанням; 18 тенісних кортів, 14 футбольних полів, 2  

мультимайданчики, 71 інших майданчиків.  
 Загальна кількість вихованців, учнів, студентів, які охоплені фізкультурно-

оздоровчою діяльністю 49,6 тис. осіб (-7,1%), відвідують заняття з фізичної культури –                  
47,0 тис. осіб (+1,3%), з них дітей і підлітків віком від 6 до 18 років – 27,0 тисяч (+3,1%).  
 На сьогодні у місті 22 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких 370 тренерів-
викладачів, у тому числі 250 штатних, проводять роботу з 6 505 вихованцями по 50 видах 

спорту, з яких присвоєно спортивні розряди: 2 майстра спорту України міжнародного класу, 
2 майстра спорту України; 42 кандидатів в майстри спорту України; 43 спортсменів перших 

розрядів; 40 других та третіх спортивних розрядів.  
У місті працює міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», у 

підпорядкуванні якого 7 клубів за місцем проживання та стадіон «Авангард» з тренувально-
спортивним комплексом. З метою залучення мешканців міста до здорового способу життя 

працюють групи: туристичний клуб, велоклуб  «Суми», група загально-фізичної підготовки, 

три групи з футболу серед ветеранів, міні-футболу та плавання. Центром організовано та 

проведено 6 змагань для різних верств населення, в яких взяло участь понад 500 осіб.  
 Із 67 запланованих проведено 9 заходів, а саме: 2 відкриті чемпіонати міста з 

плавання та біатлону; 1 навчально-тренувальний збір з дзюдо; забезпечено участь провідних 

спортсменів міста та їх тренерів у 6 змаганнях різних рівнів (волейбол, жим штанги лежачи, 

пауерліфтинг, вільна боротьба, спортивна аеробіка). 
У зв’язку з існуючою загрозою життю та здоров’ю учасників навчально-

тренувального процесу та оголошенням в Україні воєнного стану з 24 лютого по 30 червня 

2022 року спортивно-масові заходи не проводились. 
При Сумському міському голові Лисенку О.М. проводилися зустрічі та вшанування 

спортсменів, які досягли високих результатів в спорті, прославляючи м. Суми на 
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Дефолімпійських іграх 2022 року та інших змаганнях: Петренка Дмитра – срібного призера з 

кульової стрільби, Затилкіної Анни – срібну призерку з волейболу пляжного, Марченко 

Таїсії – чемпіонки Кубку світу зі спортивної акробатики, Літовцева Ростислава – срібного 
призера чемпіонату Європи з армспорту та їх тренерів – Медведєву Г.В., Затилкіна В.В., 

Коржову В.Ю., Літовцева Є.А. 
 

Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
Відділом молодіжної політики Сумської міської ради організовано та проведено: 

тренінгові заняття (онлайн) з тем: «Журналістика у волонтерській діяльності», «Українська 

національна ідентичність», «Підтримка психічного здоров’я: активація ресурсів та шляхи 

відновлення», «Просвіта молоді», квест з безпечного працевлаштування. Організовано 

зустріч студентської молоді з експерткою з питань освіти та науки, народною депутаткою 

України Юлією Гришиною.  
Разом з КУ «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради проведено 

благодійний онлайн-концерт «Доброго вечора, ми з Сумщини», онлайн-вікторину до Днів 

Європи в Україні та благодійний захід «Захисти дитину - збережи майбутнє». 
Відповідно до листа Мінмолодьспорту України від 12.04.2022 №1958/3.3 на базі КУ 

«Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради створено «СпівДія хаб Суми», який 

забезпечує гуманітарну допомогу цивільному населенню за такими напрямами: СпівДія 

волонтери; СпівДія діти; Організація волонтерської допомоги у доставці медикаментів до 

потребуючих; СпівДія підприємці; СпівДія шелтер; СпівДія психологічна підтримка. 
Організовано та проведено робочу зустріч з представниками ГО «Ду їт», Агенцією 

демократичних ініціатив та представниками учнівського самоврядування щодо розвитку 

молодіжної політики в умовах воєнного стану. 
На сторінках соціальних мереж відділу молодіжної політики Сумської міської ради 

започатковано рубрику «Молодіжний порадничок» (сучасна українська музика, дайджест 

міжнародних можливостей навчання, стажування, волонтерства та подорожей, вакансій для 

молоді в Україні та грантів на реалізацію проєктів). 
КУ «МЦ «Романтика» СМР організовано та проведено гру Alias, онлайн-зустрічі 

«Українці за кордоном», «Лікуй, лікуй моє слово», «Мистецтво під час війни», «Навчання 

під час війни. За та проти», «Вихід є. Можливості та підтримка української молоді в Україні 

та ЄС», «Якісна журналістика. Її значення в умовах війни», ранкову руханку «Ми EUкраїна», 

акцію «Хоробрість - бути донором». 
У зв’язку з введенням воєнного стану на території України реалізація більшості 

запланованих молодіжних заходів не проводилась. 
В управлінні «Служба у справах дітей» Сумської міської ради на первинному 

обліку перебуває 311 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 

влаштовано: під опіку – 228 дітей, у дитячі будинки сімейного типу та у прийомні сім’ї – 40 
дітей, до державних закладів – 41 дитина (закладів освіти - 17, закладів інституційного 

догляду – 2, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей області – 5, лікувальних 

закладів – 1, до Сумського спеціалізованого будинку дитини – 18 дітей), 3  дітей влаштовані 

у сім’ї патронатних вихователів.    
У звітному періоді взято на облік 25 дітей, які залишилися без піклування батьків. 

Рішенням Виконавчого комітету всім було надано статус дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування. Із них: 15 – влаштовано під опіку, 1 - дитячий 

будинку сімейного типу, 10 – до державних закладів,  3 – до сімей патронатних вихователів. 
У м. Суми функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 36 дітей, 

(11 сімейних груп) та 8 прийомних сімей, на вихованні яких перебуває  9 дітей. 
На обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 46 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває – 8 
сімей. Протягом звітного періоду усиновлено 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  (2 – громадянами України). Обстежено умови проживання 5 

усиновлених дітей, порушень не виявлено. 



 

 
29 

В управлінні «Служба у справах дітей» Сумської міської ради на обліку перебуває 49 

дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, із них 19 дітей поставлено на облік у 

звітному періоді. За клопотанням управління 6 дітей направлено до центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей області, 1 - до Сумського обласного спеціалізованого 

будинку дитини, 3 – до сімей патронатних вихователів. 
 З метою контролю за умовами утримання та виховання дітей спеціалістами управління 

спільно з працівниками Управління охорони здоров’я, Сумським відділом поліції ГУНП у 

Сумській області, департаментом соціального захисту населення, управлінням освіти і науки, 

Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладами освіти 

обстежено умови проживання 101 сім’ї, діти в яких опинились у складних життєвих 

обставинах.  
Проведено 7 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто                        

71 питання.  
 У зв’язку з введенням воєнного стану організаційні заходи для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, профілактичні рейди не проводилися.  
Було забезпечено виплату поворотної фінансової допомоги, що виплачується 

патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги у сумі 59,0 
тис. гривень. 

Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою 

подолання складних життєвих обставин було охоплено соціальними послугами 300 сімей та 

осіб.   
Результати здійснення соціальної роботи: надано психологічну допомогу –                                      

292 особам, надано сприяння в оформленні/відновленні документів, у тому числі для 

призначення соціальних виплат – 66 особам, надано юридичну допомогу, в тому числі 

допомогу в складанні позовних заяв та інших юридичних документів – 77 особам, надано 

гуманітарну допомогу – 256 особам.   
5 переможців виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Всесвіт очима 

дитини» за результатами 2021 року отримували стипендію міського голови в розмірі                      
1000 грн щомісячно. 

Під соціальним супроводженням Центру перебувало 8 прийомних сімей.                                
У 4 патронатних родинах на тимчасовому утриманні перебувало 7 дітей. Вісімнадцять пар 

«наставник-дитина» отримують послугу консультування (інформування та підтримка для 

прийняття усвідомлених рішень у здійсненні наставницької діяльності, визначення основних 

проблемних моментів, які можуть виникнути, шляхів їх розв’язання, виходу та прийняття 

рішень у самодопомозі).   
16 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховувалось 18 дітей, отримали комплекс 

послуг в рамках соціального супроводження. 
Послугами центру охоплено 185 сімей, в якій виховується 364 дітей, що мають ризик 

соціального сирітства або таких, батьки яких ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, та 49 сімей, в них 70 дітей, які цілодобово перебувають у закладах інституційного 

виховання за заявою батьків. 
За звітний період в комунальній установі «Центр матері та дитини» 100% клієнтів, 

які звернулись до установи отримали послугу тимчасового проживання. За результатами 

проведеної роботи: надана реєстрація за місцем проживання - 1, оформлено соціальну 

допомогу - 3, оформлено/ відновлено документи (свідоцтво про народження дитини, 

відновлено паспорт, форма №13, ІПН та ін.) - 2, налагоджено стосунки з соціальним 

оточенням, сім’єю - 11, надано навички по догляду за дитиною - 11, організовано медичне 

обстеження - 11, надано гуманітарну допомогу - 11, надано психологічну допомогу - 11. 
Загалом в закладі проживало 11 жінок та 12 дітей. З клієнтами проводилися індивідуальні та 

групові заняття з курсу «Школа молодої матері» (надання навичок догляду за дитиною), 

«Усвідомлене батьківство» (формування материнського потенціалу, батьківської 

відповідальності), «Мистецтво організації побуту» (навички самообслуговування та  ведення 

домашнього господарства) тощо.  
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Станом на 01.07.2022 обліковується 1 062 багатодітних сімей, в яких виховується 
3436 дітей, в т.ч.: 51 родина, де виховується 5 і більше дітей. Із загальної кількості сімей 
користуються соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям 314 родин (29,6%), 
допомогою при народженні дитини – 103 жінки (9,7%), допомогою на дітей одиноким 
матерям – 67 жінок (6,3%), пільгами при оплаті за житлово-комунальні послуги – 328, 
безоплатним проїздом – 1624 дитини з багатодітних сімей.  

Кількість багатодітних сімей зменшилась у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року на 136 (11,4%), чисельність дітей в них – на 443 (11,4%), встановлено статус 
«багатодітна сім’я» вперше 43 сім’ям, видано 58 посвідчень батьків багатодітних сімей та 
132 - дитини з багатодітної сім’ї.  

  За путівками, виділеними Міністерством соціальної політики України, організовано 

направлення 11 дітей пільгових категорій до дитячих центрів «Артек-Прикарпаття», 

«Соколята». 
   Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо запобігання домашньому 

насильству, торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності шляхом оприлюднення  

інформаційних матеріалів на інформаційному порталі Сумської міської ради, офіційному 

сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, сторінці 

«Соціальний захист міста Суми», у мережі «Facebook» та інших сайтах.  
 
Громадянське суспільство, інформаційний простір, інформаційні технології 
Міська рада та її виконавчий комітет здійснюють цілеспрямовану роботу з реалізації 

державної політики в сфері інформаційного забезпечення мешканців СМТГ щодо діяльності 

органів влади різного рівня, актуальних питань життєдіяльності громади, області та держави 

в цілому. 
При Сумській міській раді акредитовано 40 журналістів періодичних видань і 

телерадіокомпаній, електронних ЗМІ, які запрошуються на всі загальноміські заходи, 

засідання постійних депутатських комісій, виконавчого комітету, сесії Сумської міської ради 

тощо. Для представників мас-медіа організовуються брифінги, прес-тури, прес-конференції 

та інші медіа-заходи (28 заходів), готуються прес-релізи, інформаційні повідомлення та 

коментарі. 
Організовуються виступи членів виконавчого комітету, посадових осіб структурних 

підрозділів, депутатів міської ради на радіо та телебаченні. Забезпечено функціонування 

системи інформаційного обміну з місцевими засобами масової інформації за допомогою 

електронної розсилки та інформування через соціальні мережі. 
Діяльність Сумської міської ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів 

висвітлюється на телеканалах АТВ, СТС, Діва-радіо, FM-радіо, в газетах «Ваш шанс», «Всі 

Суми Панорама Медіа». У бюлетені «Офіційний вісник Сумської міської ради» 

оприлюднюються офіційні документи (проекти регуляторних актів, рішення про місцевий 

бюджет, його виконання та зміни до нього, нормативні акти, оголошення та повідомлення 

тощо). У першому півріччі 2002 року вийшов 1 номер. 
З метою безпеки публічних даних офіційний сайт Сумської міської ради кілька тижнів 

був закритий для відображення, але у квітні відновив свою роботу. Кількість новин на ньому 

зменшилася, а більша увага була приділена інформуванню у соціальних мережах. Разом з 

тим, на порталі збільшено обсяг інформації, яка стосується дій громадян під час особливого 

періоду. Створено окремий розділ «Суми: воєнний стан», де зібрані тематичні інформаційно-
роз’яснювальні матеріали, новини та нормативні акти. 

Продовжується систематичне оновлення офіційного сайту Сумської міської ради. 

Щодня на веб-порталі розміщується до 8-10 повідомлень у рубриці «Новини», а також 

матеріали структурних підрозділів та комунальних підприємств за напрямками їх діяльності, 

здійснюються онлайн-трансляції, існує архів відеоматеріалів тощо. Щотижня у новинній 

стрічці сайту понад 50 інформаційних повідомлень. 
Новини з офіційного сайту систематично поширювалися/передруковувалися іншими 

інтернет-ресурсами, у тому числі не лише місцевими, а й всеукраїнськими. Крім того, їх 

оприлюднювали на своїх шпальтах друковані ЗМІ. Таке поширення окремих новин ЗМІ 

доходило до 10-15 джерел. 
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На сайті розміщено 25,9 тис. публікацій, пов’язаних з висвітленням діяльності 

Сумської міської ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів та міського голови.  
Здійснювалось адміністрування офіційного веб-сайту, створювались нові рубрики та 

сторінки відповідно до потреб структурних підрозділів та з метою поліпшення інформування 

мешканців про діяльність органів місцевого самоврядування. Триває редизайн офіційного 

порталу. 
Кількість зареєстрованих користувачів Інформаційного порталу Сумської міської 

ради – 2,7 тис. осіб.  
У мережі Youtube діє канал Сумської міської ради, де розміщуються відеоматеріали з 

діяльності органу місцевого самоврядування, а також он-лайн трансляції сесій Сумської 

міської ради, засідань постійних депутатських комісій, виконавчого комітету, апаратних 

нарад при міському голові. Кількість переглядів відеоматеріалів на каналі склала 991,0 тис. 

одиниць. 
Також забезпечувалося ведення акаунтів міської ради, міського голови та підрозділу у 

соціальних мережах. Так, акаунт «Сумська міська рада» у соціальній мережі Фейсбук 

нараховує понад 10,0 тис. підписників. Тут поширюються новини з офіційного сайту 

Сумської міської ради, надаються відповіді на запитання та коментарі користувачів. Діє 

канал «Сумська міська рада» у соціальній мережі Телеграм, кількість підписників якого 

суттєво збільшилася до 4,2 тисяч. Також створено телеграм-канал міського голови, на який 

вже підписано понад 700 користувачів. 
Започатковано роботу Інформаційного центру з гуманітарних питань. Приймалися 

дзвінки від мешканців громади щодо надання гуманітарної допомоги, виплат від держави, 

щодо пошкодженого майна, роботи структурних підрозділів міської ради та комунальних 

підприємств і закладів, транспорту, магазинів, організації виїзду з міста та багато інших. 

Сумчанам надавалися консультації, роз’яснення, сприяння у вирішенні їх проблемних 

питань. Кількість таких звернень на день доходила до 50. 
Діяльність такого центру була прикладом успішної адаптації посадових осіб до 

комунікаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців громади в умовах 

воєнного стану. 
 
Громадянське суспільство 
Інформаційний простір  
Здійснювались заходи з метою залучення громадськості до вирішення питань 

життєдіяльності СМТГ, участі у підготовці проєктів рішень виконавчого комітету та міської 

ради, впровадження інструментів партиципації та електронної демократії, спільної реалізації 

проєктів, програм та заходів, ініційованих громадськими об’єднаннями тощо. 
У зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України, в цілому по громаді, 

зросли рівень патріотизму та національної самосвідомості. Суттєво активізувався 

волонтерський рух, діяльність благодійних організацій, збір та доставка гуманітарних 

вантажів, надання гуманітарної допомоги потребуючим мешканцям. Мешканці громади, 

громадські об’єднання надають величезну підтримку підрозділам Збройних сил України та 

територіальної оборони. Представники влади громади спрямовують зусилля на співпрацю та 

підтримку ініціатив громадськості за гуманітарним та безпековим напрямком. 
В рамках партнерства та за підтримки ГО «Сумська платформа реформ» розпочато 

проведення на території СМТГ перейменування топонімів, пов’язаних з країною-агресором. 

Прийнято розпорядження міського голови від 16.05.2022 р. №204-Р «Про створення 

робочої групи з проведення експертного обговорення дерусифікації топонімів у Сумській 

міській територіальній громаді», яким створено відповідну робочу групу, до складу якої 

увійшли представники експертного середовища, науковці, краєзнавці, громадські активісти 

та посадові особи Сумської міської ради. Мешканці громади мали можливість з 23 травня 

по 23 червня подавати власні пропозиції щодо перейменування вулиць, провулків, площ на 

території громади через спеціальну гул-форму. У підсумку надійшло 129 пропозицій. 
З врахуванням пропозицій мешканців та експертної спільноти робоча група 

сформувала перелік з 217 топонімів, які пропонується «дерусифікувати». До переліку 
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увійшли 184 назв на території міста та  33 по старостинським округам. Інформація про 

діяльність робочої групи висвітлюється на офіційному сайті Сумської міської ради, 

соціальних мережах та у ЗМІ. Створено окремий тематичний розділ на Інформаційному 

порталі Сумської міської ради. 
У рамках відзначення Днів Європи в Сумах відбулися низка публічних та онлайн-

заходів: мистецька виставка «З Європою в серці», творчі відеовітання «Україна дякує 

Європі!» від спортсменів, музикантів та школярів, які разом з батьками виїхали з Сум та 

знайшли собі тимчасові домівки майже у всіх 27 країнах Євросоюзу. Заходи відбулись за 

підтримки Асоціації євроклубів Сумщини. 
Також в рамках партнерства з ГО «Освіта впродовж життя», Інформаційним центром 

ЄС у м. Суми та науковцями СумДУ, за підтримки European Union in Ukraine, відбувся захід 

«День кар'єри», на якому в формі панельної дискусії «Сучасний етап інтеграції до 
Європейського Союзу: нові можливості для України та українців» обговорювали нові 

можливості та виклики, що з'явились перед університетами та підприємствами міста Суми, 

роль європейських програм і партнерів у подальшому розвитку громади. 
В рамках реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку м. Суми було втілено ряд 

соціальних проєктів щодо взаємодії та гуманітарної допомоги між спілками національних 

меншин, зокрема єврейською та ромською громадами. Також ініційована та проведена 

онлайн-зустріч місцевих координаторів за участю Національного координатора проєкту 

Ксенії Рубікондо щодо пошуку нових шляхів співробітництва, поширення в Європі 

інформації щодо ситуації в Україні.  
На засідання виконавчого комітету, пленарні засідання сесій міської ради є вільний 

доступ представникам ІГС, мешканцям громади, які беруть активну участь у обговоренні та 

розгляді питань життєдіяльності міста, реалізації місцевої політики.  
Міський голова, його заступники, секретар міської ради беруть участь у зустрічах з 

мешканцями міста, на яких обговорюються шляхи вирішення проблем сумчан, 

напрацювання механізму співпраці влади та громади. 
На Інформаційному порталі Сумської міської ради оприлюднювалися повідомлення 

про можливість участі у конкурсах (програмах, проєктах) з метою отримання грантів та 

міжнародного фінансування. 
Надавалося сприяння у реалізації права громадян на проведення мирних акцій та 

зібрань з метою захисту їх прав та інтересів (було проведено 29 масових заходів).  
Громадські організації залучались до відзначення державних та пам’ятних дат. 
З метою реалізації механізмів «електронної демократії» триває робота з електронними 

петиціями на порталі «Єдина система місцевих петицій» http://www.e-dem.in.ua/sumy до 

Сумської міської ради надійшло 62 електронних звернення. По 33 петиціях тривав збір 

підписів. Необхідну кількість підписів набрали 9 петицій, на які були надані відповіді, що 

містили як роз’яснення стосовно порушених у петиціях питань, так і конкретні кроки влади 

щодо їх вирішення. Електронні петиції, які в установлений термін не набрали необхідної 

кількості голосів на свою підтримку, після завершення голосування були розглянуті як 

колективні звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

Таких петицій у І півріччі 2022 року було 22. Разом з тим, було відхилено 29 петицій через 

невідповідність повноважень, дублювання вже існуючих, або вирішення порушених у них 

проблемних питань. На розгляд Сумської міської ради було підготовлено 6 проєктів рішень, 

розглянуто та підтримано 1. На розгляд виконавчого комітету винесено 2 петиції, але 

розглянуто 1. 
Завершено оцінку проєктів мешканців, поданих у рамках громадського 

(партиципаторного) бюджету СМТГ, але проведення голосування за ініціативи городян та 

жителів старостинських округів відкладене до закінчення воєнного стану. 
Відбувалася співпраця з представництвами міжнародних експертних організацій щодо 

рейтингування рівня прозорості, рівня підзвітності, впровадження інструментів електронної 

демократії у Сумській міській раді. 
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Інформаційні технології 
З метою забезпечення функціонування IT-інфраструктури здійснювалася підтримка 

роботи систем електронного документообігу, систем автоматизації діловодства, супровід 

роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, 

підтримка роботи систем відеоспостереження 
 
Охорона навколишнього природного середовища 

 Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного 

середовища на території СМТГ було впровадження основних принципів екологічної 

політики та реалізації завдань Програми охорони навколишнього природного середовища 

Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки. 
 За І півріччя 2022 року надходження екологічного податку склали 1,1 млн грн, що 

становить 23,6% від запланованого на рік.  
Фінансування завдань та заходів Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки за  І півріччя                     
2022 року склало 0,6 млн гривень. Зважаючи на воєнний стан, заходи Програми не були 

реалізовані в повній мірі. У рамках реалізації програмних заходів забезпечено реконструкцію 

(санацію) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської                     
по вул. Черкаській до перехрестя   вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми. 
  
 Сприяння забезпеченню законності та правопорядку 

Підрозділами Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області та 

Управління патрульної поліції в Сумській області вживаються заходи, спрямовані на 

попередження злочинності, своєчасне реагування на повідомлення про скоєні 

правопорушення, підвищення ефективності розкриття злочинів. 
У І півріччі 2022 року зареєстровано 919 кримінальних правопорушень (-34,5% до 

І півріччя 2021 року), з яких по 298 (32,4%) особам повідомлено про підозру, також розкрито 

80 правопорушень минулих років. 
Зареєстровано 48 особливо тяжких злочинів (у 2,4 р. б.), із яких 8 (16,7%) розкрито. 

Зареєстровано 356 тяжких злочинів (-22,4%), із яких 41,6% розкрито. Зареєстровано 296 

крадіжок майна (-52,3%), із яких 45,6% розкрито, також розкрито 30 фактів крадіжок 

минулих років.  Зареєстровано 29 фактів ДТП (-12,1%), з яких за 13 (44,8%) повідомлено про 

підозру (також розкрито 14 фактів ДТП минулих років).  
Зареєстровано 87 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, за 47 (54,0%) фактами особам повідомлено про підозру, також розкрито 

6 злочинів, вчинених в минулі періоди. Зареєстровано 49 фактів збуту наркотичних засобів, 

за 44 (89,8%) з яких особам  повідомлено про підозру.  
Зареєстровано 4 факти незаконного заволодіння транспортними засобами 

(автомобілями), з яких 1 (25,0%) розкрито, 6 фактів незаконного поводження зі зброєю, з 

яких за 4 (66,7 %) особам повідомлено про підозру. 
Сумським РУП ГУ НП в Сумській області здійснюються заходи щодо профілактики 

вчинення адміністративних правопорушень, за 6 місяців 2022 року до адміністративної 

відповідальності було притягнуто 2757 осіб (-31,3%).  
Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території СМТГ здійснювалося 

силами територіальних органів поліції: Сумським РУП ГУ НП в Сумській області, 

Управлінням патрульної поліції в Сумській області, військовослужбовцями в/ч 3051 НГ 

України та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку.  
Дільничними офіцерами поліції Сумського РУП ГУ НП в Сумській області розкрито 

94 злочини, прийнято участь у розкритті 184 злочинів, складено 1819 адміністративних 

протоколів за різні види правопорушення. 
Працівниками патрульної поліції затримано 12 осіб, 12 транспортних засобів, що 

перебували в розшуку та виявлено 4 мобільних телефони, які значились у розшуку як 

викрадені.  
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Патрульними поліцейськими оформлено 3693 адміністративних матеріалів, з них: у 

сфері забезпечення правил дорожнього руху оформлено 3075 адміністративних матеріалів; у 

сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку оформлено 618 адміністративних 

матеріалів.  
Зареєстровано 354 дорожньо-транспортних пригоди (-32,8%), з них 8 за участю 

неповнолітніх.  
Зареєстровано 12 громадських формувань з охорони громадського порядку, 2 

(«Шериф», «Альфа-Правозахист») з яких приймають активну участь у проведенні заходів з 

профілактики правопорушень, та є учасниками комплексної Програми профілактики 

правопорушень. 
На утримання пунктів охорони громадського порядку Сумського РУП ГУ НП в 

Сумській області та оплату послуг зі страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (автомобілів патрульних нарядів поліції) 

спрямовано кошти з бюджету Сумської МТГ в сумі 0,3 млн гривень. 
 З метою сприяння роботі правоохоронних органів передано субвенцію до державного 

бюджету для Головного управління Національної поліції в Сумській області на придбання 

паливно-мастильних матеріалів в сумі 0,8 млн гривень. 
З метою сприяння військовим формуванням у проведенні заходів з оборони 

спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 8,1 млн грн, в т.ч. шляхом передачі субвенцій до 

державного бюджету – 2,16 млн гривень. 
 

Техногенна безпека людини 
За рахунок коштів бюджету СМТГ на виконання заходів із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них спрямовано 0,4 млн гривень, в т.ч.: 

на утримання міського захищеного пункту управління цивільного захисту та нової системи 

оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

– 0,1 млн грн; придбання генераторів для поповнення матеріального резерву – 0,3 млн 
гривень.  

На утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба» спрямовано кошти  

бюджету СМТГ та субвенцій з інших місцевих бюджетів в сумі 1,2 млн гривень. 
 
 Охорона праці 

Було проведено 2 перевірки підприємств, установ та організацій міста щодо 

дотримання законодавства з охорони праці. За результатами перевірок їх керівникам були 

винесено 2 довідки про усунення виявлених порушень. Також проведено 5 відвідувань 

комунальних підприємств та установ  з метою надання практичної допомоги з питань 

дотримання законодавства з охорони праці. 
Надавалась допомога профспілковим організаціям міської територіальної громади, 

роботодавцям у підготовці розділу «Охорона праці» колективного договору та додатків до 

нього, щодо їх змісту та правильності застосуванню чинного законодавства з охорони праці, 

розробці комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки та зниження 

рівня виробничого травматизму. В ході перевірок обов’язково аналізується стан їх 

виконання. За звітний період було прийнято та повідомно зареєстровано 61 колективних 
договорів та змін до них, якими охоплено 31 працюючих підприємств, установ та організацій 

СМТГ. 
 
 

 
Сумський міський голова     Олександр ЛИСЕНКО 
 
 
Виконавець: Співакова Л.І. 
 
___________ 
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 Додаток 1 
до Інформації про хід виконання рішення 

Сумської міської ради від  26 січня 2022  

року № 2705 - МР «Про Програму 

економічного і соціального  розвитку  

Сумської міської   територіальної громади 

на  2022 рік та основні напрями розвитку на  

2023 - 2024 роки»,  за підсумками І півріччя 

2022 року 
 

Інформація  про виконання показників доходної частини бюджету Сумської міської територіальної громади  
за підсумками І півріччя 2022 року 

 
Таблиця 1 

Зведені показники дохідної частини бюджету СМТГ, млн гривень 

  
Фактичні 

надходження за 

2021 рік 

Фактичні 

надходження за 

І півріччя 2021 

року 

% вик-ня         

І п/р                     
2022 року                    
до І п/р               

2021 року 

 Затверджено з 

урахуванням 

змін 2022 рік  

Фактичні 

надходження за 

І півріччя 2022 

року 

% вик-ня до 

річного 

плану на 

2022 рік 

Питома вага 

доходів у 

загальному 

обсязі 
доходів, % 

Всього доходів, у тому числі:      3 280,4            1 460,0            105,7            3 511,9             1 543,0                 43,9             100,0       

                

Власні доходи - всього, у томі числі:      2 510,2            1 162,0            104,6            2 985,5             1 216,0                 40,7                78,8       

                

Доходи загального фонду        2 431,5              1 131,3              103,6              2 866,7               1 172,3                  40,9                 76,0       

                

Доходи спеціального фонду             78,7                   30,7              142,3                 118,8                    43,7                  36,8                   2,8       

                

Офіційні трансферти - всього, у тому числі:          770,2                298,0            109,7               526,4                327,0                 62,1                21,2       
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Дотації               

                

Субвенції           769,6                 298,0              109,7                 526,4                  327,0                  62,1                 21,2       

                

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів               0,6               
 

  

 
 
 

Таблиця 2 
Заходи щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ в 2022 році 

     
тис. гривень 

№ 

з/п  
  Зміст заходів   

Додаткові 

надходження                                                                                                                                                                                                                                                                             

Виконання                    

станом на 

01.07.2022 

% 
виконання 

Відповідальний 

виконавець 

    Всього загальний та спеціальний фонд, в т.ч.    1 090,0        8 641,3       792,8   

    Загальний фонд :    990,0        1 002,6        101,3         

    Спеціальний фонд:    100,0        7 638,7        7 638,7         

 1.    Всього по податку на доходи фізичних осіб*, у тому числі за рахунок:     790,0        971,2        122,9         

 1.1.  

 Вжиття вичерпних заходів, спрямованих на недопущення росту та ліквідацію 

податкового боргу, заборгованості з виплати заробітної плати, зокрема шляхом 

активізації претензійно-позовної роботи   
 420,0        644,8        153,5       

Головне 

управління                         

ДПС у Сумській 
області 

 1.2.  

 Сприяння збільшенню фонду оплати праці та створенню нових робочих місць за 

рахунок відпрацювання суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути 

потенційними порушниками при виплаті заробітної плати    
 320,0        205,0        64,1       

Головне 
управління                         

ДПС у Сумській 

області 

 1.3.  

 Проведення роботи з виявлення найманих працівників, які не зареєстровані, у 

тому числі за рахунок сплати донорахованих сум під час виплати заробітної 

плати "у конвертах"  
 50,0        121,4        242,8       

Головне 
управління                         

ДПС у Сумській 

області 
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 2.   Всього по платі за землю, у тому числі за рахунок:  200,0        31,4        15,7         

 2.1.  
 Залучення  суб’єктів господарювання – землекористувачів, що не мають 

зареєстрованого  у відповідності до чинного законодавства  права користування 

земельними ділянками,  до укладення   договорів оренди землі  
 200,0        31,4        15,7       

Департамент 

забезпечення 
ресурсних 

платежів 

Сумської міської 
ради               

 3.    Всього по інших видах надходжень, у тому числі за рахунок:    100,0        7 638,7           

 3.1.  
  Активізації роботи щодо зростання інших видів надходжень, в т.ч. за 

рахунок:    100,0        7 638,7           

 
3.1.1.  

 Продажу об'єктів комунальної власності    100,0           

Департамент 
забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської міської 
ради               

 
3.1.2.  

 Оренди об'єктів комунальної власності      7 638,7         

Департамент 

забезпечення 
ресурсних 

платежів 

Сумської міської 

ради               

 
Примітка: 

    * Вказаний обсяг додаткових надходжень врахований при затвердженні бюджету СМТГ на 2022 рік (контингент) 
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Таблиця 3 

       Надходження коштів до бюджету СМТГ в 2022 році  
за рахунок  заходів примусового стягнення  

та підвищення платіжної дисципліни платників податків 

      
тис. гривень 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Додаткові 

надходження                                                                                                                                                                                                                                                                             

Виконання                    
станом на 
01.07.2022 

% 
виконання 

Інформація щодо погашення боргу та 

розстроченої суми (в розрізі податків) 
Відповідальний 

виконавець 

1 
Надходження коштів за рахунок 
погашення податкового боргу та 

стягнення коштів з рахунків 
     4 500,0            7 419,8                164,9       

За рахунок: 
1) плати за землю – 5 818,4 тис. гривень; 
2) єдиного податку  - 401,7 тис. гривень; 
3) екологічного податку -  180,6 тис. гривень; 
4) рентної плати за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення   -202,6 тис. 

гривень; 
5) податку на доходи фізичних осіб - 516,3  тис. 
гривень; 
6) податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки – 145,7 тис. гривень;                                                                        
7) акцизного податку з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів –108,2 тис. гривень;                                                                                              
8) інші –154,5 тис. гривень;                              

Головне 
управління                         

ДПС                               
у Сумській 

області 

2 Сплата розстрочених сум         500,0                 29,0                    5,8       За рахунок єдиного податку з юридичних осіб                                                                                                                                                                                                                  

Всього:      5 000,0            7 448,8                149,0         

Сумський міський голова                 Олександр ЛИСЕНКО 
Виконавець: Співакова Л.І. 
___________ 
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 Додаток 2 
до Інформації про хід виконання рішення 

Сумської міської ради від  26 січня 2022  

року № 2705 - МР «Про Програму 

економічного і соціального  розвитку  

Сумської міської   територіальної громади 

на  2022 рік та основні напрями розвитку на  

2023 - 2024 роки»,  за підсумками І півріччя 

2022 року 
 

 
 

Інформація про виконання цільових (комплексних) програм за підсумками І півріччя 2022 року 
 

№ 
з/п 

Назва програми/яким документом 

затверджено 

Термін 

реалізації 

(початок/ 
закінчення),  

роки  

Виконано,  
млн грн 

(окремо по 

державному 

бюджету (ДБ), 

бюджету СМТГ, 

іншим джерелам) 

Інформація про виконання  
 

1. Цільова Програма підтримки малого і 

середнього підприємництва Сумської 

міської територіальної громади на    

2022-2024 роки (рішення СМР від 
29.09.2021  № 1601-МР) 

2022-2024  - В рамках Програми у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 26 заходів, до 

яких було залучено 565 суб’єктів господарювання, зокрема: семінар на тему 

«Роз’яснення питань підключення РРО»; конференція компанії «Amway»; тренінги 

компанії «Glovo»; засідання «Клубу Ділових Людей»; семінари менеджерів б'юті-
індустрії; робочі зустрічі менеджерів магазинів одягу; нарада Сумського осередку 

АФНУ (ріелтори); нарада Ощадбанку; 6 нарад промисловців міста; 5 нарад з 

підприємцями; робочі зустрічі створеного Машинобудівного кластеру; збори ради 

підприємців; наради підприємців з економічного розвитку регіону та з відновлення 

економіки; наради представників торгівельних мереж; наради експертів по 

економічній стратегії та енергоефективності області; обговорення інвест-програми 

Сумиобленерго; робоча зустріч щодо діяльності індустріальних парків області. 

Постійно надається роз’яснювальна та консультаційна підтримка з питань роботи 

бізнесу в умовах воєнного стану. 
2. Програма розвитку та вдосконалення 

пасажирського транспорту і 

мобільності на території Сумської 

2022-2024  21,13 
(бюджет СМТГ) 

 

   На виконання Програми за рахунок коштів бюджету СМТГ було спрямовано                       

21,13 млн грн, а саме на: 
- фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» - 5,33 млн грн; 
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міської територіальної громади на 

2022-2024 роки (рішення СМР від 

26.01.2022  № 2716-МР) 

- відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими 

тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування та на тролейбусних маршрутах КП СМР «Електроавтотранс» -               
15,80 млн гривень. 

3. Програма підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері 
Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (рішення 

СМР від 26.01.2022 № 2715-МР) 

2022-2024 0,05 
(бюджет СМТГ) 

 
 

На впровадження завдань та заходів Програми спрямовано 0,05 млн гривень:   
- проведено обслуговування системи моніторингу енергоресурсів будівель КНП 

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР за адресою: м. Суми, вул. І.Сірка, 3, 

Троїцька, 28; 
- укладені договори на здійснення обслуговування Сумської міської системи 

моніторингу теплоспоживання у 49 закладах освіти (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 
30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, класична 
гімназія, ССПШ № 31, СПШ №№ 11, 14, 28, 32, НВК №16, ЗДО №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38); 
- укладені договори на внесення змін до проєкту вузлів обліку теплової енергії в 

ЗДО №40, ССШ №10 та замовлено відповідне обладнання;  
- виконано роботи з енергетичного обстеження будівель ЗДО №№ 20, 24, 25, 26, 28, 

36, 40, ССШ №10, ЗОШ № 22, ПДЮ, ЦНТТМ, МНВК (роботи не профінансовані); 
- проведено перший наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного 

менеджменту в бюджетній сфері «Перереєстрація і підтримка легітимності 

сертифікатів TÜV SÜD», за результатами якого отримано підтвердження 

відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам  міжнародного 

стандарту ISO 50001:2018. 
4. Програма молодіжного житлового 

кредитування  Сумської міської 
територіальної громади                                
на 2022-2024 роки (рішення СМР від 

29.09.2021 № 1602-МР)                                   

2022-2024 -0,39 
(бюджет СМТГ) 

2,98 
(державний бюджет) 

 

За рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву виділено 2,98 млн грн, що дало змогу надати 4 пільгових 
довгострокових кредитів на будівництво житла для мешканців СМТГ загальною 

площею 162,54 кв. метрів. Повернуто  до бюджету СМТГ громадянами раніше 

наданих кредитів на придбання житла в сумі 0,39 млн гривень.  
5. Комплексна цільова Програма Сумської 

міської територіальної громади з 

регулювання містобудівної діяльності 

та розвитку інформаційної системи 

містобудівного кадастру                                       
на 2022 – 2024 роки (рішення СМР від 

27.10.2021 № 2002-МР)                                  
 

2022-2024 _ Через збройну агресію російської федерації проти України заходи Програми 

виконувалися в значно менших обсягах, а реалізація деяких була неможливою, 

зокрема через вжиття запобіжних заходів безпеки доступу до Державних реєстрів.  
З метою проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на 

пам’ятки архітектури м. Суми виконувалося упорядкування та наповнення архіву 

пам’яткоохоронної документації з формуванням по кожній з пам’яток архітектури 

окремої контрольної справи в паперовому та електронному вигляді, листування з 

питань укладення з власниками/користувачами пам’яток охоронних договорів та 

виготовлення на пам’ятки облікової документації. 
6. Комплексна цільова програма 

реформування і розвитку житлово-
комунального господарства Сумської 

2022-2024 64,78 
 (бюджет СМТГ)  

На виконання Програми за рахунок коштів бюджету СМТГ було спрямовано                        

64,78 млн грн, в т.ч. на: 
- організацію благоустрою населених пунктів – 63,55 млн грн (шляхове 
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міської  територіальної громади на 

2022-2024 роки (рішення СМР від 

26.01.2022  № 2718-МР) 

господарство – 31,60 млн грн, вуличне освітлення – 15,70 млн грн, озеленення –   
6,41 млн грн, утримання цвинтарів – 6,64 млн грн,  інші види робіт з благоустрою – 
3,20 млн грн); 
  - забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 0,29 млн 

грн (оплата послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 4/13 – 0,21 млн 

грн та проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення – 0,08 млн 

грн); 
- перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для 

складування твердих побутових відходів – 0,30 млн грн; 
- фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» СМР – 0,11 млн грн; 
- іншу діяльність у сфері житлово -комунального господарства – 0,48 млн грн 

(зокрема, на: сплату орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій 

розташовано полігон для захоронення ТПВ – 0,28 млн грн; святкове оформлення 

міста, охорону новорічних ялинок, поточний ремонт святкової ілюмінації –                  
0,08 млн грн; оплату сертифікату за прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта 

будівництва – 0,02 млн грн; реалізацію проєкту «Управління відходами на основі 

замкненого циклу» – 0,03 млн грн); 
- відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на 

впровадження енергоефективних заходів – 0,05 млн гривень. 
7. Програма організації діяльності голів 

квартальних комітетів кварталів 

приватного сектора міста Суми та 

фінансове забезпечення їх роботи на 
2022-2024 роки (рішення ВК від 

11.05.2022  № 139) 

2022-2024 0,15 
(бюджет СМТГ) 

На матеріальне заохочення 68 голів квартальних комітетів кварталів приватного 

сектору міста з  бюджету СМТГ було направлено кошти в сумі 0,15 млн гривень. 
За звітний період головами квартальних комітетів були проведені: 
- загальні збори мешканців кварталу, зустрічі з депутатами та керівниками 
виконавчих органів Сумської міської ради, засідання квартальних комітетів;  
- прийом громадян відповідно до графіку прийому (19,3 тис. осіб);  
- 5,5 тис. перевірок прибудинкових територій мешканців приватного сектору щодо 

дотримання Правил благоустрою міста Суми тощо, в результаті яких виявлено 

порушень 1,0 тис. випадків (захаращення територій, прилеглих до житлових 

будинків, проведення будівельних та інших робіт без дозволу відповідних установ 

тощо), які було усунено;  
- надання допомоги в оформленні необхідних документів, за необхідністю - 
проведення консультації тощо. 

8. Цільова програма капітального 

ремонту, модернізації, заміни та 

диспетчеризації ліфтів на                                
2022-2024 роки (рішення СМР від 

26.01.2022 № 2717-МР) 

2022-2024 _ Проведено капітальний ремонт ліфтів в під’їздах 1,2,3 житлового будинку №5                                        

по вул. Олексія Береста в м. Суми на суму 0,6 млн грн, станом на 01.07.2022 оплата 

робіт не проведена. 

9. Цільова комплексна програма «Суми – 
громада для молоді»                                    

2022-2024 1,65 
(бюджет СМТГ)  

Видатки бюджету СМТГ на виконання Програми склали 1,65 млн грн, які було 

спрямовано на забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР 
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на 2022-2024 роки (рішення СМР від 

23.12.2021 № 2698-МР) 
та для компенсаційних виплат КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд 

студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста (забезпечено 

пільговим проїздом 18 студентів). КУ «МЦ «Романтика» СМР організовано та 

проведено 12 заходів, відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради  - 
9 заходів, які не потребували фінансування. 

10. Програма з реалізації Конвенції ООН 

про права дитини Сумської міської 

територіальної громади на                            
2022-2024 роки (рішення СМР від 

29.09.2021 № 1604-МР) 
 
 

2022-2024 0,08 
(бюджет СМТГ) 

 

Видатки бюджету СМТГ на виконання Програми склали 0,08 млн гривень. Було 

забезпечено виплату поворотної фінансової допомоги патронатним вихователям 

для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, 

влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної 

соціальної допомоги в сумі 0,06 млн гривень. Також, надана одноразова допомога 
14 дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років, на суму 0,02 млн гривень. 
11. Програма Сумської міської 

територіальної громади «Соціальні 

служби готові прийти на допомогу                                          
на 2022 – 2024 роки» (рішення СМР 

від 27.10.2021 № 2003 -МР) 
 

2022-2024 
 
 

0,73 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми з бюджету СМТГ було спрямовано 0,73 млн гривень. На 

проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб було направлено 

0,03 млн грн: 5 переможцям виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва 

«Всесвіт очима дитини» за результатами 2021 року щомісячно виплачувалась 

стипендія міського голови. На забезпечення функціонування КУ «Центр матері та 

дитини» було спрямовано 0,70 млн гривень.  
12. Програма Сумської міської 

територіальної громади «Милосердя» 

на 2022-2024 роки (рішення СМР від 

24.11.2021 № 2272 -МР) 
 

2022-2024 26,44 
(бюджет СМТГ) 

 

На виконання Програми, відповідно до якої надаються соціальні гарантії та пільги 

мешканцям міста (охоплено більше 57 тисяч громадян), спрямовано                             

26,44 млн грн, зокрема по наступних підпрограмах:  
- надання пільг на проїзд окремим категоріям громадян – 18,05 млн грн 

(забезпечено надання пільг на проїзд окремим категоріям громадян комунальним 

електро- та автотранспортом, автомобільним транспортом на приміських 

автобусних маршрутах, залізничним транспортом); 
- соціальні гарантії окремим категоріям громадян – 3,52 млн грн (2,2 тис. 

мешканцям громади забезпечено надання додаткових соціальних гарантій, 

встановлених Сумською міською радою, матеріальної допомоги; забезпечено 

надання пільг громадським об’єднанням  ветеранів війни по оплаті за користування 

комунальними послугами); 
- надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі – 2,73 млн грн (забезпечено виплату компенсації 537 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам 

з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги); 
- надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, 

громадським об'єднанням ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість – 
0,77 млн грн (за підсумками проведеного в 2021 році конкурсу забезпечено надання 
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в поточному році фінансової підтримки об’єднанням ветеранів та товариству 

допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень 

«Феліцитас»); 
- соціальні гарантії громадянам, які мають особливі заслуги, та сім'ям загиблих – 
0,50 млн грн (забезпечено виплату соціальних гарантій 71 мешканцю громади, які 

мають особливі заслуги, та проведено відшкодування підприємствам-надавачам 

послуг за надані в 2021 році пільги сім’ям загиблих в Афганістані воїнів-
інтернаціоналістів); 
- надання інших, передбачених законодавством пільг, та пільг з оплати послуг 

зв'язку окремим категоріям громадян - 0,44 млн грн (забезпечено надання пільг  на 
проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або 

залізничним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи – 16 осіб;  компенсація витрат на автомобільне паливо 2 особам, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; пільги на оплату послуг 

зв’язку - 1,3 тис. осіб). 
13. Програма Сумської міської 

територіальної громади «Соціальна 

підтримка захисників України та 

членів їх сімей» на 2022-2024 роки 

(рішення СМР від 24.11.2021                     

№ 2273 -МР) 
 

2022-2024 
 

67,67 
(бюджет СМТГ) 

 

Всього заходами програми охоплено більше 4 тисяч захисників України та членів 

їх сімей. На виконання заходів програми спрямовано 67,67 млн грн, зокрема по 

наступних підпрограмах:  
 - соціальні гарантії захисникам України та членам їх сімей – 64,80 млн грн 

(зокрема: забезпечено підтримку членів добровольчих формувань СМТГ шляхом 

надання різних видів допомог; 5 захисникам України, які отримали поранення, 

контузії, каліцтва виплачено одноразову матеріальну допомогу; 3 захисникам 

України виплачено цільову матеріальну допомогу для проведення лікування та 
вирішення соціально-побутових та інших питань; 23 сім'ям загиблих (померлих) 

захисників України  виплачено допомогу на вирішення соціально-побутових 

питань); 
- передача іншої субвенції обласному бюджету на здійснення компенсаційних 

виплат за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції (операції 

Об’єднаних сил) та інших ветеранів війни автомобільним транспортом на 

автобусних маршрутах загального користування в Сумській області – 1,15 млн грн; 
- соціальні гарантії громадянам, які мають особливі заслуги, та сім’ям загиблих – 
0,59 млн грн (забезпечено виплату соціальних гарантій 57 громадянам, які мають 

особливі заслуги, та 83 сім’ям загиблих (померлих) захисників України; проведено 

відшкодування підприємствам-надавачам послуг за надані в 2021 році пільги 
сім’ям загиблих (померлих) захисників України); 
- соціальна підтримка вихованців закладів дошкільної освіти, батьки яких є 

захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України – 0,32 млн 

грн (в січні-лютому поточного року забезпечено безкоштовним харчуванням               
545 дітей раннього та дошкільного віку);  
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- соціальна підтримка учнів закладів загальної середньої освіти, навчально-
виховного комплексу, вихованців дошкільного підрозділу навчально-виховного 

комплексу та початкових шкіл, батьки яких є захисниками України або загиблими 

(померлими) захисниками України – 0,51 млн грн (в січні-лютому поточного року 

забезпечено безкоштовним харчуванням 1,5 тис. учнів);  
- медичне забезпечення захисників України та членів сімей загиблих (померлих) 

захисників України – 0,29 млн грн (194 захисники України та члени сімей загиблих 

(померлих) захисників України отримали додаткові медичні послуги, в т.ч. з  

забезпечення пільгового зубопротезування). 
14. Цільова програма соціальної 

підтримки осіб з інвалідністю, які 
пересуваються на кріслах колісних, на 

2021-2023 роки (рішення СМР від 

21.10.2020 № 7557-МР) 

2021-2023 _ 
 

Видатки на виконання завдань та заходів Програми в бюджеті СМТГ передбачені 

на ІІ півріччя 2022 року. 

15. Програма для забезпечення виконання 

департаментом соціального захисту 

населення Сумської міської ради 

рішень суду та пов’язаних із ними 

стягнень на 2021 – 2023 роки (рішення 

СМР від 24.03.2021 № 517-МР) 

2021-2023  _ Видатки на виконання завдань та заходів Програми не здійснювались. Відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. №538                       

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 р. 

№ 902» видатки, що пов’язані з судовими рішеннями, включені до видатків 

державного бюджету. 

16. Програма оздоровлення та відпочинку 

дітей Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (рішення 

СМР від 24.11.2021 № 2507 -МР) 
 

2022-2024 
 

_ У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти нашої держави заходи 

з  забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей не проводились. 

17. Комплексна Програма Сумської 
міської територіальної громади 

«Охорона здоров’я» на 2022-2024 роки 

(рішення СМР від 26.01.2022                     

№ 2713-МР) 

2022-2024 48,09 
(бюджет СМТГ) 

 

На виконання Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 48,09 млн грн, а 
саме на  фінансування видатків закладів охорони здоров’я, інших закладів, програм 

та заходів у сфері охорони здоров’я (зокрема, видатки, які не підпадають під 

програму державних гарантій медичного обслуговування населення):  
• КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР, КНП «Клінічна лікарня № 4» 

СМР, КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» СМР, КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР, КНП 

«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР, КНП «Клінічна 

стоматологічна поліклініка» СМР – 30,48 млн грн; 
• КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 1», КНП «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги № 2» (оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв) – 2,31 млн грн;  
• централізованої бухгалтерії та інформаційно – аналітичного центру медичної 

статистики  – 1,38 млн грн; 
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• надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги                  
(зокрема: забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання 

туберкуліну, підгузків та технічних засобів, лікувального харчування); 

забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням – 
13,92 млн гривень. 

18. Комплексна програма Сумської 

міської територіальної громади 

«Освіта на 2022-2024 роки» (рішення 

СМР від 24.11.2021 № 2512 -МР) 

2022-2024 686,78 
(бюджет СМТГ, в т.ч. 

за рахунок  субвенцій з 
державного бюджету - 

286,89)  

Видатки на виконання завдань та заходів Програми за рахунок коштів бюджету 

СМТГ та субвенцій з державного бюджету склали 686,78 млн грн, зокрема на 

виконання наступних підпрограм: 
 - «Дошкільна освіта» та «Загальна середня освіта у закладах загальної середньої 

освіти» – 547,68 млн грн (на утримання 38 закладів дошкільної освіти та 37 

закладів загальної середньої освіти, забезпечення комфортних умов та покращення 
їх матеріально – технічної бази); 
- «Спеціальна освіта» – 23,47 млн грн (на утримання Сумського закладу загальної 

середньої освіти спеціальна школа СМР, Сумської спеціальної початкової школи    

№ 31 СМР, Сумського багатопрофільного навчально – реабілітаційного центру № 1 

СМР);  
 - «Позашкільна освіта» – 21,25 млн грн (на утримання чотирьох закладів 

позашкільної освіти, в т.ч. 10-ти дитячо-юнацьких клубів, та Комунального закладу 

«Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Суми» СМР); 
- «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» – 0,82 млн грн                   
(на утримання Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Сумської міської ради); 
 - «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» – 85,24 млн грн 

(на утримання 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти). 
19. Програма розвитку фізичної культури і 

спорту Сумської міської 

територіальної громади на                        
2022-2024 роки (рішення СМР від 

24.11.2021 № 2509 -МР) 
 

2022-2024 27,41 
(бюджет СМТГ) 

 

На виконання Програми було спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 27,41 млн 

грн, в т.ч. на: 
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 

- 0,05 млн грн; 
 - утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення  навчально – 
тренувальної роботи та проведення навчально-тренувальних зборів та заходів 

(МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби», МКЗ «СДЮСШ олімпійського резерву                                   
В. Голубничого з легкої атлетики», МКЗ «КДЮСШ «Суми», КЗ «КДЮСШ 

єдиноборств» СМР, КЗ КДЮСШ № 1 та КЗ КДЮСШ № 2) – 13,94 млн грн;  
- надання фінансової підтримки на діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

фізкультурно-спортивних товариств (Сумська міська ДЮСШ «Спартак», міська 

ДЮСШ СООВФСТ «Колос», КДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», КДЮСШ 

«Авангард», ДЮСШ «Спартаківець») – 7,03 млн грн;  
 - утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

проведення спортивно – масових заходів центром, утримання клубів за місцем 

проживання, проведення змагань –  2,41 млн грн;  
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- фінансову підтримку підприємств та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність (КП «Муніципальний спортивний клуб  з хокею на траві 

«Сумчанка», КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», ГО 

«Академія футзалу «Футзальний клуб «Суми») – 3,62 млн грн; 
- виплату стипендій міського голови 30 талановитим спортсменам СМТГ – 0,36 млн 

гривень. 
20. Цільова комплексна Програма 

розвитку культури Сумської міської  

територіальної громади на 2022-2024 
роки (рішення СМР від 26.01.2022                     

№ 2714-МР) 
 
 

2022-2024 0,004 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 4,0 тис. грн 

(підпрограма «Культурно-масова робота»). Було проведено 4 заходи: урочистості 

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв 

Небесної Сотні, покладання квітів з нагоди вшанування пам’яті загиблих у Другій 

світовій війні. 28 червня  з нагоди відзначення Дня Конституції України у сквері     
ім. Т.Г. Шевченка відбулись урочистості, а на вулиці Соборній - Благодійний 

ярмарок на підтримку ЗСУ.   
21. Програма «Відкритий інформаційний 

простір Сумської міської 

територіальної громади» на 2022 рік 

(рішення СМР від 16.02.2022                      
№ 2732-МР) 

2022 0,33 
(бюджет СМТГ) 

На реалізацію завдань та заходів Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в 

сумі 0,33 млн грн, а саме на інформування територіальної громади з актуальних 

питань життєдіяльності СМТГ: здійснювалось висвітлення інформації щодо 

діяльності СМР та її виконавчих органів на телеканалах СТС та АТВ, в газетах 

«Ваш шанс» та «Всі Суми Панорама Медіа»; здійснено випуск бюлетеню 

«Офіційний вісник Сумської міської ради» №1; протягом січня-лютого 2022 року 

проводились он-лайн трансляції апаратних нарад при міському голові, сесій СМР, 

засідань виконавчого комітету та постійних комісій СМР; виготовлено відеоновини 

для розміщення на сайті та YouTube-каналі СМР та трансляції на телевізійних 

каналах; проведено 28 медіа заходів; здійснювалась підтримка офіційного сайту 

СМР. 
22. Програма «Воєнний стан: 

інформування Сумської міської 

територіальної громади» на 2022 рік 

(рішення ВК від 11.05.2022  № 140) 

2022 0,06 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 0,06 млн 
гривень. Здійснювалось висвітлення інформації щодо життєдіяльності СМТГ в 

умовах воєнного стану місцевими телевізійними каналами СТС та АТВ, в газетах 

«Всі Суми Панорама Медіа», а також в мережі Інтернет на сайтах: Sumy Post, Rama, 
Sumy Life, Every Day, STS. Також здійснювалась технічна підтримка офіційного 

сайту СМР.  
23. Програма «Автоматизація 

муніципальних телекомунікаційних 

систем на 2022-2024 роки Сумської 

міської територіальної громади» 

(рішення СМР від 24.11.2021                      
№ 2510 -МР) 

2022-2024 0,40 
(бюджет СМТГ) 

Видатки бюджету СМТГ на виконання Програми склали 0,40 млн грн (зокрема, на  
підтримку роботи систем електронного документообігу, систем автоматизації 

діловодства, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та       
ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримку роботи систем відеоспостереження).  

24. Програма «Фінансове забезпечення 

відзначення на території Сумської 
міської територіальної громади 

2022-2024 0,04 
(бюджет СМТГ) 

На виконання Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 0,04 млн грн, в 

т.ч. на виконання наступних завдань: 
- забезпечення виконання чинного законодавства щодо відзначення державних, 
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державних, професійних свят, 

ювілейних дат та інших подій                              

на 2022-2024 роки» (рішення СМР від 

24.11.2021 № 2508 -МР) 
 

професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів державного, регіонального та 

місцевого значення (відбулось покладання квітів під час проведення заходів з 

нагоди 2 подій: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

та День Соборності України; здійснювалось звукове забезпечення вищезазначених 

заходів);  
 - вшанування колективів підприємств,  установ, організацій, працівників, 

мешканців СМТГ та інших осіб, які зробили особистий внесок до економічного та 

соціально-культурного розвитку СМТГ та піднесення її іміджу з нагоди державних, 

професійних свят, ювілейних дат та інших подій (відбулось 299 нагороджень, у т.ч. 

відзначені 2 колективи підприємств, установ і організацій СМТГ).  
25. Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 

території Сумської міської 

територіальної громади                        

на 2022-2024 роки (рішення СМР від 

24.11.2021 № 2511 -МР) 

2022-2024 _ У рамках реалізації завдань та заходів Програми було проведено міський конкурс з 
визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких  надається  фінансова підтримка з бюджету СМТГ. У лютому 2022 року було 

підготовлено відповідний проєкт рішення виконавчого комітету, який не був 

ухвалений через початок повномасштабної агресії російської федерації.                                  
26. Програма охорони навколишнього 

природного середовища Сумської 

міської територіальної громади                                           
на 2022-2024 роки (рішення ВК від 

27.05.2022 №162) 

2022-2024 0,59 
(бюджет СМТГ) 

 

На виконання Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 0,59 млн грн, а 

саме на реалізацію заходів у сфері охорони та раціонального використання водних 

ресурсів: виконані роботи по об’єкту «Реконструкція (санація) самотічного 

каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул.Черкаській до 

перехрестя вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми», проводиться контрольне 

топографо-геодезичне знімання та закриття дозволу на виконання робіт. 
Крім того, по об’єкту «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного 

колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6» 
виконується коригування проектно-кошторисної документації; по об’єкту 

«Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм по                              
вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-Київських 

дивізій  до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми» проведено 

перерахунок проектно-кошторисної документації, оплата не проведена.  
27. Комплексна програма «Правопорядок» 

на період 2022 - 2024 роки (рішення 

СМР від 27.10.2021 № 2005-МР)                     
 

2022-2024 1,10 
(бюджет СМТГ) 

На виконання заходів Програми за рахунок коштів бюджету СМТГ спрямовано                                  
1,10 млн грн, в т.ч. на: 
- утримання пунктів охорони громадського порядку, оплату послуг зі страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

(автомобілів патрульних нарядів поліції)  – 0,30 млн грн; 
- передачу субвенції до державного бюджету для Головного управління 

Національної поліції в Сумській області на придбання паливно-мастильних 
матеріалів – 0,80 млн гривень. 

28. Цільова Програма з військово-
патріотичного виховання молоді, 

2022 8,10 
(бюджет СМТГ) 

З метою сприяння військовим формуванням у проведенні заходів з оборони 
спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 8,10 млн грн, в т.ч. шляхом передачі 
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сприяння організації призову громадян 

на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та військовим 

формуванням, розташованим на 

території Сумської міської  

територіальної громади, у проведенні 

заходів з оборони та мобілізації на 

2022 рік (рішення СМР від 27.10.2021 

№ 2004-МР)                     

субвенцій до державного бюджету – 2,16 млн гривень. 
 

29. Цільова Програма захисту населення  і   

території  Сумської  міської 
територіальної  громади     від     

надзвичайних      ситуацій  

техногенного  та природного  

характеру на  2022-2024   роки 

(рішення СМР від 27.10.2021                                 
№ 2001-МР) 

2022-2024 0,37 
(бюджет СМТГ) 

   На виконання заходів Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі                          
0,37 млн грн, в т.ч. на: 
- утримання міського захищеного пункту та нової системи оповіщення для 

попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій –              
0,08 млн грн; 
- придбання генераторів для поповнення матеріального резерву  – 0,29 млн. 

гривень. 

30. Цільова Програма управління та 

ефективного використання майна 

комунальної власності та земельних 

ресурсів Сумської міської  

територіальної громади на 2022-2024 
роки (рішення СМР від 29.09.2021                      
№ 1600-МР) 

2022-2024  
 

0,02 
(бюджет СМТГ) 

Всього на реалізацію Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 0,02 млн 

гривень на проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках 

порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та 

розпорядження земельними ресурсами та майном на території СМТГ.  
Так, в судах різних інстанцій перебуває 26 справ про стягнення безпідставно 

збережених коштів внаслідок користування земельними ділянками комунальної 

власності без оформлення відповідних документів на загальну суму 8,2 млн. 

гривень. Судом прийнято 12 рішень на суму 2,1 млн гривень. У відділах ДВС 

перебуває на виконанні 91 виконавчий документ про стягнення заборгованості за 

користування комунальним майном з 56 боржників на загальну суму 4,8 млн грн, 

27 виконавчих документів про стягнення заборгованості за користування 
земельними ділянками комунальної форми власності з 26 боржників на загальну 

суму 5,3 млн гривень. Крім того, за рішенням суду стягнуто заборгованість по 

орендній платі  за користування комунальним майном за 4-ма позовами на суму 

0,04 млн грн; за 1-м позовом договір розірвано достроково та виселено орендаря з 

нежитлового приміщення; за 1-м позовом заборгованість по орендній платі 

сплачена до прийняття рішення по суті;  за 2-ма позовами про примусове виселення 

орендаря із займаного нежитлового приміщення позов залишено без розгляду; на 

розгляді в суді перебуває 1 позов про стягнення заборгованості по орендній платі 

за користування майном комунальної власності  на суму 0,02 млн гривень. 
31. Програма організації та проведення 

суспільно корисних робіт для 

2021-2023 _ Видатки на виконання завдань та заходів Програми не здійснювались. 
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порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт 

на 2021-2023 роки (рішення СМР від 

29.09.2021 № 1603-МР)                     
32. Програма відшкодування різниці між 

тарифами, встановленими в 

економічно обґрунтованому розмірі на 

опалювальний період 2021/2022 років, 

та такими, які фактично 

застосовувалися в опалювальному 
періоді 2021/2022 років на послуги з 

постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води по категорії 

споживачів «населення» на території 

Сумської міської територіальної 

громади (рішення СМР від 26.01.2022 

№ 2712-МР)                     

2022 101,04 
(бюджет СМТГ) 

Всього на реалізацію Програми спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі                             

101,04 млн гривень: проведено відшкодування різниці між тарифами, 

встановленими в економічно обґрунтованому розмірі на опалювальний період 

2021/2022 років, та такими, які фактично застосовувалися в опалювальному періоді 

2021/2022 років на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води по категорії споживачів «населення» на території СМТГ по 5-ти надавачам 
послуг з теплопостачання на суму  98,78 млн грн, а також, шляхом передачі 

субвенції з бюджету СМТГ державному бюджету, а саме Сумському 

національному аграрному університету - 2,26 млн гривень. 

 РАЗОМ видатків за рахунок коштів 

бюджету СМТГ 
1056,62  

 
 
 
 
 

Сумський міський голова                 Олександр ЛИСЕНКО 
 
Виконавець: Співакова Л.І. 
 
___________ 
 



Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта/інвестиційного проєкту

Загальна 
тривалість 

будівництва,                   
         (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 
будівництва/проєкту,                       
                       гривень

Обсяг капітальних 
вкладень,                       

гривень *
Касові видатки, гривень

1 2 3 4 5 6

Департамент інфраструктури міста Сумської 
міської ради 87,368,232.00 589,813.48

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 72,368,232.00 589,813.48

Нове будівництво об'єкту сортування та подрібнення будівельних та 
ремонтних відходів в м. Суми 2022 1,000,000.00

Нове будівництво двох об'єктів первинного сортування та переробки 
будівельних та ремонтних відходів в м. Суми 2022 1,000,000.00

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в 
парку ім. І.М. Кожедуба в м. Суми 1,400,000.00

Реконструкція теплових мереж для забезпечення взаємного 
резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми 45,003,232.00

Реконструкція теплових мереж від житлового будинку № 17 по вулиці 
Івана Кавалерідзе до котельні по вулиці Нахімова,30 в м. Суми 2,500,000.00

Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 
мм по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та                                          
                   вул. Сумсько-Київських дивізій  до перехрестя                                          
                 вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми

2018-2022 18,603,784.00 13,700,000.00

про видатки на  об'єкти будівництва, реконструкції, реставрації за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Сумської міської територіальної 
громади за І півріччя 2022 року

                                    Додаток  3
до  Інформації  про  хід  виконання  рішення  Сумської  міської  ради 
від 26 січня 2022 року № 2705 - МР «Про Програму економічного  і  
соціального   розвитку   Сумської   міської   територіальної   громади   
на   2022 рік   та  основні   напрями розвитку на  2023 - 2024 роки»,
за підсумками  І  півріччя  2022 року

ІНФОРМАЦІЯ
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Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта/інвестиційного проєкту

Загальна 
тривалість 

будівництва,                   
         (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 
будівництва/проєкту,                       
                       гривень

Обсяг капітальних 
вкладень,                       

гривень *
Касові видатки, гривень

1 2 3 4 5 6

Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-500 
від вул. 1-ої Замостянської по вул.Черкаській до перехрестя 
вул.Черкаської із вул.Лінійною в м.Суми

2021-2022 7,593,157.00 1,765,000.00 589,813.48

Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-
600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 2018-2022 12,627,116.00 6,000,000.00

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 15,000,000.00

Нове будівництво дитячих майданчиків 2022 800,000.00

Нове будівництво спортивних майданчиків 2022 2,000,000.00

Нове будівництво спортивного майданчика по вул. Інтернаціоналістів, 
22 в м.Суми 2022 600,000.00

Нове будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. 
Харківська, 3 в м.Суми 2022 1,500,000.00

Нове будівництво спортивно-оздоровчого комплексу (р-н 23 школи) в 
м.Суми 2022 1,500,000.00

Реконструкція фонтану «Садко» в м. Суми 2022 7,500,000.00

Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в районі 
житлового будинку по просп. Тараса Шевченко, 12  в м. Суми 2022 100,000.00

Реконструкція майданчику для складування рослинних відходів по                      
            вул. М.Лукаша в м.Суми 2022 1,000,000.00

Управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства Сумської міської ради 104,077,061.00

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства 2,000,000.00

Нове будівництво інженерних мереж за адресою: м. Суми, район заводу 
«Центроліт» 2022-2024 2,000,000.00
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Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта/інвестиційного проєкту

Загальна 
тривалість 

будівництва,                   
         (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 
будівництва/проєкту,                       
                       гривень

Обсяг капітальних 
вкладень,                       

гривень *
Касові видатки, гривень

1 2 3 4 5 6

Будівництво освітніх установ та закладів 7,500,000.00

Нове будівництво елементів благоустрою території дитячого садка по 
вул. Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми 2021-2022 14,089,155.00 4,000,000.00

Нове будівництво дитячого майданчика на території КУ Сумська                     
         ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 ім. Б. Берестовського за адресою: м. Суми,                                           
                                          вул. Засумська, 3 

2022 1,500,000.00

Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 
9 2018-2022 7,491,775.00 2,000,000.00

Будівництво медичних установ та закладів 3,000,000.00

Реконструкція неврологічного відділення КУ  «СМКЛ № 4» по                          
          вул. Металургів, 38 2018-2023 36,829,214.00 3,000,000.00

Будівництво установ та закладів культури 300,000.00

Реконструкція будівлі Великочернеччинського будинку культури за 
адресою: Сумська область, Сумський район, с. В.Чернеччина,                                         
                      вул. Центральна, 3

2021-2022 300,000.00

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту 20,150,000.00

Нове будівництво інженерних мереж фізкультурного центру зимових 
видів спорту та активного відпочинку  «Льодова арена»  в Сумському 
міському парку імені І.М. Кожедуба 

2022 150,000.00

Реконструкція стадіону «Авангард» 2021-2023 20,000,000.00

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 48,489,651.00

Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми 2017-2023 38,244,949.00 1,000,000.00
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Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта/інвестиційного проєкту

Загальна 
тривалість 

будівництва,                   
         (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 
будівництва/проєкту,                       
                       гривень

Обсяг капітальних 
вкладень,                       

гривень *
Касові видатки, гривень

1 2 3 4 5 6

Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: 
Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада 2014-2025 38,355,224.00 1,000,000.00

Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми 2021-2022 761,880.00 739,651.00

Нове будівництво дитячих та спортивних майданчиків 2022 250,000.00

Нове будівництво парку культури і відпочинку «Чешка» в м.Суми 2022 24,000,000.00

Реконструкція скверу «Дружба» в м. Суми 2022 20,000,000.00

Реконструкція пішохідної доріжки по вул. Кринична 2022 1,000,000.00

Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 
в м. Суми 2021-2022 7,432,280.00 500,000.00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури 500,000.00

Реставраційний ремонт приміщень по вул. Покровська, 9 в м. Суми 2022 500,000.00

Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

21,844,084.00

Нове будівництво полігону для складування твердих побутових 
відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського 
району Сумської області 

2019-2025 92,508,050.00 21,844,084.00

Заходи з енергозбереження 293,326.00

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7                                      
           ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми 2018-2022 43,788,746.00 85,609.00
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Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта/інвестиційного проєкту

Загальна 
тривалість 

будівництва,                   
         (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 
будівництва/проєкту,                       
                       гривень

Обсяг капітальних 
вкладень,                       

гривень *
Касові видатки, гривень

1 2 3 4 5 6

Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по                                                
                                        вул. Даргомижського, 3 в м. Суми 2018-2022 38,560,409.00 207,717.00

Усього х х х 191,445,293.00 589,813.48

Виконавець: Співакова Л.І. ___________

*з урахуванням змін, внесених до бюджету СМТГ на 2022 рік протягом І півріччя 2022 року 

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО
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	дод 5
	Додаток 7
	Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (21,5 %), яких    надійшло 523 981,4 тис. грн, що відповідає 102,0 % до річного плану та                                                ...

	4) По управлінню з питань праці Сумської міської ради –                                     2,1 тис. грн (0,5 % до річного плану) та на 3,2 тис. грн, або на 60,7 % менше надходження за 2020 рік. Згідно Закону України від 04.03.2021 № 1320-IX «Про внес...
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	Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (21,0 %), яких    надійшло 123 658,1 тис. грн, що складає 20,2 % до річного плану та                                                 на ...

	4) По управлінню з питань праці Сумської міської ради –                                     2,4 тис. гривень (кошти стягнуті через Ковпаківський ВДВС у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції                      ...
	СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
	VIII СКЛИКАННЯ ______СЕСІЯ
	РІШЕННЯ

	дод 2
	дод 5
	Додаток 6
	Другим вагомим джерелом в обсязі надходжень доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) є місцеві податки (18,5 %), яких    надійшло 217 219,4 тис. грн, що складає 35,5 % до річного плану та                                                 на ...

	4) По управлінню з питань праці Сумської міської ради –                                     2,4 тис. гривень. Також слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самовр...
	Протягом січня-лютого 2022 року управлінням з питань праці Сумської міської ради проведено 3 перевірки на 2 підприємствах та 1 установі, що перебувають у комунальній власності Сумської міської територіальної громади. За результатами перевірок складені...
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