Лист реєстрації запрошених
на засіданні постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради VIII скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні постійної комісії
від 21 липня 2021 року
ПЛАН

роботи постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва,
торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VIII скликання
на II півріччя 2021 року
№ п/п

Найменування питань

Дата розгляду

Відповідальні виконавці

Доповідачі

Примітка

6

1

2

3

4

5

1

Участь у підготовці та попередньому розгляді питань і
відповідних проектів рішень, що виносяться на розгляд
Сумської міської ради.

Постійно

Голова комісії,
керівники відділів та управлінь
міської ради

Голова комісії,
керівники відділів та
управлінь міської ради

2

Розгляд звернень виконавчих органів Сумської міської
ради на адресу постійної комісії.

Голова комісії,
члени комісії

Голова комісії,
члени комісії

О0

Згідно графіку
засідання
комісії

Підготовка експертних висновків щодо регуляторного
впливу внесених проектів регуляторного впливу.

По мірі
надходження та
згідно з графіком
засідання комісії

Голова комісії, розробники
проектів регуляторних актів

Голова комісії, розробники
проектів регуляторних
актів

4

Звіт про виконання бюджету Сумської міської
територіальної громади за І півріччя 2021 року.
Про хід 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» за підсумками І півріччя
2021 року.
Про обсяг витрат бюджету Сумської міської об'єднаної
територіальної громади
на
реалізацію
цільових
(комплексних) програм за підсумками І півріччя
2021 року.

12 серпня
2021 року

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій СМР
(Липова С.А.)

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій
СМР (Липова С.А.)

12 серпня

2021 року

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій СМР
(Липова С.А.)

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій
СМР (Липова С.А.)

09 вересня
2021 року

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій СМР
(Липова С.А.)

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій
СМР (Липова С.А.)

5

6

7

8

9

Про стан реалізації покладених на міську раду
повноважень у здійсненні державної регуляторної
політики за 1 півріччя 2021 року.
Про стан розгляду й вирішення звернень підприємців 3
питань виконання рішень, дій або бездіяльності
посадових осіб виконавчих органів міської ради.
Про розмір ставок місцевих податків (зборів) у сферах
торгівлі, громадського харчування та побутового
обслуговування населення.

Голова постійної комісії

09 вересня
2021 року

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій СМР
(Липова С.А.)

Департамент фінансів,
економіки та інвестицій
СМР (Липова С.А.)

21 жовтня
2021 року

Департамент забезпечення
ресурсних платежів СМР
(Клименко Ю.М.)

Департамент забезпечення
ресурсних платежів СМР
(Клименко Ю.М.)

11 листопада
2021 року

Департамент забезпечення
ресурсних платежів СМР
(Клименко Ю.М.)

Департамент забезпечення
ресурсних платежів СМР
(Клименко Ю.М.)

В.В. Акпєров

Громадська організація «Добро Перемагає»

40016, м. Суми, вул. Прокоф'єва 14\1, кВ.85
р/р ИА 633375460000026007055040751
МФО 337546, код 43411065
м. (050)2959068, (063)3025050
е-таіі: па!а1икІіа@і.иа

Вих. №4 від 15.07.21р

Голові постійної комісії з питань

планування соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва,

торгівлі та послуг, регуляторної політики

15

Акпєрову В.В.

X
Шановний Вадим Вагіфович!

Громадська організація «Добро Перемагає» в минулому році стала іні
ціатором будівництва першого інклюзивного спортзалу в Сумській області в
приміщенні колишньої котельні по вул. Шишкіна 12 (р-н. Добровільна). Вар
тість будівництва 2.5млн.грн. В 2020 році підрядною організацією було осво
єно частина виділених з міського бюджету коштів, а саме 1.5млн.грн.
З невідомих нам причин на 2021 рік не було передбачено жодної гривні
на продовження будівництва, яке завершено майже на 50 відсотків. Дана зло
чинна недбалість з боку чиновників призвела до того,що об'єкт залишився
без охорони і вже відбувається розкрадання майна, за яке заплатили платни
ки податків.
Враховуючи вищевикладене, вимагаємо виділити 1.0млн. грн.. для за-

Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86
Е-таіІ: икЬ@5тг.аоу.иа

02.07.2021 №> 67 ^ /09.03

на №

від

Голові постійної комісії
з питань планування соціальноекономічного розвитку, бюджету,
фінансів,розвитку підприємництва,
торгівлі та послуг , регуляторної
політики Сумської міської ради
Шилову В. О.
40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2

Шановний Володимире Олександровичу!
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
Сумської міської ради, в зв’язку із завершенням робіт по об’єкту
«Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12» звертається до Вас з
проханням розглянути можливість додаткового виділення коштів на 2021 рік у
сумі 1 000 000,00 грн. по КПКВК 1517330 «Організація благоустрою населених
пунктів» за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» і внести
зміни до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на
будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021
році (спеціальний фонд).

З повагою
Начальник управління
Латковська О.М. 22-55-21

В. В. Шилов

Проект
Оприлюднено «3?»_ г%’’_20?/р.
<2./

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Від
м. Суми

2021

року

№ £

МР

Про
внесення
змін до рішення
Сумської
міської
ради
від 24 грудня 2020 року № 62-МР
«Про
бюджет
Сумської
міської
територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами)
(18531000000)
(код бюджету)

Враховуючи рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради
від ______
№ __ «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо
внесення змін до бюджету Сумської міської територіальної громади на
2021 рік», керуючись статтею 25, пунктом 23 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська
рада
ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 24 грудня
2020 року № 62 - МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади
на 2021 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями Сумської міської ради
від 24 лютого 2021 року № 459 - МР, від 24 березня 2021 року № 789 - МР,
від 12 травня 2021 року № 1043 - МР, від 26 травня 2021 року № 1186 - МР,
від ЗО червня 2021 року №____ - МР), а саме не змінюючи загального обсягу
видатків бюджету Сумської міської територіальної громади провести
перерозподіл бюджетних призначень в межах видатків головного
розпорядника бюджетних коштів - виконавчого комітету Сумської міської
ради за бюджетною програмою по КПКВК 0214060 «Забезпечення діяльності
палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
закладів», а саме:
- зменшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) на
суму 100 000,00 гривень;

збільшити
100 000,00 гривень.

обсяг

видатків

загального

фонду

на

суму

2. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської
міської ради (Кохай А.І.). відповідно до частини четвертої статті 28
Бюджетного кодексу України, забезпечити публікацію даного рішення не
пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в друкованих засобах
масової інформації, визначених Сумською міською радою та оприлюднення
на офіційному сайті Сумської міської ради.

3. Координацію виконання даного рішення залишаю за собою,
організацію покладаю на Департамент фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради (Липова С.А.), а контроль - на постійну комісію з
питань планування соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради (ІІЇилов В.О.).

Сумський міський голова

О..М. Лисенко

/,/
Виконавець:

_____ ____ С.А. Липова

Ініціатор розгляду питання

Виконавчий комітет Сумської міської ралі.

Проект рішення підготовлений Департаментом фінансів, економіки та інвесіпнііі Сумської міської ралі.
Доповідач: директор Департаменту фінансів, економіки та іппеетишн Сумської міської ради (Липова С.Л.І.

Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030,тел.(факс) +38(0542) 700-560,
Е-таі1: ЬуЬ@§тг.§оу.иа
на _____________ від________
Голові
постійної комісії з
питань
планування
соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Сумської міської ради

йо

от

г/

Акпєрову В.В.

Виконавчий комітет Сумської міської ради, відповідно до звернень військової
частини 3051 Національної гвардії України від 21.05.2021 №40/51/27-1013 та від
14.07.2021 №40/51/29/2-1453, згідно протоколу №10 від 02.07.2021 постійної
комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та
протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності
та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації Сумської міської
ради, щодо надання допомоги на проведення поточного ремонту, покращення
житлово-побутових умов особового складу та придбання автозапчастин для
проведення технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки військової
частини, пропонує розглянути питання щодо виділення додаткових коштів по
загальному фонду КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»,
КЕКВ 2620 для передачі субвенції з бюджету Сумської міської ТГ до державного
бюджету для військової частини 3051 Національної гвардії України в сумі
720 000 (сімсот двадцять тисяч) грн. 00 коп., а саме:
- на проведення поточного ремонту ізоляторів для лікування хворих
військовослужбовців на суму 181 901,60 грн.;

- на покращення житлово-побутових умов особового складу (придбання
будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту приміщень) на суму
218 098,40 грн.;
- для якісного виконання завдань з забезпечення охорони громадського порядку
(придбання портативних бодікамер та металошукача) на суму 170 000,00 грн.;
- для проведення агітаційних заходів щодо популяризації служби в лавах НГУ
(закупівля (оновлення) стендів та банерної продукції, придбання фотоапарату та
проектору) на суму 50 000,00 грн.;
- для проведення технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки
військової частини (придбання запчастин для автомобілів) на суму
100 000,00 гривень.
Відповідні зміни до «Комплексної програми «Правопорядок» на 20192021 роки» будуть винесені на розгляд на чергову сесію Сумської міської ради.

Копії витягу протоколу № 10 від 02.07.2021 постійної комісії Сумської міської ради
та звернення військової частини 3051 Національної гвардії України від 21.05.2021
№ 40/51/27-1013 та від 14.07.2021 № 40/51/29/2-1453 додаються

Керуючий справами виконавчого коміте

Ю.А. Павлик

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності, головний бухгалтер

О.А. Костенко

Цилюрик 700-634

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАКОННОСТІ, ВЗАЄМОДІЇ З
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ, ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ,
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕТИКИ, З ПИТАНЬ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА
ПРИВАТИЗАЦІЇ
40030, м. Суми, площа Незалежності, 2, тел.: (0542) 700-618
Від 05.07.2021 № 10/2

Начальнику відділу з питань
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
Сумської міської ради
Кононенку С.В.

ВИТЯГ
З ПРОТОКОЛУ № 10
засідання постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування,
регламенту, депутатської діяльності та етики,'з питань майна комунальної
власності та приватизації
м. Суми, майдан Незалежності, 2,
каб. 59, початок о 10.00

від 02 липня 2021 року

Усього членів постійної комісії - б осіб.
Зименко О.В., Жиленко Ю.М., Кобзар А.М., Корольов О.О., Косяненко Є.Є.,
Кубрак О.М.

Присутні - 5 осіб: Зименко
Косяненко Є.Є., Кубрак О.М.

О.В.,

Кобзар

А.М.,

Корольов

О.О.,

Відсутні - 1 особа: Жиленко ІО.М.
Головуючий на засіданні - голова постійної комісії - Зименко О.В.
10. СЛУХАЛИ: Про звернення начальника відділу з питань взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради
Кононенка С.В. щодо виділення коштів з бюджету Сумської міської
територіальної громади у сумі 720 тис. грн. для в/ч 3051 НГ МВС України
для побудови ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців
строкової служби, закупівлі будівельних матеріалів для покращення
житлово-побутових умов особового складу, на придбання автозапчастин для
проведення технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки,
закупівлі нагрудних портативних відеокамер, закупівлі стендів, банерної
продукції з метою популяризації служби в лавах НГУ.

ВИСТУПИЛИ: Кононенко С.В.
УХВАЛИЛИ:
10.1. Погодити дане питання.
10.2. Рекомендувати відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами
та оборонної роботи Сумської міської ради (Кононенка С.В.) надати

інформацію скільки було позитивно підтриманих звернень щодо виділення
коштів з міського бюджету та скільки профінансовано.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 5 (п’ять)
Зименко О.В., Кобзар А.М., Корольов 0.0.
Косяненко Є.Є., Кубрак О.М.

«Проти» - 0 (нуль).
«Утримався» - 0 (нуль).
Рішення прийнято

Голова постійної комісії

О.В. Зименко
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Штот ий Олександре Миколайовичу!

Командування військової частини 3051 Національної гвардії України
відноситься з порозумінням про значне поширення на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19. спричиненої коронавіруеом 8АК§-СоУ-2, та
встановлення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади
карантину згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від
28.03,2020 X» 175 «Про затвердження Правил поводження на вулицях та в
громадських місцях на території Сумської міської об’єднаної територіальної
громади під час карантину»,
Задля підтримки громадської безпеки та
забезпечення проведення обмежувальних карантинних заходів в м. Суми,
особовий склад частини щоденно здійснює профілактичну, роз’яснювальну
роботу серед населення, щодо максимального обмеження пересування на
вулицях без крайньої потреби. У цілодобовому режимі здійснює охорону
Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні їм. Красовицького.
Особовий склад військової частини, виконує завдання з охорони
громадського порядку, конвоювання засуджених до місць позбавлення волі та
судових установ. Протягом 2020 року особовим складом військової частини
здійснено 398 вихід на службу з охорони громадського порядку та виконано
290 завдань за призначенням щодо конвоювання підсудних до судових
установ, з них 92 особливо небезпечних злочинців. Також особовий склад
військової частини бере участь у проведенні операції Об’єднаних сил Із
забезпеченням Національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної
агресії РФ у Донецькій і Луганській областях. Під час виконання зазначених
завдань, була залучена значна кількість автомобільної та бронетехнїки частини.
Військова техніка щоденно здійснювала велику кількість логїстичних
перевезень в умовах бездоріжжя. У зв’язку з складними умовами експлуатації,
підготовки техніки до технічного огляду та виїзду в зону ООС виникає
нагальна потреба у відновлені технічної готовності автомобільної техніки,
парко-гаражного обладнання та придбання автозапчастин.
На даний час комунально-житловий фонд містечка знаходиться в
задовільному стані, але у зв’язку із збільшенням виконань завдань за

призначенням, великими ризиками захворіния гострими респіраторними
захворюваннями та з введення в штат частини, посади начальника медичної
служби, виникла потреба у приміщень для обсервації та лікування хворих
військовослужбовців строкової служби. Також, військове містечко №1 на якому
дислокується частика, відповідно до договору користування від 29.12.2006
КМк-0290 знаходиться в постійному користуванні комунальної власності
міста Сс/уми.
Поточний ремонт казарми, приміщення штабу, а також побутових
приміщень їдальні покращить житлово-побутові умови військовослужбовців
частини, надасть можливість підтримати на належному рівні умови для
харчування військовослужбовців і приготування їжі відповідно до санітарнотехнічних вимог.
Відповідно до комплексної обласної програми «Правопорядок на 2016 -2020 роки», військовій частині 3051 було прогнозовано за вказаний період 22?
мли. гри. проте надійшло лише 1261800,00 грн. Також за минулий рік
військовою частиною, як розпорядником коштів, перераховано до Сумського
бюджету понад 10 мли. гри. податку з доходів фізичних осіб військовослужбовців частини. Проте, за минулий рік надано допомогу частині
лише 311800,00 гри.
Також, відповідно до Наказу Президента України від 11 лютого 2016 року
№44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил
України. Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
України” та згідно комплексної програми «Правопорядок» на період 2021 2025 роки виникла потреба щодо нагального звернення до Вас з проханням про
допомогу у вигляді субвенції на загальну суму 720000,00 грн. по КЕКВ 2210, а
саме:
побудова ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців строкової
служби в розмірі 200000,00 грн.;
закупівля будівельних матеріалів для покращення житлово-побутових
умов особового складу в розмірі 200000,00 гри.;
на придбання автозапчастин для проведення технічного обслуговування
та ремонту автомобільної техніки - 3 00000,00 грн.;
для якісного виконання завдань з забезпечення охорони громадського
(публічного) порядку на маршрутах патрулювання та постах охорони
порядку необхідно закупівля нагрудних портативних відеокамер на суму
179000,00 гри.;
закупівля (оновлення) стендів та банерної продукції з метою проведення
агітаційних заходів, щодо популяризації служби в лавах НГУ - 50000,00
грн.
Сподіваємось на Ваше порозуміння і допомогу у вирішенні даного
питання.
З ПОШИТОЮ
комаївдир військової частини 3051
ПІДПОЛКОВНИК
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Євген КАЗАНЦЕВ

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ
УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3051

Сумському міському голові
Олександру ЛИСЕНКУ

вул. Плодова, 2, м. Суми, 40002,
тел.: (0542) 66-78-48
факс: (0542) 66-78-48,
/7.07.2021 №- 40/51/29/2На №__________ від_________________

Про виділення коштів

Шановний Олександре Миколайовичу!
Командування військової частини 3051 Національної гвардії України
надає уточнений розрахунок коштів (субвенції) на поточний ремонт та
закупівлю матеріальних цінностей та наказ про затвердження Положення про
облікову політику.
Сподіваємось на Ваше порозуміння і допомогу у вирішенні даного
питання.
Додаток: на 11 арк. у 1 прим.
З повагою
Командир військової частини 3051
підполковник

Віталій Завалюк 66-78-48

Розрахунок потреби коштів (субвенції) на поточний ремонт та закупівлю
матеріальних цінностей у

військовій частині 3051 НГУ

№з/п

Найменування будівельних

матеріалів

КЕКВ

Оди. виміру

Кількість

Сума (гри.)

Побудова ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців
САКОЕГМА ТітЬег Веі§е
150*600 N8 плитка для
1. підлоги
Бойлер вертикальний
2. : ВО8СН 120л (мокрий тен)
Дверний блок
3. металопластиковий
Світильник ЬЕВ 600*600
4.
накладний
5. ; Клей для плитки
6, Унитаз Компакт
Умивальник РТ45 з
7.
п’єдесталом
Жалюзі вертикальні
8.
тканинні
9. Штукатурка Барашек
10.
Насоси ВР8 25|8-180
11.
8РКПТРТ 12 0.324
Плитка тротуарна
12.
Каліфорнія 300*300*30 (в
1 м2-11шт.) Д
13.
Вапно гашене пушонка
14.

ГКЛ 12,5*1200*2500 влаг
15.

Грунт ВД Юл.
16.

Дверний блок 900 ПГ

17. Єврорубероїд ЕПП 2,5 15
м.кв
18. Ємаль ПФ-115 білий
глянц. 2.8 кг
19. Ємаль ПФ-266 червонокор 2,8
20. Ємаль ПФ-266 червонокорич 25 кг
21. Ємаль ПФ- корич.

2210

м2

108

30780,00

2210

шт

1

5860,00

2210

шт

2

24930,00

2210

шт

20

7680,00

2210
2210

шт
ІПТ

60
1

8000,00
1620,00

2210

шт

1

1310,00

2210

м2

370

25530,00

2210

шт

20

2210

шт

1

26200,00
2300,00

2210

шт

1

2440,00

2210

шт

286

4441,60

2210

кг

200

1400,00

2210

шт

48

8100,00

2210

шт

10

1480,00

2210

шт

5

6860,00

2210

шт

15

12000,00

2210

шт

12

1824,00

2210

ІНТ

12

1896,00

2210

ШТ

4

6140,00

2210

шт

6

1110,00

Будівельні матеріали для покращення житлово-побутових умов
особового складу
1. :

Кабель ВВГЗ*2 5

2210

м

1000

31500,00

2. : Клей для плитки
СМП 25 кг

2210

шт

80

12800,00

2210

шт

20

1300,00

2210

ІПТ

2

1580,00

2210

ШТ

50

1600,00

2210

шт

104

5860,40

2210

шт

зо

4050,00

2210

нгг

15

3252,00

2210

шт

10

1958,00

2210

шт

10

12560,00

2210

шт

20

7980,00

2210

МІНІ

100

28000,00

2210

шт

20

3180,00

14. Щебінь гранітний
ф 5-20
15? Бойлер вертикальний
ВО8СН 120л (сухий тен)
16. Відро оцинковане 12л

2210

т

4

3840,00

2210

шт

1

5860,00

2210

шт

20

1700,00

17. Віник сорго

2210

шт

20

1300,00

18. Змішувач для
умивальника
19. Змішувач для
умивальника настінний
20. Лампа 18\у

2210

шт

10

5200,00

2210

шт

4

2900,00

2210

шт

50

3250,00

21. Лінолеум
напівкомерційний
22. Мітла пополіпропілонова
кругла з дерев'яним
держаком:
23. Підвіконня мастикове

22.10

м2

250

44100,00

2210

шт

20

1900,00

2210

ПОВ.М

15

2925,00

24. Плитка тротуарна «Цегла»
200*100*60
25. Плінтус для пола

2210

м2

50

17025,00

2210

шт

21

1218,00

з. :

Лиштва 70*2150*13

4. :

Мастика бітумна 28 кг

5. :
Пигмент 100 мл

б. :
Плита ЬоагсІ 600*600*12

7.
8. :

9.

10.
11.
12..

13.

Иорожек 2,7 м серебро
Труба РРК РИ 20мм Ріка
4м
Труба РРК РК 20мм Ріка
4м
Фарба ВД 14 кг фасадна
біла
Фарба ВД14 кг для
внутрішніх робіт
Цемент ПЦ11/Б-К 400 50
кг
Шпаклівка РіпізЬ 25 кг

26. Світильник ВПП
60 Вт білий
27. Світильник 300*300
накладний
28. Швабра з деревини

2210

шт

20

3160,00

2210

шт

зо

6900,00

2210

шт

20

1200,00

Для якісного виконання завдань з забе зпечення охорони
громадського порядку!
1
2

Портативна
БОДІКАМЕРА
Металошукач

2210

шт

20

145000,00

2210

шт

5

25000,00

5
1
1

40500,00
5000,00
4500,00

4
6
10
4
4
8

12 000,00
1 260,00
3 400,00
5 520,00
7 560,00
17 600,00

5

70,00

19

30400,00

Стенди та бане рна продукція
1
2
3

Банер 3,5*2
Фотоапарат
Проектор

1
2
3
4
5
6
7

Генератор ГАЗ
Сайлентблоки У\У
Сайлентблоки ВМУ
АКБ 6 СТ60
АКБ 6 СТ75
АКБ 6 СТ90
Втулка амортизатора (к-т
8шт) ГАЗ-2410-3302
Автомобільні шини
185x75 К.16
Набори ключів
(професійні)

2210
2210
2210

шт
шт
шт

Придбання автозапчастин

8

9

2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210

шт
ш-т
ш-т
ш-т
ш-т
ш-т

ПІТ

2210
ИІТ

2210

к-т

5
а

Всього:

Командир військової частини
підполковник

Д /Євген КАЗАНЦЕВ

Заступник командира частин
капітан
Начальник фінансової
майор

22190,00

720000,00

начальні
/ '
V/

/

\

бухгалтер)
1П
_

/ Віталій ЗАВАЛЮК

Євген ПЛИС

Сумська міська рада

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ
40000. м. Суми. вул. Харківська. 35. тел. 700-510. 700-519
е-та і 1: VVро(й).8тг.§оV.иа

05.07.2021 № 336/17-16-01

на №______ від_________
Начальнику відділу
бухгалтерського обліку та
звітності - головному бухгалтеру
Костенко О.А.

У Відділі на виконанні знаходиться лист в/ч 3051 НГ МВС України
від 21.05.2021 № 40/51/27-1013 щодо виділення коштів у сумі 720 тис. гри.
для побудови ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців
строкової служби, закупівлі будівельних матеріалів для покращення
житлово-побутових умов особового складу, на придбання автозапчастин
для проведення технічного обслуговування та ремонт автомобільної
техніки, закупівлі нагрудних портативних відеокамер, закупівлі стендів,
банерної продукції з метою популяризації служби в лавах НГУ.
Повідомляємо, що 02 липня 2021 року на засіданні постійної комісії з
питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та
протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської
діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації,
було розглянуто вищезгадане питання та погоджено виділити кошти в сумі
720 тис. грн., протокол засідання Комісії № 10 від 02.07.2021.
На підставі вищевикладеного, просимо Вас ініціювати перед
постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики, а також департаментом фінансів, економіки та
бюджетних відносин Сумської міської ради питання виділення коштів з
бюджету СТГ у сумі 720 тис. грн. для в/ч 3051 НГ МВС України для
проведення побудови ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців
строкової служби, закупівлі будівельних матеріалів для покращення
житлово-побутових умов особового складу тощо.

Додаток: лист від 21.05.2021 № 40/51/27-1013 на 1 аркуші.

Начальник відділу

Ктюв 700-519

С.В. Кононеико

Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
Е-таі1: иог@зтг.§оу.иа
Код ЄДРПОУ 02013165
___ 20.07.2021____№

24.01-04/767 ___

На №

_ ________________ від

Голові ПОСТІЙНОЇ комісії
з питань планування соціальноекономічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Акпєрову В.В.
Голові постійної комісії
з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму,
сім’ї, молоді і спорту
Домінас В.М.

Директору департаменту фінансів,
економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Липовій С.А.

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з
проханням щодо виділення коштів у сумі 2 500,0 тис.грн. для КНІІ «Дитяча
клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР для облаштування точок

централізованого постачанню кисню.
Станом на 20.07.2021 КНГІ «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»
СМР було проліковано 285 дітей з короновірусною інфекцією СОУГО-19, з
них 3 дітей потребувало централізованого кисневої терапії короткочасно.
Всього в лікарні медична допомога хворим дітям на СОУГО-19 надається
на 115 інфекційних ліжках серед яких 54 забезпечені централізованим
киснем. Потреба у проведенні додаткових точок централізованого
постачанню кисню складає 61 точку на загальну кількість 120 ліжок. Для
введення в дію додаткових точок централізованого постачання кисню (61
точка) необхідно:
- проектна кошторисна документація;

- З кріоциліндра по 449,0 літрів;
- З майданчика під кріоциліндри;
- проведення кисневих ліній під 61 кисневу точку.
Враховуючи вищевикладене, управління охорони здоров’я Сумської
міської ради звертається до Вас з проханням допомогти у вирішенні питання
щодо виділення додаткових коштів у сумі 2 500,0 тис. грн. на облаштування

точок централізованого постачанню кисню КНП «Дитяча клінічна лікарня
Святої Зінаїди» СМР КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та
закладів», КЕКВ 3210 Капітальні трансферті підприємства (установам,
організаціям), напрям використання «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Начальник управління
Авдєєва

О.Ю.Чумаченко

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

Г Л
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, БЮДЖЕТУ,
ФІНАНСІВ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ,
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ
40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел.: +38 (0542) 700-617

від 21 липня 2021 року № 2/4

ВИТЯГ
ІЗ ПРОТОКОЛУ № 2
засідання постійної комісії
від 18 лютого 2021 року

м. Суми,
майдан Незалежності, 2,
каб. 62а
з 14а2 год до 15а* год
Присутні 7 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В.. Гробова В.П., Кальченко І.В.. Липова С.А.
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.
Відсутні -3 депутати: Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М.
Головуючий на засіданні - голова постійної комісії Шилов В.О.

Запрошені:
9. Гончарова Н.О. - заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради.
10. Журба 0.1. - директор департамент} інфраструктури міста Сумської міської ради.
11. Костенко О.А. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради.
12. Літовцева Т.В. - директор КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Суми».
13. Михальова Г.Ф. - заступник начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради.
14. Прокопенко А.М. - заступник начальника правового управління Сумської міської ради.
15. Соколов О.О. - депутат Сумської міської ради.
Іб.Чумаченко О.Ю. - начальник управління охорони здоров'я Сумської міської ради.

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.02.2021 за № 1140 начальника управління
патрульної поліції в

Сумській

області Департаменту патрульної поліції

Калюжного О.О. щодо фінансування 50% вартості капітального ремонту
адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Сумській області
(2044,582

тис.

грн)

(зазначену суму

1022,291 ТИС. грн у 2021 році та у 2022

коштів

виділити

частинами - по

році) (додається).

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності
Сумської міської ради (Костенко О.А.), як головному розпоряднику бюджетних
коштів, звернутися до постійної комісії після виконання бюджету Сумської
міської територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7 (сім): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В., Липова С.А..

Перепека І.О., Чепік В,І., Шилов В.О.;
«Проти» - 0 (нуль);

«Утримався» - 0 (нуль);

Рішення прийнято

Голова постійної комісії

В.О. Шилов

Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030,тел.(факс) +38(0542) 700-560,
Е-шаіІ: ЬуЬ@зтг.§оу.иа

Голові постійної комісії з
питань
планування
соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Сумської міської ради
Акнєрову В.В.

Виконавчий комітет Сумської міської ради, відповідно до звернення
управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції
Національної поліції України (лист від 03.02.2021 № 1140/41/38/01-2021), та згідно
протоколу №2/4 від 21.07.2021 постійної комісії з питань планування соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики, пропонує розглянути питання щодо виділення
додаткових коштів по КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів» по спеціальному фонду КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам
державного управління інших рівнів» Сумської міської ТГ в поточному році для
передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для управління
патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції
Національної поліції України на проведення капітального ремонту адміністративної
будівлі за адресою: по вул. Білопільський шлях, 18/1 м. Суми в сумі 1 022 291 (один
мільйон двадцять дві тисячі двісті дев’яносто одна) грн. 00 коп.
Відповідні зміни до «Комплексної програми «Правопорядок» на 20192021 роки» будуть винесені на розгляд на чергову сесію Сумської міської ради.

Копії витягу протоколу № 2/4 від 21.07.2021 постійної комісії Сумської міської ради,
листа від 03.02.2021 № 1140/41/38/01-2021 управління патрульної поліції в Сумській
області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України додаються.

Керуючий справами виконавчого комітету

Цилюрик 700-634

Ю.А. Павлик

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ
ПОЛЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Білопільський шлях, 18/1, м. Суми, 40009
тел. 66-88-35. раіі-оі.роІісе.§о\'.ііа
/

Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного

розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики СМР
Володимиру ШИЛОВУ

пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030
/
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? Шановний Володимире Олександровичу!

Повідомляємо, що працівники управління патрульної поліції в Сумській
області Департаменту патрульної поліції безперебійно виконують свої службові
обов’язки по охороні громадського порядку та захисту прав і свобод громадян
обласного центру в умовах карантинних обмежень, які діють на території
Держави та завжди надають необхідну допомогу органам місцевого
самоврядування у питаннях забезпечення громадського порядку під час
проведення масових заходів у м. Суми.
Так, протягом 2020 року патрульними поліцейськими всього опрацьовано
більш ніж 75 тис. завдань, з яких 60 тис. надійшло від громадян через лінію
«102».
У період з 01.01.2020 по 31.12.2020 працівниками управління патрульної
поліції в Сумській області ДГПІ проведено 712 фактів характерних затримань з
ознаками кримінального правопорушення, з яких 486 зареєстровано в ЄРДР та
226
зареєстровано
або
перекваліфіковано
як
інші
адміністративні
правопорушення. По 543 фактам характерних затримань працівниками
Сумського ВП виставлено код «60», що означає розкриття по «гарячим слідам»
працівниками патрульної поліції.
Також протягом звітного періоду патрульними поліцейськими було
оформлено 30 973 адміністративних матеріалів, з яких 5 090 по лінії громадської
безпеки, по яким накладено штрафів на суму - 733 393 грн., з яких до бюджету
м. Суми стягнуто - 155 970 грн.
Працівниками відділу безпеки дорожнього руху управління протягом 2020
року через міський дозвільний центр надавались платні адміністративні послуги,
а саме: видача дозволів на дорожнє перевезення небезпечних вантажів,
оформлення дозволів на рух великовагових транспортних засобів та розгляд
іншої документації за розгляд якої стягується плата до бюджету міста. Таких
послуг у 2020 році надано на загальну суму - 314 075,00 грн.

2
У 2020 році Департаментом патрульної поліції, як розпорядником коштів,
перераховано до Сумського бюджету 10 049 044,56 грн. податку з доходів
фізичних осіб - співробітників управління,
У той-же час констатуємо той факт, що завдяки проведеній спільній з Вами
роботі з Сумською міською радою та її депутатським корпусом, Департаменту
патрульної поліції для управління патрульної поліції в Сумській області
рішенням Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6987-МР «Про
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року №4331МР «Про комплексну програму «Правопорядок» на період 2019-2021 роки» (зі
змінами) та рішенням Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7073-МР
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року
№ 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік» (зі змінами)», було виділено кошти субвенції у сумі 80 000,00
гривень для розроблення проектно-кошторисної документації: «Капітальний
ремонт підвального приміщення управління патрульної поліції в Сумській
області Департаменту патрульної поліції за адресою: вул. Білопільський шлях,
18/1, м. Суми».
У зв’язку із вищевикладеним та враховуючи те, що проектно-кошторисна
документація у 2020 році була виготовлена і її кошторисна частина позитивно
погоджена філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області (ексцертний
звіт додається) у загальній сумі 4089,164 тис. грн., просимо розглянути питання
щодо можливості надання Департаменту патрульної поліції матеріальної
допомоги на 50 % вартості капітального ремонту адміністративної будівлі
управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної
поліції (2044,582 тис. гри.), інші 50 % буде профінансовано за рахунок коштів
Департаменту патрульної поліції. Також просимо зазначену суму виділити двома
^рівними частинами - по 1622^29] тис. грн,2021 та 2022 роках.
Завчасно дякуємо за постійне порозуміння в питаннях важливості охорони
правопорядку на території м. Суми та створення належних умов праці
працівників патрульної поліції.

Додаток: на

З повагою
начальник

Віталій Івченко
950-307-38-03

/

арк. (експертний звіт адресату).
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ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивні)
щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за рйбочим проектом

■А

«Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: м. Суми,
вул. Білопільський шлях, 18/1»

■

-Замовник -.Денартаментгїатрульної поліції
Генеральний проектувальник - ГОВ «ВІТА--С-»
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Заявлена кошторисна вартість. передбачена н-ідаи..но

коні:..ь.'исною

юкхменіаци і«. у
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поточних цінах станом на 08 грудня 2020 року ск іадада
5029.ХІ 9 дме. грн.. у тому числі;
будівельні роботи "-3784.-008 тис. грн.; інші витрати - 1245.8!! з не. грн.

За результатами .розгляду кошторисної документації та.зняття, зауваг установлено. що
зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складену
згідно з вимогами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
і

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 30 грудня
2020 р. складає - 4089.164 тис. грн,. .у тому, числгбудівепьні роботи - 3183.І36 тис. грц.1; ■«
устатковання •• 45'.2!5 тис гри.; інші виграти - 860.813 з не. грн.
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Реєстр змін
до рішення про бюджет за результатами перевиконання дохідної частини загального фонду
бюджету за підсумками І півріччя 2021 року
21.07.2021
грн.

№ з/п

кпквк

Напрямок спрямування

Сума

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Перевиконання

Виконавчий комітет СМР

4 756 466

4 256 466

44 360

44 360

39 386

39 386

127 420

127 420

25 300

25 300

1 500 000

1 500 000

500 000

500 000

500 000

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд учнів 1-11

,

і

0213033

класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти
Сумської міської ТГ автомобільним транспортом (у зв'язку з
встановленням з 05.03.21 пільгового проїзду 100 % (до
05.03.2021 - 50%) та відповідно з внесенням змін до Порядку
надання пільгового про'ізду учням 1-11 класів)
2021 рік: затверджено в бюджеті - 270,0 тис. грн., виконано па
01.07 - 35,1 тис. грн.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд учнів 1-11

!
* 2

д

0213036

0215031

класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти
Сумської міської ТГ електротранспортом (у зв'язку з
встановленням з 05.03.21 пільгового проїзду 100 % (до 05.03.2021
- 50%о) та відповідно з внесенням змін до Порядку надання
пільгового проїзду учням 1-11 класів)
2021 рік: затверджено в бюджеті - 369,0 тис. грн.. викопано на
01.07 - 48,6 тис. грн.

МКЗ КДЮСШ "Суми" для забезпечення участі вихованців
у чемпіонаті України з футболу серед дитячо-юнацьких
закладів І ліги

2021 рік: затверджено в бюджеті на заходи - 96.0 тис. грн.
МЦФЗН "Спорт для всіх" для реалізації спільно з відділом
у справах молоді та спорту СМР соціального проекту
"Активні парки - локації здоров'я України" (арка (з стендом
4

—5

.. 6

0215061

0215062

0219800
ПБК
(протокол
№ 4, пит. 10)

"Активні парки") - 7,5 тис. грн.; інформаційний стенд - 6.8
тис. гри.; інформаційна табличка (назва вправи з
програмою) -2.0 тис. грн.; фарба для оновлення
майданчиків - 0,2 тис. гри.; фарба для дорожнього
покриття -0,4 тис. грн.)

Утримання КП "ФІ< "Суми" СМР (в бюджеті на 2021
рік затверджено з урах. змін - 3,3 мли. гри. .з них: по ГО
"ФК "Суми" - 2,0 мли. грн., проф. - 1.795,7 тис. грн. та
по КП "ФК "Суми" - 1.3 мли. грн. (направлено сесією від
26.05.2 Г), проф. - 444,8тис. гри.).
Загальна потреба на 2021 рік - 6.091,511 тііс. гри., відповідно сесії
СМР від 26.05.2021 № 1186-МР направлено 1.300,0 тис. гри..
додаткова потреба - 4.791,511 тис. гро.
Субвенція військовій частині А 1476 на поточний ремонт
приміщення навчального корпусу будівлі №28 (вартове
приміщення) військового містечка № 6 Сумського гарнізону
(вул. Гамалія, Г)

2020 рік :
Затв. в програмі - 500.0 тис. гри.
Затв. в бюджеті - 500.0 тис. гри.
Каса - 500.0 тис. гри. (проведення поточного ремонту будівлі № 28
(вартове приміщення) військового містечка .Ке б Сумського
гарнізону за адресою вул. Гамалія. Г)

Сторінка І

7

0219800

Субвенція - військова частина 3051 Національної гвардії
України - 720,0 тис. грн:
побудова ізоляторів для лікування хворих військовослужбовців 200,0 тис. грн.;
закупівля буд. матеріалу - 200,0 тис. гри.;
придбання автозапчастин - 100.0 тис. грн.;
закупівля нагрудних відеокамер - 170.0 тис. грн.;
закупівля (оновлення) стендів - 50,0 тис. грн.
Довідково:
202(1 рік : каса -311.7 тне. гпивень (проведення поточного
ремонту казарм у військовому містечку № 1 та ремонту казарм,
складських приміщень у військовому містечку № 2)

Передача субвенції Управлінню СБУ в Сумській області
для придбання організаційної (офісної) техніки, кліматичної
ПБК
техніки, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для
(протокол
№ 4, пит. 12) службової автотехніки

720 000

720 000

1 000 000

500 000

800 000

800 000

8 595 269

2 656 008

0219800

38

500 000

Передача субвенції Патрульній поліції

'

9

Управління освіти і науки СМР

5 939 261

КУ "Сумська гімназія № 1" для проведення розрахунку з

10

—11

постачальником за поставлену мультимедійну техніку
Довідково:
По Сумській гімназії № 1 у бюджеті на 2020 рік було
0611021
передбачено 200,0 тис. гри. на закупівлю мультимедійної техніки.
ПБК
Управлінням освіти і науки надано пропозицію на фінансування
(протокол від 01.12.2020 року на суму 199 986 грн. на придбання
№ 5, пит. 23) смартдошки та проектора, пропозицій не нрофінапсована

0611021

КУ Сумська спеціалізована школа 1-І 11 ступенів № 9
(поточний ремонт системи опалення)
Орієнтовна сума на співфінансування (ЗО %) субвенція

199 186

49 500

199 186

49 500

на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих
результатів"

12

0611171

2021 рік - 4 511,1 тис. гри. (з них кошти субвенції - 3 147,5 тне.
грн., кошти ТГ (співфінансування) - 1 363,6 тис. гри., з них зо
рахунок видатків бюджету розвитку ЗОШ ЛІ! 4 - 314,6
тис.грн.):
1. Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації - 2.460,3
тис. грн. (КУ ССІІ1 №1 - 1.116,2 тис. грн.. ЗОНІ№ 5-247,5 тис.
гри., ССШ№ 9 - 1.096,5 тис. гри.);
2. Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ № 4 - 1.048,4 тис. гри.;
3. Модернізація обладнання для харчоблоку ССИ1 № 30 - 1.002,4
тче. грн.
2020 рік - 2080,3 тис. грн., (з них кошти субвенції - 1.181,0 тис.
гри. та кошти ТГ (співфінансування) - 899,3 тис. г ри. (ЗОШ№ 6
кап. ремонт покрівлі з утепленням)

1 049 030

1 049 030

2 218 252

2 218 252

Орієнтовна сума на співфінансування (ЗО %) субвенція

-різ

4-

14

0611181

0611010

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа"
2021 пік ПУПІ - 7,4 мли. гри. їз них койоті субвенції - 5.2 млн. гон.
та койоті ТГ (співфінансування) - 2,2 мли. грн. ). (ДБ - 1.421,3 млн.
грн., область - 37,2 млн. грн.).
2020 рік І4УІ1І (області, - 27.075,2 тне. гпн.1. всього на ПУПІ 7.854,4 тис. грн., з них кошти субвенції - 5.550,5 тис. грн. та
кошти ТГ (співфінансування) - 2.303,9 тис. грн.

На матеріально-технічне оснащення новоно сучасного
дитячого садочку у 12-му мікрорайоні (ІбОмісі/ь)

1 000 000

1 000 000

Сторінка

15

0617321

1

4*'

КУ ССШ № 17 на капітальний ремонт їдальні.
Загальна сума ПКД - 6.500,0 тис. грн.
В бюджеті передбачено 2.053,9 тис. грн., в т.ч. ПКД - 53,9
тис. грн. (рішеннями СМР додатково за рахунок вільного
залишку було виділено 2.000,0 тис. грн. та 53,9 тис. грн.
депутатських коштів)
За рахунок субвенції з ДБ на соц-економ розвиток очікується
2.000,0 тис. грн.
Додаткова потреба 2.500,0 тис. грн.

+-16
1

4*7

0619770

0619770

2 472 793

2 472 793,00

На створення навчально-практичного центру з професії
"Оператор верстатів з програмним керуванням. Верстатник
широкого профілю" на базі ДПТНЗ "Сумський центр
професійно-технічної освіти" (ПТУ № 2)

Забезпечення співфінансування на придбання ноутбуків для
педагогічних працівників комунальних заладів загальної
середньої освіти для організації дистанційного навчання
(передача міжбюджетного трансферту до бюджету
Сумської області з метою централізованої закупівлі)

350 000

350 000

1 256 508

1 256 508

16 560 000

16 560 000

70 000

70 000

90 000

90 000

14 000 000

14 000 000

2 400 000

2 400 000

2 344 167

2 344 167

500 000

500 000

Загальний обсяг 4 188,4 тис. гри., в т.ч. кошти субвенції 2 931,9 тис. грн., кошти бюджету - 1 256,5 тис. грн.

Управління охорони здоров'я СМР
КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР на
забезпечення безоплатного та пільгового відпуску
ПБК
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
(протокол
лікування окремих груп населення та за певними
№ 6, пит. 12)
категоріями захворювань

0

0712152

д_18

■

Сумський обласний спеціалізований диспансер
радіаційного захисту населення на придбання 15 загально
лікарняних односекційних ліжок з матрацам для покращення
умов перебування Чорнобильців, що приїздять на
стаціонарне лікування з району (орієнтовна вартість 6,0
тис. грн. х 15 комплектів (ліжко з матрацом)

Ї9

Субвенція на створення сучасного онкологічного центру

КНП Сумської обласної ради Сумський обласний
клінічний онкологічний диспансер (лінійний

20

прискорювач) - 10,0 млн. грн., реконструкція приміщень для
встановлення лінійного прискорювача -4,0 млн. грн.)
КНП "Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди" (облаштування
системи киснепроводу з встановленням додаткових
кріоциліндрів)

—-21

Департамент соціального захисту населення СМР

0

Здійснення компенсаційних виплат для пільгового

22

0813033

перевезення окремих категорій громадян, мешканців
Сумської міської ТГ автомобільним транспортом на
внутрішньорайонних, приміських автобусних маршрутах (в
межах територій Сумського району): - особи з інвалідністю
внаслідок війни, учасники бойових дій та постраждалі учасники
Революції Гідності, особи, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС І категорія, діти з багатодітних сімей, члени сімей загиблих
(померлих) учасників АТО.
Орієнтовний розрахунок на 3 міс. (веііесень-лнстонад) з
розрахунку середньої вартості проїзду 40 гри. та використання
пільговиком права на пільговий проїзд 1 раз (гуди і назад) на
тиждень (тобто 8 поїздок на місяць), а також якщо брати до уваги,
що проїздом скористається 20 % пільговиків (1647 осіб) складає

1.581,120 тис.грн.

Сторінка З

Виплата компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до

' 23

0813160

і- 24

0813104

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
'відповідно до постанови КМУ № 859 від 23.09.2020 збільшився
розмір виплати з 7%, 10%. 15% прожиткового мінімуму відповідної
категорії отримувачів (для непрацездатних осіб відповідно - 127,27
грн., 181,81 грн.. 272,73 грн.; для працездатних осіб відповідно 163,Зі грн., 233.30 гри.. 349,95 грн.) до різниці між прожитковим
мінімумом на 1 особу, установленим на 01 січня календарного року2.189,00 грн. та середньомісячним сукупним доходом за попередні 6
місяців)
2021 рік - 2.5 млн. гри., пвоіЬінансовано станом за січень-червень 1.496.3 гис. гон.
КУ "Берегиня" на завершення робіт з капітального
ремонту фасаду з влаштуванням вхідної групи до відділення
денного перебуванння "Злагода", проси. Шевченка, буд 11.
2021 рік: затверджено в бюджеті - 200,0 тис. грн.
Примітка: Проведено торги па суму 264.999 тис. грн. + технагляд
та автопадзор - 8,214 тис. гри. Всього потреба - 273.213 тис. грн.
Додатково на завершення робіт необхідно - 73,213 тис. грн.

500 000

500 000

73 213

73 213

25 610

25 610

100 000

100 000

1 145 344

1 145 344

18 884 100

18 884 100

8 884 100

8 884 100

10 000 000

10 000 000

Для виплати щомісячної грошової допомоги
Турановін С., яка визнана дитиною з інвалідністю (хворіє на
фенілкетонурію) з 13.05.20212 року (7міс; х 3.658 тис. гри. з

, 25

26

0813242

ПДФО).
2021 рік: затверджено в бюджеті - 702.4 тис. грн. для 16 дітей з
інвалідністю, хворих на рідкісні (оріііанпі) захворювання (середня
виплата в місяць - 3.658 тис. гри. з ПДФО)

0813242

Надання цільової матеріальної допомоги (Бортнік А.М.)
для проведення дороговартісного оперативного лікування та
подальшого лікування

ПБК
(протокол

№ 6, пит. 35)

Інша субвенція до обласного бюджету для здійснення
компенсаційних виплат за пільгове перевезення відповідно
до Обласної програми в 2021 році - 1.145,344 тис. гри., у

.><7

0819770

т.ч.: окремих категорій громадян в сумі 58,852 тис. гри. і
учасників АТО - 1.086,492 тис. грн.
Довідково: Згідно розпорядження голови Сумської ОДА від
16.12.2020 № 612-ОД необхідно передати з бюджету Сумської
міської ТГ до обласного бюджету - 3.645,344 тне. гри. В бюджеті
на 2021 рік заплановано - 2.500,0 тис. гри. проф. станом па
01.07.21 - 1.341,250 гне. грн. (різниця - 1.145,344 тис. грн.)

Інші видатки
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв установ та
закладів бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням тарифів
при потребі - 21,1 млн. грн., необхідно додатково - 12.2 млн.
гри., з них зо рох. зміно джерела но поверненню позички Дот.
лікарні -2.2 млн. грн. та КП Міськводокинал - 1,8 мли. грн. та
додаткового обсягу - 8,2 млн. грн.

28

29

3718710

Поповнення резервного фонду

0

Сторінка 4

Всього бюджетна сфера
Всього ФМХ

51 140 002
96 749 737

44 700 741
39 481 000

6 439 261
57268 737

Разом видатки
Разом доходи, з них за рахунок:

147 889 739

84 181 741

63 707 998

153 113 968

0

0

Перевиконання загального фонду
Перевиконання бюджету розвитку

116 762 853

3 762 330

Перерозподіл (гідроспоруда - 3,3 млн. грн.,
Білопільський міст - 7,0 мли. гри., 3/П з нархув. УКБ -1
000,0 тис. грн.)

11 300 000

Перерозподіл за рахунок внесків до
статутного капіталу КП Міськводоканал
(співфінансування проекту «Модернізація та
реконструкція системи водовідведення у м.
Суми» (реконструкція міських каналізаційних
очисних споруд комунального підприємства
«Міськводоканал» Сумської .міськоїради
потужністю 60 000 мЗ/добу з виділенням першої
черги будівництва потужністю 30 000 мЗ/добу у
м. Суми вул. Гамалія, буд. 40).
В бюджеті -

20 000 000

20,0 млн. грн., проф. - 0

Перерозподіл за рахунок реконструкції
полігону

1 288 785

Розбіжність

5 224 229

ЧОПІ „V» 24: капремонт даху (депут. кошти - 49,9 тис. грн. на виготовлення ПКД).

капремонт огорожі (депут. кошти - 49.9 тис. грн.

на

виготовлення ПКД)

ДНІ № 21: капремонт покрівлі (ПКД - 3.024.2 тис.грн.. тендер - 2.911,0 тис. грн.. в

бюджеті - 1.500,0 тис. грн.. додатково - і.524,2 тис.грн.)
КІІП "Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди" (на надання поворотної бюджетної
позичка з метою забезпечення виплати заробітної плати на 2 міс (липень-серпень)

Всього залишок до перерозподілу

1 500 000

1 524 229
2 200 000
0

Сторінка 5

Пропозиції для внесення змін до бюджету (відділ фінансів виробничої сфери)
ДОДАТКОВІ КОШТИ ЗА ПІДСУМКАМИ І ПІВРІЧЧЯ
, Напрямок спрямування

КПКВК

2 021

КЕКВ

Передбачено в
бюджеті

Нрофінансова
но

Погреба ГРБК, грн.

Підстава

Всього

ЗФ

СФ

Всього

ЗФ

СФ

23 635 500,00

7 878 500,00

0,00

7 878 500,00

7 878 500,00

0,00

7 878 500,00
3 439 700,00

7 878 500,00
3 439 700,00

7 878 500,00
3 439 700,00

7 878 500,00
3 439 700,00

на електроніранепори і

4 314 400,00

4 314 400,00

4 314 400,00

4 314 400,00

на автотранспорт

-874 700,00

-874 700,00

-874 700,00

-874 700,00

4 438 800,00

4 438 800,00

4 438 800,00

4 438 800,00

3 760 700,00

3 760 700,00

3 760 700,00

3 760 700,00

678 100,00

678 100.00

678 100,00

678 100,00

Залишок

Виконавчий комітет

КП "Електроавтотранс"
Різниця в тарифі

41 742 296,00 ЗО 162 085,50

11 580 210,50

Відшкодування за пільгове
перевезення (УПСЗН)
електротранспорт

автотранспорт

ІДІМ
ВСЬОГО

1219770
2620

3220

216015

3131

Погоджено, грн.

Субвенція Верхньосироватській ОТГ на
виконання договору про соціальноекономічне співробітництво

60 542 106,00

32 303 000,00

28 239 106,00

8 000 000,00

4 550 000,00

3 450 000,00

4 550 000,00

4 550 000,00

і

1

31 553 000,00'

28 239 106,00

8 000 000,00

4 550 000,00

3 450 000,00

4 550 000,00

4 550 000,00

59 792 106,00

і

Субвенція за 2020 рік ( не
замовлялась на фінансування).

Лист від 13.04.21 №
997/05.01-06
7 000 000,00

7 000 000,00

3 450 000,00

12 233 364,79

15 050 000,00

3 450 000,00

3 450 000,00

15 050 000,00

15 050 000,00

3 450 000,00

Капремонт ліфтів

13 611 600,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.2 житлового будинку
№12 по вул. Героїв Крут в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду':
капремонт ліфта п.1 житлового будинку
№62 по вул. Героїв Крут в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.2 житлового будинку
№15 по вул.Шишкарівська, в м. Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта її.4 житлового будинку
№42 по проспекту МЛушпи в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.2 житлового будинку
№15 по вул. Реміснича в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта житлового будинку
№76 по вул. Гіетропавлівська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000.00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремон г ліфта п. 1 житлового будинку
№54 по вул. Харківська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

1 378 235,21

0,00

0,00

!

15 050 000,00

Лист від 25.06.21
№928/05.01-07

2 021

ГІ а пря мок с пря му вания
КПКВК

КЕКВ

Передбачено в
бюджеті

ГІрофінансова
но

Потреба ГРЕК, грн.

Погоджено, грн.

Підстава

Залишок

Всього

ЗФ

СФ

Всього

ЗФ

СФ

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.З житлового будинку
№58 Г по вул. Харківська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.4 житлового будинку
№103 по проспекту Курський в м.Суми

220 000,00

220 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п. 1 житлового будинку
№12 по вул. Героїв Крут в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт вантажопасажирського ліфта
житлового будинку №43/1 по просп.
М.Лушпи в м.Суми

44 053,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта її. 1 житлового будинку
№13 по вул.Лермонтова в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта н. 1 житлового будинку
№51 В по вул. Іллі нська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта и.З житлового будинку
№15 по вул.НІишкарівська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.4 житлового будинку
№24 Б по вул.ГІрокоф'єва в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт пасажирського ліфта
житлового будинку №6 по вул.Герасима
Кондратьєва в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт вантажопасажирського ліфта
житлового будинку №6 по вул.Герасима
Кондратьєва в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.4 житлової о будинку
№17 по вул.Лермонтова в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п. 1 житлового будинку
№15 по вул.Реміснича в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта и. І житлового будинку
№43А по вул. Романа Атаманюка в
м.Суми
Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п. 3 житлового будинку
№43А по вул. Романа Атаманюка в
м.Суми

в т.ч. 200 000 - кошти депутата
Левченко О.О.

24 053 - кредиторська
заборгованість за 2020 рік.
24 053,00

КЕКВ

Потреба !'РКК\ гри.

2 021

Напрямок спрямування

КПКВК

Передбачено в
бюджеті

Нрофінансова
но

Погоджено, грн.
Підстава

Залишок

Всього

ЗФ

СФ

Всього

ЗФ

СФ

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.4 житлового будинку
№17 по вул.Івана Сірка в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.2 житлового
будинку №23 по вул.Новомістенська в
м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду':
капремонт ліфта п.2 житлового
будинку №44/2 по вул.Прокоф'єва в
м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000.00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.1 житлового
будинку №14 по вул.Івана Сірка в
м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт вантажопасажирського ліфта
житлового будинку №43/2 по проспекту
МЛушпи в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт вантажопасажирського ліфта ;
житлового будинку №41 гіо
вул.Харківська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000.00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п. 1 житлового будинку
№22 по вул.Харківська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта гі.8 житлового будинку ;
№9 по проспекту Михайла Лушни в
м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.2 житлового будинку
№14 по вул. Івана Сірка в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду;
капремонт ліфта п.6 житлового будинку
№23 по проспекту Михайла Лушпи в
.м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.2 житлового будинку
№4 по вул.Героїв Крут в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000.00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п. 1 житлового будинку
№15 по вул.Шишкарівська в м.Суми

20 000,00

20 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

430 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.1 житлового
будинку №63 Б по вул. Інтернаціоналісті в
в м.Суми
Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п.1 житлового
будинку' №16 по вул.Металургів в
м.Суми

Сіорінка *

2 021

Напрямок спрямування
КГІКВК

1236030

1216030
1216030

КЕКВ

Передбачено в
бюджеті

Поточний ремонт кудично-дорожньої
‘мережі та штучних споруд Сумської
міської територіальної громади
(ЛУНІПИ)
т?40 Поточний ремонт мереж вуличного
освітлення

Видалення дерев по місту з
навантаженням та вивезенням деревини

1216030

3132 Капремонт Садко

1217330

Капремонт фасаду нежитлового
3132 приміщення за адресою: м. Суми. вул.
Покровська, 6.9

1216090

і2п Оплата послуг по постачанню та
розподілу газу Вічний вогонь'

1216030

ІІрофінансова
но

По греба ГРЕК, грн.

Погоджено, грн.
Підстава

Залишок

Всього

ЗФ

25 000 000,0!’

25 000 000,00

25 000 000.00

Всього

ЗФ

25 000 000,00

СФ

7 376 720,00

3 685 471,59

3 691 248,41

500 000,00

500 000.00

500 000,00

500 000.00

795 571,07

580 071,07

215 500.00

500 000,00

500 000,00

250 000,00

250 000,00

СФ

І
лист від 04.06.21
№814/05 01-07

лист від 25.06.21
№940/05.01-07

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

990 000,00

990 000,00

990 000,00

990 000,00

лист від 03.06.21
№805/05.01-07

24 500,00

8 814,23

15 685,77

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Лист від 09.06.21
№843/05.01-07

Оплата електроенергії на вуличне
освітлення (активна електроенергія) м.
2273 Суми+ Піщанський.
Великочернеччинський, Битицький,
Стецьківський старостинські округи

17 276 472,90

6 437 409,00

10 839 063,90

1 750 000,00

1 750 000.00

1 250 000,00

1 250 000.00

Лист від 09.06.21
№843/05.01-07

1217330

Нове будівництво ділянки водогону за
3122 адресою: м. Суми, с. Піщане, вул.
Вишнева

119 925,00

1 19 925.00

151 656,00

151 656,00

151 656,00

151 656,00

лист від 10.06.21
№868/05.01-07

1216015

3131 ВСЬОГО

447 450,00

447 450,00

447 450,00

447 450,00

лист від 09.06.21
№862/05.01.08

577 081,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000.00

20 000,00

297 450,00

297 450.00

297 450,00

297 450,00

0,00

0,00

49 900,00

350 000,00

350 000.00

350 000,00

350 000.00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

33 772 000,00

27 821 500,00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта н. 5 житлового будинку
№ 31 по вул. Заливна в м.Суми

600 000.00

Капітальний ремонт житлового фонду:
капремонт ліфта п. 1 житлового будинку
№ 62 по вул. Героїв Крут в м. Суми

20 000,00

1216030

Капітальний ремонт електричних
3132 мереж вуличного освітлення по вул.
Зарічна в м.Суми

1218861

4112 Надання позички КІІ Міськводоканал

22 919,00

49 900,00

]

і

УКБ
1516030

3132 *'апРеМ0НТ прнбудинкових доріг,
з ііііх:

1516030

Капітальний ремонт прилеглої території
КЗСОР Сумський дитячий будинок ім.
С П. Супруна за адресою: м. Суми, вул.
Ковпака, 37

1517321

Реконструкція стадіону КУ ССШ І-ІІІ
3142 ступенів № 25 за адресою: м. Суми, вул.
Декабристів, 80

50 349 000,00

46 089,00

11 562 593,00

38 786 407,00

46 089,00

33 821 50(1,00
25 000 000,00

49 500,00

25 000 000,00

49 500,00

(Загальна потреба 1490,0 тис. грн. Виділено
(сесія 14.07.2021 року) - 500,0
тис. грн.)

Для завершення робіт.
Вартість об'єкта 304 581 грн.

в г.ч. дспутськи кошти 300 000
з 600 000 грн.

лист від 22.06.21
№914/05.01-07

27 772 000,00

7 000 000,00

7 000 000.00

Іист від 25.05.21 №
.4 28/09.03

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

лист від 08.06.21
№502/09.03

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

лист від 07.07.21
№606/09.03

на експертизу ПКД

2 021

Напрямок спрямування
КПКВК

КЕКВ

Передбачено в
бюджеті

Профінансова
но

Потреба ГРБК, грн.

Погоджено, грн.
Підстава

Залишок’

Всього

ЗФ

СФ

Всього

СФ

ЗФ

1517310

Нове будівництво мережі
ЗІ 22 В0Л0п0стачання території мікрорайону
між вул. Михайла Кощія, Миколи
Данька, Проектна №12 у м. Суми

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Лист від 25.05.21 №
428/09.03 (від 08.04.21
№256/09.03)

/517310

Нове будівництво мережі
електропостачання території
31 22 мікрорайону між вул. Михайла Кощія.
Миколи Данька, Проектна №12 у м.
Суми

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Лист від 25.05.21 №
428/09.03 (від 08.04.21
№256/09.03)

1 000 000,00

Лист від 25.05.21 №
428/09.03

Загальна вартість об’єкта 7 491 775 гривень

1 000 000,00

Лист від 25.05.21 №
428/09.03

Загальна вартість об'єкта З 731 467 грн.
(Профінансовано
у 2018- 78 347 грн.,
у 2020-205 245 грн.)

Лист від 25.05.21 №
428/09.03

Загальна вартість об'єкта 40 001 774 грн.
(Профінансовано у 2020 2 859 238 грн.)
Для виконання зобов'язань
щодо співфінансування
проект}' у повному обсязі.
Проект завершується
30.09.2021

лист від 14.05.2021
№13.01-18/870

Виготовлення ІІКД (Протокол
ПБК № 5 п. 26)

лист від 22.06.21
№13.01-18/1086

Виготовлення ГЇКД

1517321

1517330

Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ №
З» по вул. 20 років Перемоги. 9

Л_р Реконструкція приміщення по вул.
Шишкіна, 12

1517640

Реконструкція-термомодернізація будівлі
3143 КУ Сумська СШ №9 по вул.
Даргомижського,3 в м. Суми

1517640

Оплата послуг з обміру будівель ДНЗ для
2240 підготовки ТЕО для участі в новій
програмі що фінансується з ЄІБ

1517361

Нове будівництво дитячого садка у 12
3122 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул.
Інтернаціоналістів, 35

Освіта

617640

Капітальний ремонт покрівлі з
утепленням Сумського дошкільного
3132 навчального закладу (ясла-садок)
№6 "Метелик" м. Суми, Сумської
області

617640

Капітальний ремонт покрівлі з
утепленням Сумського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок)
№2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області

617363

Капітальний ремонт покрівлі з
утепленням Комунальної установи
Сумський спеціальний реабілітаційний
навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа 1 ступеня —
дошкільний навчальний заклад № 34»
Сумської міської ради за адресою: м.
Суми, вул. Ряскової, 130

ВСЬОГО

42 471,00

42 471,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000.00

1 000 000,00

1 567 447,00

1 567 447,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6 991 626,00

І 206 177,00

5 785 449,00

2 700 000,00

49 500,00

10 172 673,00

4 048 511,00

2 700 000.00

49 500,00

2 700 000,00

49 500,00

6 124 162,00

2 700 000,00

49 500,00

15 000 000,00

1 266 511,00

0,00

І 266 511,00

1 257 631,00

15 000 000,00

0,00

*

1 257 631,00

53 880,00

53 880,00

53 880,00

880.00

53 880.00

53 880,00

45 000,00

45 000.00

1 158 751,00

119 265 617,00

40 231 000,00

1 158 751,00

1 158 751,00

63 277 617,00

96 749 737,00

1 158 751,00

39 481 000,00

57 268 737,00

По субвенції соцеконом.розвиток передбачено
1 224 916

