
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 

регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання 
 

від 15 вересня 2021 року  м. Суми, 

майдан Незалежності, 2,  

каб. 59 

 з 1300 год до 1605 год 
 

Присутні 8 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В., Гробова В.П., 

Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., 

Чепік В.І. 

Відсутні – 2 депутати: Галаєв Р.М.-Ш., Шилов В.О. 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Акпєров В.В. 

Секретар постійної комісії – Кальченко І.В. 

 

Присутні на засіданні: 

1. Бондаренко М.Є. – перший заступник міського голови. 

2. Войтенко М.Г. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

3. Гонтовенко Є.В. – директор КУ «Міський центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх». 

4. Данильченко А.М. – начальник управління освіти і науки Сумської міської 

ради. 

5. Журба О.І. – директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради. 

6. Іщенко Т.Д. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

7. Кобзар А.М. – депутат Сумської міської ради. 

8. Ковтуненко Т.А. – начальник планово-економічного відділу КП Сумської 

міської ради «Електроавтотранс». 

9. Левченко О.О. – депутат Сумської міської ради. 

10. Лисенко О.М. – Сумський міський голова. 

11. Раліна Т.В. – головний бухгалтер КП Сумської міської ради 

«Електроавтотранс». 

12. Хачатрян В.С. – економіст КП Сумської міської ради «Електроавтотранс». 

13. Чірка І.В. – головний спеціаліст відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради. 

14. Яковенко С.В. – начальник відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання протокольного доручення від 26.08.21 щодо розрахунку 

обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів комунальним транспортом 

міста (додається). 



2. Про лист від 26.08.21 за № 110 начальника відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. щодо звіту 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Сумської міської ради від 12.07.2011 № 672-МР «Про Правила паркування 

автотранспортних засобів на території м. Суми» (додається). 

3. Про лист від 20.07.21 за № 168 в.о. начальника відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 220,0 тис. грн на проведення обстеження 

пасажиропотоку на міських маршрутах та 95 250,00 тис. грн на підтримку та 

супроводження автоматизованої системи диспетчерського управління в 

міському пасажирському транспорті комунальної форми власності. 

4. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання бюджету 

Сумської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року», який 

пропонується до розгляду на черговій сесії 22.09.2021(Книга 1, питання № 1, 

на стор. 1-151). 

5. Про проєкт рішення Сумської міської ради «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» (зі змінами), за 

підсумками І півріччя 2021 року», який пропонується до розгляду на черговій 

сесії 22.09.2021 (Книга 1, питання № 2, на стор. 152-238). 

Пропозиції: 

1) ВК на стор. 2104-2106 стор.; 

2) постійної комісії. 

6. Про проєкт рішення Сумської міської ради «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)», який 

пропонується до розгляду на черговій сесії 22.09.2021(Книга 1, питання № 3, 

на стор. 239-342). 

Пропозиції: 

1) МГ -1692-1695 стор. 

2) ВК – 1830-1834 стор. 

7. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до 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)» (з 

пропозицією ВК на стор. 2107-2110), який пропонується до розгляду на 

черговій сесії 22.09.2021(Книга 1, питання № 4, на стор. 343-347). 

8. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів 

резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 

червень 2021 року», який пропонується до розгляду на черговій сесії 

22.09.2021(Книга 1, питання № 6, на стор. 349). 

9. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів 

резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 



липень 2021 року», який пропонується до розгляду на черговій сесії 

22.09.2021(Книга 1, питання № 7, на стор. 350). 

10. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів 

резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 

серпень 2021 року», який пропонується до розгляду на черговій сесії 

22.09.2021(Книга 5, питання № 458, на стор. 1876). 

11. Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської ради від 

12 травня 2021 року № 1043-МР, від 26 травня 2021 № 1186-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)» та зняття вищезазначених рішень з контролю постійної 

комісії (у зв’язку з повним виконанням). 

12. Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської ради від 

19 червня 2019 року № 5278-МР «Про уповноваження виконавців на участь у 

програмі «NIP Україна – Водна програма Водна програма модернізації» (NIP 

Ukraine Water Modernisation Programme)» (зі змінами) за І квартал 2021 року. 

13. Про лист від 12.08.21 за № 2705 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про 

основні показники економічного і соціального розвитку Сумської міської 

територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року (на виконання 

плану роботи постійної комісії). 

14. Про лист від 13.08.21 за № 2727 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про стан 

врахування пропозицій учасників електронних консультацій з громадськістю 

щодо проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік 

та проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022-

2023 роки за підсумками І півріччя 2021 року. 

15. Про лист від 30.08.21 за № 2868 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про обсяг 

витрат бюджету Сумської міської територіальної громади на реалізацію 

цільових (комплексних) програм та окремих заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Сумської міської територіальної громади за підсумками 

І півріччя 2021 року (на виконання плану роботи постійної комісії). 

16. Про лист від 09.09.21 за № 3015 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо ініціювання на сесію 

проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 85-МР «Про затвердження 

Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної 

громади на виконання виборчих програм і доручень виборців» (додається). 

17. Про лист від 20.07.21 за № 1236 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо фінансування першочергових 

потреб галузі (уточнені), а саме: 

1) 87247,00 грн на виконання припису ДСНС та з метою завершення 

ремонту пожежного водогону для Комунальної установи Сумська 



спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № З ім. генерал-лейтенанта 

А.Морозова м. Суми, Сумської області; 

2) 230 045,00 грн метою завершення робіт по об’єкту : «Капітальний ремонт 

стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області» 

(партиципаторний бюджет); 

3) 50000,00 грн на виготовлення ескізного проекту будівлі сараю класичної 

гімназії, яка входить в комплекс архітектурної пам’ятки міста (на 

виконання розпорядження міського голови від 22.01.2021 року № 11-Р 

«Про створення робочої групи для обстеження аварійних будівель та 

споруд закладів освіти», відповідних висновків роботи комісії з 

обстеження, доручення Сумського міського голови задля збереження 

будівлі); 

4) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно-кошторисної документації 

на капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Сумському дошкільному 

навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» 

Сумської міської ради; 

5) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно - кошторисної документації 

на проведення капітальних ремонтів спортивного майданчику 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

ім. В. С. Стрельченка №1 м. Суми Сумської області та отримання 

позитивного експертного звіту її кошторисної частини; 

6) 70 024,00 грн на капітальний ремонт приміщень Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської 

області (у поточному році виділено кошти у сумі 500000,00 гривень, 

проте загальна кошторисна вартість становить 570023,67 гривень);  

7) 100 000,00 грн на придбання будівельних матеріалів та обладнання для 

гуртка «Дзюдо) та 50 000,00 грн на придбання меблів та обладнання для 

інклюзивно-ресурсної кімнати) для Великочернечченського закладу 

загальної середньої освіти (враховуючи депутатське звернення Вадима 

АКПЄРОВА) (додається). 

18. Про лист від 30.08.21 за № 1433 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 78924,00 грн для навчально-тренувальних занять в 

Комунальному закладі Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2. 

19. Про лист від 31.08.21 за № 1443 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 1 470 820,00 грн на оплату продуктів харчування по закладах 

дошкільної освіти. 

20. Про лист від 02.09.21 за № 1467 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 347 457,00 грн для завершення ремонтних робіт 2-х туалетів 

другого поверху КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18. 

21. Про лист від 02.09.21 за № 1468 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 



коштів у сумі 49,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «капітальний ремонт приміщення Комунальної 

установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 м. Суми, 

Сумської області». 

22. Про лист від 09.09.21 за № 1496 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 94,0 тис. грн на придбання обладнання для харчоблоку. 

23. Про додаткове виділення коштів для забезпечення функціонування, 

утримання та створення безпечного освітнього середовища у КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра 

Аніщенка, а саме: 

1) На розробку  кошторисної документації та встановлення пожежної 

сигналізації; 

2) На розробку кошторисної документації та заміну електропроводки в 

початковій та старшій школі; 

3) На поточний ремонт коридору початкової школи з демонтуванням 

стін-панелей з горючих матеріалів – 30,0 тис. грн; 

4) На розробку кошторисної документації та капітальний ремонт 

тамбуру і східців початкової школи – 500,0 тис. грн; 

5) На розробку кошторисної документації та капітальний ремонт цоколя 

початкової школи – 500,0 тис. грн; 

6) На ремонт асфальтного покриття початкової школи – 2,5 млн. грн;  

7) На капітальний ремонт спортивної зали – 1,4 млн. грн із заміною 

старих вікон на сучасні (старша школа). 

24. Про лист від 20.07.21 за № 765 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 30,0 млн. грн на першочергові потреби у фінансуванні галузі охорони 

здоров’я. а саме: 

1) 7 521,9 тис. грн для забезпечення проведення заходів з протипожежної 

безпеки  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР  для закінчення всіх 

робіт по встановленню протипожежного захисту за адресою: 20 років 

Перемоги, 13  – 498,0 тис. грн.; 

 Капітальний ремонт огородження покрівлі КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» СМР  у сумі 400,0 тис грн.. на проведення робіт по 

об’єкту «Капітальний ремонт згідно ДБН 2.6-220:2017 «Покриття 

будівель та споруд».  

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для завершення робіт по монтажу 

системи автоматичної пожежної станції оповіщення про пожежу та 

пожежне спостереження (сума виділених коштів на 2021 рік  - 2 253,2 

тис. грн.) - 246,0 тис.грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на проведення капітального 

ремонту системи автоматичної  пожежної сигналізації, оповіщення 

людей про пожежу та моніторинг хірургічного корпусу №1   за 



адресою: м. Суми, вул.  Марко Вовчок, 2  (загальна суму  потреби - 3 

684,5 тис.грн.) на суму 1 800,0 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - на проведення 

капітального ремонту системи автоматичної  пожежної сигналізації, 

оповіщення людей про пожежу за адресою: вул.Троїцька, 28 на суму 

840,0 тис.грн. та на виконання заходів на забезпечення 

протипожежного стану (придбання пожежних рукавів,заміна дверей 

електрощитових, придбання шкафів для пожежних кран комплектів 

тощо) - 209,2 тис.грн.; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» на 

проведення капітального ремонту інженерних систем будівлі у складі 

системи блискавкозахисту корпус жіночої консультації (228,7 тис. 

грн.) та акушерського корпусу (332,4 тис.грн.); 

 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР для улаштування 

блискозахисту на одноповерховій будівлі інфекційного корпусу, 

двохповерховій будівлі поліклініки та чотириповерхової будівлі 

хірургічного корпусу  – 99,4 тис.грн. та монтаж пожежної сигналізації 

(технічне переоснащення системи пожежної сигналізації 

одноповерхової, двохповерхової та чотириповерхової будівель) – 

1 222,6 тис.грн.; 

 КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР - 110,0 тис.грн. для 

встановлення на будівлі закладу пристрою захисту від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів; 

  КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР  - 

монтаж та встановлення системи протипожежного захисту у складі: 

системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням людей, системи централізованого 

пожежного спостерігання в приміщеннях підприємства за адресою 

вул.Іллінська, 48/50 на загальну суму 1 354,3 тис. грн.; 

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги № 2» СМР  - 

встановлення пожежної сигналізації та системи керування 

екакуюванням в приміщенні амбулаторії № 2 по вул. Привокзальна, 

буд.3-а. 

2) 2 000,0 тис. грн. для забезпечення технічними засобами відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р.№ 1301 «Про 

затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами 

та іншими засобами» (зі змінами)  

3) 110,6 тис.грн. для забезпечення пільгової категорії населення 

с. Стецьківка відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями 



захворювань» (зі змінами) для КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона» СМР.  

4) 2 000,0 тис. грн для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2» СМР – на придбання будинку (800 тис.грн.) та проведення 

реконструкції (1200 тис. грн.) для організації надання медичної допомоги 

населенню в с.В.Чернеччина. 

5) 400,0 тис.грн. на придбання автомобіля для надання стоматологічної 

допомоги пільговій категорії населення вдома для КНП «Клінічна 

стоматологічна поліклініка» СМР. 

6) Першочергова потреба на 2021 рік для проведення ремонтних робіт 

ліфтового господарства в підпорядкованих закладах охорони здоров’я 

міста становить 9 175,4 тис. грн., а саме:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР  лікарняний ліфт 

корпусу стаціонару № 2 (рег. № 99) – 1 500,0 тис. грн.; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - лікарняний ліфт поліклінічного 

відділення № 1 по вул. Праці,3 (рег. № 1186) на загальну суму 1 981,8 

тис.грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР вантажний ліфт № 1432 в будівлі 

харчоблоку на суму 539,4 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - лікарняний 

ліфт №771 приймального відділення (новий корпус) на  суму 

1 206,7 тис.грн. лікарняний ліфт за адресою вул.. І.Сірка,3  

(рег.№ 1765) – 1 800,0 тис.грн.; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР 

лікарняний ліфт № 5413 акушерського відділення – 1 300,0 тис. грн.;  

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» 

СМР пассажирский ліфт № 1032  вул. Іллінська 48/50 на  суму 

847,5 тис.грн. 

7) 725,0 тис.грн.,  на капітальний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення, а саме: 

 поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення з 

облаштуванням стін підвального приміщення КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» СМР – 125,0 тис.грн.  

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи водопостачання та 

водовідведення вул.Г.Кондратьєва,143  на суму 200,0 тис. грн.. та  

капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення  

(заміна стояків труб холодного та гарячого водопостачання, заміна 

сантехнічного обладнання, заміна каналізаційних випусків до 

колодязів, заміна каналізаційних лежаків у підвалі) по вул.Іллінська, 

48/50 на суму 400,0 тис. грн.. 

8) 680,0 тис.грн  на капітальний ремонт теплових мереж: для КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для проведення 

капітального ремонту теплових мереж вул.Іллінська, 48/50 на суму 



580,0 тис.грн. та капітальний ремонт системи теплових мереж 

вул. Г.Кондратьєва, 143  на суму 100,0 тис. грн.. 

9) 3 159,3 тис.грн  на капітальний ремонт системи електропостачання: 

  КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизель-

генератора для хірургічного корпусу №1 та капітальний ремонт по 

його встановленню (у зв’язку з введенням в експлуатацію 

комп’ютерного томографу та С-Дуги) на суму 1 190,0 тис. грн.; 

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР збільшення 

потужності підприємства – 1 169,3 тис.грн.; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи електропостачання   

вул.Г.Кондратьєва,143  - 100,0 тис. грн. та капітальний ремонт 

системи електропостачання (заміна силових кабелів від ввідного 

розподільчого пристрою, заміна автоматичних вимикачів в щитах 

силових (ЩС) та в щитах освітлення вул.Іллінська, 48/50 – 

700,0 тис.грн. 

10) 2 697,8 тис. грн на придбання обладнання, а саме: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на придбання  апарат  

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01Уг 

(для розміщення в медичному басейні) – 531,3 тис. грн. та апарату  

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01 (для 

розміщення в медичному басейні) – 568,5 тис.грн; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для придбання системи 

безперервного пасивного руху різних частин тіла (4 шт). Наявність 

даної системи  дасть можливість  закладу у 2022 році  укласти договір 

з НСЗУ  по пакету «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА 

ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» 

- 598,0 тис.грн;  

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР 

співфінансування для придбання системи комп’ютерної томографії   

1 000,0 тис. грн. 

11) 1 350,0 тис. грн на проведення капітальних ремонтів приміщень 

лікувальних закладів:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на  капітальний 

ремонт урологічного відділення – 1 000,0 тис.грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - облаштування приміщення  рентген 

кабінету стаціонару, відповідно санітарних вимог – 350,0 тис.грн.; 

12) 180,0 тис. грн. на проведення ремонтних робіт на харчоблоці –для КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня» СМР (додається). 

25. Про лист від 18.05.21 за № 557 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 4529,737 тис. грн на проведення капітального ремонту харчоблоку КНП 

«Клінічна лікарня № 5» (додається). 



26. Про лист від 20.05.21 за № 575 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1711164,00 грн на оплату комунальних платежів КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» Сумської міської ради (знято ініціатором) 

(додається). 

27. Про лист від 20.05.21 за № 575 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 999,765 тис. грн на закупівлю комплексної системи обладнання для 

реабілітаційного відділення КНП «Центральна клінічна лікарня» (додається). 

28. Про листи від 24.05.21 за № 583 та від 01.06.21 за № 615 начальника 

управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо 

додаткового виділення коштів у сумі 2350,8 тис. грн на забезпечення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, інших категорій населення медичними 

виробами та іншими засобами (додається). 

29. Про лист від 28.05.21 за № 602 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1299000,00 грн на закупівлю дороговартісного обладнання – 

комп’ютерного томографа Insitum 32 для КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона» (додається). 

30. Про лист від 01.06.21 за № 625 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 125,930 тис. грн на забезпечення безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань для КНП 

«Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (знято ініціатором) (додається). 

31. Про лист від 05.07.21 за № 717 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1575,0 тис. грн з метою забезпечення виконання КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» умов договору з НСЗУ (додається). 

32. Про лист від 05.03.2021 за № 295 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 267,12 тис. грн на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт системи 

протипожежного захисту приміщень КНП «Клі (додається).ічна лікарня № 4» 

СМР по вул. Праці, 3 в м. Суми» (знято ініціатором). 

33. Про листи від 30.07.21 за № 812 та від 06.08.21 за № 829 начальника 

управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо 

перерозподілу видатків в межах галузі по КНП «Клінічна лікарня № 4», а 

саме: збільшити видатки у сумі 234000,00 грн на проведення обстеження 

будівель поліклінічних відділень по вул. Праці, 3; вул. Ковпака, 7; вул. 

Металургів, 38 та складання паспортів об’єктів будівництва за рахунок 

зменшення видатків на суму 175339,00 грн (залишок від перерозподілу коштів 

із придбання блоку живлення) та зменшити на суму 58661,00 грн (економія 

коштів затверджених на капітальний ремонт електромережі) (додаються). 

34. Про лист від 18.08.21 за № 860 в.о. начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Пака С.Я. щодо додаткового виділення коштів у сумі 



150,0 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії стаціонару 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28. 

Коригування» (додається). 

35. Про лист від 18.08.21 за № 861 в.о. начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Пака С.Я. щодо додаткового виділення коштів у сумі 

5670,99 тис. грн на заміну зовнішніх мереж теплопостачання, водопостачання, 

водовідведення та каналізації, які знаходяться на території КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди»  по вул. Троїцькій, 28 (додається). 

36. Про лист від 12.08.21 за № 2562 директора КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Домінас В.М. щодо додаткового виділення коштів у сумі 1300,0 тис. 

грн на придбання цифрового плоскопанельного бездротового детектора до 

системи рентгенографічної Eclypse (додається). 

37. Про лист від 20.07.21 за № 74 директора КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона» Сумської міської ради Поцелуєва В. щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 36 436 053,00 грн для забезпечення фінансування 

першочергових потреб закладу: 

1. Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 

1 660 514,30 грн, а саме: 

- оплата теплопостачання - 564 816,00 грн. (350 г/кал); 

- оплата водопостачання та водозабезпечення - 138 312,00 грн. 

(5100 м.куб); 

- оплата електроенергії - 851 721,00 грн. (218 390,0 кВт/год); 

- оплата природного газу для опалення приміщення АЗПСМ с. Стецьківка 

16 965,30 грн. (1590 м.куб.); 

- придбання дров для опалення приміщення АЗПСМ с. Стецьківка 

43 200,00 грн. (36 м.куб.); 

- вивіз та утилізація сміття - 45 000,00 грн. 

2. Придбання медичного обладнання для забезпечення надання більш 

кваліфікованої медичної допомоги на суму 31 466 000,00 гривень, а саме: 

- стаціонарна ангіографічна система - 18 000 000,00 грн. 

- УЗД апарату експертного класу - 1 500 000,00 грн.; 

- комплекс рентгенівський діагностичний типу С-дуга - 3 800 000,00 грн. 

- комплекту хірургічного ендоскопічного обладнання - 5 000 000,00 грн.;  

- безконтактного тонометру для вимірювання очного циклу - 

262 000,00 грн.; 

- авторефрактометру - 189 000,00 грн.; 

- електронейроміографу - 230 000,00 грн.; 

- автоматичного гематологічного аналізатору - 900 000,00 грн.; 

- співфінансування для придбання комп’ютерного томографу -

1 300 000,00 грн.; 

- апарат активно-пасивної механотерапії кінцівок - 192 000,00 грн. 

- тренажер МТБ- 4 - 93 000,00 грн. 



3. Забезпечення переведення чотириповерхової будівлі хірургічного 

корпусу на другу категорію енергоживлення (в 2018 році були отримані 

технічні умови в АТ «Сумиобленерго», виготовлений проект «Реконструкція 

мереж електропостачання хірургічного корпусу Сумської ЦРКЛ м. Суми, вул. 

М. Вовчка 2» на суму 1 069 327,00 грн., ураховуючи збільшення потужності 

підприємства та зношеність системи електропостачання. 

4. Пільгове забезпечення певних категорій населення с. Стецьківка 

медикаментами та технічними засобами (липень-грудень 2021) - 

110 612,00 грн. 

5. Забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки (1 

222 600,00 грн). 

6. Капітальний ремонт ліфта чотириповерхової будівлі КНП "Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона" СМР за адресою: вул. М.Вовчок, 2, м. Суми 

(907 000 грн.) (додається). 

38. Про лист від 05.07.21 за № 989 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків бюджету 

Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

1) зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 по заходу «Резерв 

Департаменту» на суму 90 000,00 грн; 

2) передбачити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 3132 на суму 90 000,00 грн 

по заходах: 

- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Леваневського від пр. Шевченка 

до вул.Троїцька в м. Суми» на суму 45 000,00 грн; 

- «Капітальний ремонт тротуару по вул.Троїцька від вул. Леваневського до 

вул. Привокзальна в м. Суми» на суму 45 000,00 грн (додається). 

39. Про лист від 06.07.21 за № 993 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі 

6 940 000,00 грн на виконання робіт по поточному ремонту та утриманню 

мереж зовнішнього освітлення (додається). 

40. Про лист від 06.07.21 за № 994 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі 

3 560 000,00 грн на заходи: 

1) Капітальний ремонт освітлення проспекту Шевченка (орієнтовна вартість 

проектних робіт 65 тис. грн); 

2) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення проспекту 

Лушпи в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 90 тис. грн); 

3) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Баранівка в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт — 80 тис. грн); 

4) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Василівка в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 45 тис. грн); 

5) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

прибудинкової території Курського мікрорайону в м. Суми (орієнтовна 

вартість проектних робіт - 90 тис. грн); 

6) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці 



С.Бандери в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 45 тис. грн); 

7) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Тепличний в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн); 

8) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці 

С.Табали в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн); 

9) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці 

Харківська в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 200 тис. грн); 

10) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

Великочернеччинського старостинського округу (орієнтовна вартість робіт 

— 90 тис. грн); 

11) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Битицького 

старостинського округу (орієнтовна вартість робіт - 80 тис. грн); 

12) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

Стецьківського старостинського округу (орієнтовна вартість робіт – 

140 тис. грн); 

13) Заміна аварійних залізобетонних опор міста Суми (загальна вартість робіт 

– 2500 000 грн); 

14) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Тимірязівка в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн) (додається). 

41. Про лист від 07.07.21 за № 1079 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 45,0 тис. грн на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт житлового 

фонду: (Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 6/1 по 

вул. Сумсько-Київських дивізій в м. Суми» (додається). 

42. Про лист від 08.07.21 за № 1017 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 450,0 тис. грн на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 

покрівлі п. 3, 4 житлового будинку № 143 по вул. Герасима Кондратьєва в 

м. Суми (додається). 

43. Про лист від 08.07.21 за № 1022 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 7 590 000,00 грн на реставрацію покрівлі та фасаду житлового будинку 

по вул. Соборній, 32 (пам’ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. 

№ 166-См)) (додається). 

44. Про лист від 08.07.21 за № 1023 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 600,0 тис. грн на реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного 

колектора Д 600-800 мм від вул. Харківської, 32 по вул. Сумсько-Київських 

дивізій до КНС-6 (додається). 

45. Про лист від 08.07.21 за № 1024 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 15 844 888.00 грн по об’єктах: 

- Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм, 

по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. СКД до 

перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми в сумі 8 501 731,00 грн;  



- Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 від 

вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаській із 

вул. Лінійною в м. Суми в сумі 7 343 157,00 грн (додається). 

46. Про лист від 14.07.21 за № 1057 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 4 200 000,00 грн з метою надання безперебійної та якісної послуги з 

централізованого гарячого водопостачання мешканцям будинків в м. Суми 

(перелік додається) (додається). 

47. Про лист від 19.07.21 за № 1087 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 7 590 000,00 грн на фінансування об’єкту «Реконструкція покрівлі та 

фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми (пам’ятка 

архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. № 166 – См (коригування)» 

(додається). 

48. Про лист від 20.07.21 за № 1089 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 2 600 000,00 грн на наступні заходи: 

1) Видалення омели на деревах - 800 000,00 грн; 

2) Видалення порослі по місту - 300 000,00 грн; 

3) Обрізування крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту 

з навантаженням та вивезенням деревини - 200 000,00 грн; 

4) Поливання та підживлення дерев і кущів - 200 000,00 грн; 

5) Косіння та прибирання трави на об’єктах благоустрою загального 

користування - 450 000,00 грн; 

6) Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках 

міста — 350 000,00 грн; 

7) Підсів газонів по центральних скверах міста - 250 000,00 грн; 

8) Систематичне очищення доріжок та сходів на загальних об’єктах 

благоустрою - 50 000,00 грн (додається). 

49. Про лист від 26.07.21 за № 1116 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 15 844 888,00 грн, а саме: 

1) 8 501 731,00 грн на реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного 

колектора Д 500 мм, по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківської та 

вул. СКД до перехрестя вул. Черкаської та вул. Лінійної в м. Суми; 

2) 7 343 157,00 грн на реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного 

колектора Д 500 мм від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до 

перехрестя вул. Чекркаської із вул. Лінойної в м. Суми (додається). 

50. Про лист від 30.07.21 за № 1140 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 38 630 000,00 грн з метою ефективного вирішення проблем розвитку 

приватного сектору а саме передбачити видатки по об’єктам: 

1) Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та 

штучних споруд в сумі 20 000 000,00 гривень; 



2) Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та 

штучних споруд (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, 

посипання піском тощо) в сумі 7 000 000,00 гривень; 

3) Забезпечення проведення капітального ремонту електричних мереж 

зовнішнього освітлення в сумі 3 400 000,00 гривень; 

4) Забезпечення проведення технічного обслуговування та поточний ремонт 

мереж зовнішнього освітлення в сумі 7 000 000,00 гривень; 

5) Догляд за об’єктами благоустрою загального користування: ліквідація 

несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів в сумі 

100 000,00 гривень; 

6) Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення в сумі 

160 000,00 гривень; 

7) Догляд за деревами, кущами (видалення сухостійних (порослі) та 

аварійних дерев з навантаженням та вивезенням деревини, обрізання крон 

дерев і кущів, вирубування пристовбурової порослі, полив та підживлення 

дерев і кущів, корчування пнів в сумі 600 000,00 гривень; 

8) Прополювання трави(амброзії) в сумі 190 000,00 гривень; 

9) Надання послуг з проведення санації шахтних колодязів в сумі 

50 000,00 гривень;  

10) Надання послуг з проведення поточного ремонту шахтних колодязів в 

сумі 100 000,00 гривень; 

11) Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць в сумі 

30 000,00 гривень.  

51. Про лист від 02.08.21 за № 1146 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків 

бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

1) зменшити видатки на суму 342473,00 грн по об’єктах: 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт будинку №42 по 

вул. Харківській в м. Суми» на суму 40 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт електричних мереж 

за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва 143» на суму 206 673,00 грн: 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт будинку №14 по 

пров. Гетьманський в м. Суми» на суму 20 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку 

№49 по вул. Білопільський шлях м. Суми» на суму 20 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мережі каналізації 

житлового будинку № 43 по вул. Інтернаціоналістів м. Суми» на 

 суму 35 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мереж холодного 

водопостачання житлового будинку № 10/1 по вул. Реміснича м. Суми» 

на суму 20 800,00 грн; 

2) збільшити видатки на суму 155000,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт 

житлового фонду: капремонт шатрової покрівлі житлового будинку № 5 по 

вул. Богуна м. Суми»; 

3) передбачити видатки на суму 187473,00 грн по об’єктах: 



 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №63 по вул. Нижньосироватської м.Суми» 

на суму 48 573,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №1 по вул. Богуна м.Суми» на суму 

49 900,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №5Г по вул. Шкільна м.Суми» на суму 

45 500,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №16 по вул. Покровська м.Суми» на суму 

43 500,00 грн (додається). 

52. Про лист від 07.09.21 за № 1235 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків 

бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

1) зменшити видатки на суму 85,0 тис. грн по заходу «Поточний ремонт 

зовнішніх мереж водовідведення»; 

2) передбачити видатки на суму 85,0 тис. грн по заходу «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» 

(виготовлення ПКД) (додається). 

53. Про лист від 06.08.21 за № 1183 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо виключення пункту 7 «Про 

проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – виконавців 

комунальної послуги з вивезення рідких побутових відходів, що 

утворюються на території Сумської міської територіальної громади» з Плану 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради на 

2021 рік, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня 

2020 року № 7558-МР (зі змінами) (додається). 

54. Про лист від 07.09.21 за № 1316 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо проєкту рішення Сумської 

міської ради «Про затвердження угоди про соціально-економічне 

співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською 

сільською радою на період 2022-2024 роки» (додається). 

55. Про лист від 09.09.21 за № 1344 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 50,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території 

біля озера Чеха в м. Суми» (додається). 

56. Про лист від 09.09.21 за № 1345 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 10,0 млн. грн по заходу «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою – 

скверу «Садко» в м. Суми» (додається). 

57. Про лист від 09.09.21 за № 1346 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 



у сумі 10,0 млн. грн по заходу «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі 

та штучних споруд Сумської міської територіальної громади» (додається). 

58. Про лист від 09.09.21 за № 1347 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 6,0 млн. грн по заходу «Утримання вулично-дорожньої мережі та 

штучних споруд Сумської міської територіальної громади» (додається). 

59. Про лист від 09.09.21 за № 1343 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 3 600 000,00 грн по заходу «Капітальний ремонт пішохідного переходу 

на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область, 

м. Суми» (додається). 

60. Про лист від 09.09.21 за № 1350 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 2 200 000,00 грн по заходу «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою 

– скверу МЦ «Романтика» в м. Суми» (додається). 

61. Про лист від 09.09.21 за № 1351 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 2 010 000,00 грн, а саме: 

 921,0 тис. грн на збирання та вивезення сміття, опалого листя; 

 650,0 тис. грн на систематичне очищення доріжок та сходів на 

загальних об’єктах благоустрою; 

 439,0 тис. грн на систематичне очищення урн від побутового сміття 

(додається). 

62. Про лист від 15.09.21 за № 1368 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Кисіля О.А. щодо перерозподілу видатків 

бюджету Сумської міської ради територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

 зменшити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Реконструкція 

дитячого парку «Казка»  в м. Суми»; 

 передбачити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Догляд за 

деревами і кущами: обрізання крон дерев і кущів, видалення аварійних 

дерев в дитячому парку «Казка» (додається). 

63. Про лист від 15.09.21 за № 507 начальника відділу у справах молоді та 

спорту Сумської міської ради Обравіт Є.О. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 40,0 тис. грн на поточний ремонт майданчика у парку 

відпочинку ім. І.М. Кожедуба (додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.07.21 за № 765 начальника управління охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 30,0 млн. грн на першочергові потреби у фінансуванні галузі 

охорони здоров’я. а саме: 

1) 7 521,9 тис. грн для забезпечення проведення заходів з протипожежної 

безпеки  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР  для закінчення всіх 

робіт по встановленню протипожежного захисту за адресою: 20 років 

Перемоги, 13  – 498,0 тис. грн.; 



 Капітальний ремонт огородження покрівлі КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» СМР  у сумі 400,0 тис грн.. на проведення робіт по 

об’єкту «Капітальний ремонт згідно ДБН 2.6-220:2017 «Покриття 

будівель та споруд».  

  КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР - для завершення робіт по 

монтажу системи автоматичної пожежної станції оповіщення про 

пожежу та пожежне спостереження (сума виділених коштів на 

2021 рік  - 2 253,2 тис. грн.) - 246,0 тис. грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на проведення капітального 

ремонту системи автоматичної  пожежної сигналізації, оповіщення 

людей про пожежу та моніторинг хірургічного корпусу №1   за 

адресою: м. Суми, вул.  Марко Вовчок, 2  (загальна суму  потреби – 

3 684,5 тис.грн.) на суму 1 800,0 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - на проведення 

капітального ремонту системи автоматичної  пожежної сигналізації, 

оповіщення людей про пожежу за адресою: вул.Троїцька, 28 на суму 

840,0 тис.грн. та на виконання заходів на забезпечення 

протипожежного стану (придбання пожежних рукавів, заміна дверей 

електрощитових, придбання шкафів для пожежних кран комплектів 

тощо) - 209,2 тис.грн.; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» на 

проведення капітального ремонту інженерних систем будівлі у складі 

системи блискавкозахисту корпус жіночої консультації (228,7 тис. 

грн.) та акушерського корпусу (332,4 тис.грн.); 

 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР для улаштування 

блискозахисту на одноповерховій будівлі інфекційного корпусу, 

двохповерховій будівлі поліклініки та чотириповерхової будівлі 

хірургічного корпусу  – 99,4 тис.грн. та монтаж пожежної сигналізації 

(технічне переоснащення системи пожежної сигналізації 

одноповерхової, двохповерхової та чотириповерхової будівель) – 

1 222,6 тис.грн.; 

 КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР - 110,0 тис.грн. для 

встановлення на будівлі закладу пристрою захисту від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів; 

  КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР  - 

монтаж та встановлення системи протипожежного захисту у складі: 

системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням людей, системи централізованого 

пожежного спостерігання в приміщеннях підприємства за адресою 

вул.Іллінська, 48/50 на загальну суму 1 354,3 тис. грн.; 

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги № 2» СМР  - 

встановлення пожежної сигналізації та системи керування 

екакуюванням в приміщенні амбулаторії № 2 по вул. Привокзальна, 

буд.3-а. 



2) 2 000,0 тис. грн. для забезпечення технічними засобами відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р.№ 1301 «Про 

затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами 

та іншими засобами» (зі змінами)  

3) 110,6 тис. грн. для забезпечення пільгової категорії населення 

с. Стецьківка відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань» (зі змінами) для КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона» СМР.  

4) 2 000,0 тис. грн для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2» СМР – на придбання будинку (800 тис.грн.) та проведення 

реконструкції (1200 тис. грн.) для організації надання медичної допомоги 

населенню в с.В.Чернеччина. 

5) 400,0 тис. грн. на придбання автомобіля для надання стоматологічної 

допомоги пільговій категорії населення вдома для КНП «Клінічна 

стоматологічна поліклініка» СМР. 

6) Першочергова потреба на 2021 рік для проведення ремонтних робіт 

ліфтового господарства в підпорядкованих закладах охорони здоров’я 

міста становить 9 175,4 тис. грн., а саме:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР  лікарняний ліфт 

корпусу стаціонару № 2 (рег. № 99) – 1 500,0 тис. грн.; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - лікарняний ліфт поліклінічного 

відділення № 1 по вул. Праці,3 (рег. № 1186) на загальну суму 

1 981,8 тис.грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР вантажний ліфт № 1432 в будівлі 

харчоблоку на суму 539,4 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - лікарняний 

ліфт №771 приймального відділення (новий корпус) на  суму 

1 206,7 тис.грн. лікарняний ліфт за адресою вул.. І.Сірка,3  

(рег.№ 1765) – 1 800,0 тис.грн.; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР 

лікарняний ліфт № 5413 акушерського відділення – 1 300,0 тис. грн.;  

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР 

пассажирский ліфт № 1032  вул. Іллінська, 48/50 на  суму 

847,5 тис.грн. 

7) 725,0 тис. грн. на капітальний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення, а саме: 

 поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення з 

облаштуванням стін підвального приміщення КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» СМР – 125,0 тис.грн.  



 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи водопостачання та 

водовідведення вул.Г.Кондратьєва,143  на суму 200,0 тис. грн.. та  

капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення  

(заміна стояків труб холодного та гарячого водопостачання, заміна 

сантехнічного обладнання, заміна каналізаційних випусків до 

колодязів, заміна каналізаційних лежаків у підвалі) по вул.Іллінська, 

48/50 на суму 400,0 тис. грн.. 

8) 680,0 тис.грн  на капітальний ремонт теплових мереж: для КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для проведення 

капітального ремонту теплових мереж вул.Іллінська, 48/50 на суму 

580,0 тис.грн. та капітальний ремонт системи теплових мереж 

вул. Г.Кондратьєва, 143  на суму 100,0 тис. грн.. 

9) 3 159,3 тис.грн  на капітальний ремонт системи електропостачання: 

  КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизель-

генератора для хірургічного корпусу №1 та капітальний ремонт по 

його встановленню (у зв’язку з введенням в експлуатацію 

комп’ютерного томографу та С-Дуги) на суму 1 190,0 тис. грн.; 

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР збільшення 

потужності підприємства – 1 169,3 тис.грн.; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи електропостачання   

вул.Г.Кондратьєва,143  - 100,0 тис. грн. та капітальний ремонт 

системи електропостачання (заміна силових кабелів від ввідного 

розподільчого пристрою, заміна автоматичних вимикачів в щитах 

силових (ЩС) та в щитах освітлення вул.Іллінська, 48/50 – 

700,0 тис.грн. 

10) 2 697,8 тис. грн на придбання обладнання, а саме: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на придбання  апарат  

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01Уг 

(для розміщення в медичному басейні) – 531,3 тис. грн. та апарату  

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01 (для 

розміщення в медичному басейні) – 568,5 тис.грн; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для придбання системи 

безперервного пасивного руху різних частин тіла (4 шт). Наявність 

даної системи  дасть можливість  закладу у 2022 році  укласти договір 

з НСЗУ  по пакету «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА 

ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» 

- 598,0 тис.грн;  

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР 

співфінансування для придбання системи комп’ютерної томографії   

1 000,0 тис. грн. 

11) 1 350,0 тис. грн на проведення капітальних ремонтів приміщень 

лікувальних закладів:  



 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на капітальний 

ремонт урологічного відділення – 1 000,0 тис.грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - облаштування приміщення  рентген 

кабінету стаціонару, відповідно санітарних вимог – 350,0 тис.грн.; 

12) 180,0 тис. грн. на проведення ремонтних робіт на харчоблоці –для 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. повідомила присутніх щодо першочергових 

потреб у фінансуванні галузі охорони здоров’я. 

Акпєров В.В. зауважив, що необхідно опрацьовувати питання щодо 

збалансування заробітної плати всіх медичних працівників. 

Жиленко В.М. запропонував управлінню охорони здоров’я Сумської міської 

ради (Чумаченко О.Ю.) надати постійній комісії пропозиції щодо потреб 

фінансування на 2022 рік по медичним закладам Сумської міської ради. 

Акпєров В.В. запропонував управлінню охорони здоров’я Сумської міської 

ради (Чумаченко О.Ю.) опрацювати питання щодо об’єднання медичних 

закладів Сумської міської ради та надати свої пропозиції постійній комісії. 

Акпєров В.В. запропонував управлінню охорони здоров’я Сумської міської 

ради (Чумаченко О.Ю.) всі звернення опрацювати з департаментом фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради та на наступне засідання 

постійної комісії надати свої пропозиції. 

В обговоренні прийняли участь: Акпєров В.В., Жиленко В.М., Кальченко І.В., 

Дяденко І.О., Іщенко Т.Д. 

УХВАЛИЛИ:  

24.1. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) опрацювати питання щодо об’єднання медичних закладів 

Сумської міської ради та надати свої пропозиції постійній комісії. 

24.2. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) всі звернення опрацювати з департаментом фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) та на наступне 

засідання постійної комісії надати свої пропозиції щодо фінансування галузі 

охорони здоров’я. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Гробова В.П. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

Гробова В.П. покинула засідання постійної комісії. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.07.21 за № 989 директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу 

видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

1) зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 по заходу «Резерв 

Департаменту» на суму 90 000,00 грн; 



2) передбачити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 3132 на суму 90 000,00 грн 

по заходах: 

- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Леваневського від пр. Шевченка 

до вул. Троїцька в м. Суми» на суму 45 000,00 грн; 

- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Троїцька від вул. Леваневського до 

вул. Привокзальна в м. Суми» на суму 45 000,00 грн (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Журба О.І. 

Жиленко В.М. зауважив, що першочергового вирішення потребує питання 

боргів двох комунальних підприємств Сумської міської ради, питання полігону 

та ремонт мосту на Білопільському шляху. 

Акпєров В.В. підняв питання щодо об’їзду великогабаритного транспорту по 

вул. Чорновола. 

Жиленко В.М. зауважив, що департамент інфраструктури міста Сумської 

міської ради повинен визначити пріоритети щодо фінансування. 

В обговоренні прийняли участь: Жиленко В.М., Кобзар А.М., Кальченко І.В., 

Дяденко І.О., Перепека І.О., Чепік В.І. 

УХВАЛИЛИ:  
38.1. Визнати роботу директора департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради Журби О.І. незадовільною. 

38.2. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. прийняти 

відповідні кадрові рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Акпєров В.В., Жиленко В.М., Кальченко І.В., 

Перепека І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Дяденко І.О., Липова С.А. – не голосували; 

Рішення не прийнято 

 

Акпєров В.В. запропонував за пропозицією директора КП «Сумикомунінвест» 

Левченка О.О. розглянути додаткове питання: 

62. Про лист від 15.09.21 за № 1368 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Кисіля О.А. щодо перерозподілу 

видатків бюджету Сумської міської ради територіальної громади на 2021 рік, а 

саме: 

- зменшити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Реконструкція дитячого 

парку «Казка»  в м. Суми»; 

- передбачити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Догляд за деревами і 

кущами: обрізання крон дерев і кущів, видалення аварійних дерев в дитячому 

парку «Казка». 

 

62. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.09.21 за № 1368 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Кисіля О.А. щодо перерозподілу 

видатків бюджету Сумської міської ради територіальної громади на 2021 рік, а 

саме: 

- зменшити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Реконструкція дитячого 

парку «Казка»  в м. Суми»; 



- передбачити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Догляд за деревами і 

кущами: обрізання крон дерев і кущів, видалення аварійних дерев в дитячому 

парку «Казка». 

ВИСТУПИЛИ: Левченко О.О. 

УХВАЛИЛИ: 

62.1. Вважати за доцільне перерозподіл видатків бюджету Сумської міської 

ради територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

- зменшити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Реконструкція дитячого 

парку «Казка»  в м. Суми»; 

- передбачити видатки на суму 190,0 тис. грн по об’єкту «Догляд за деревами і 

кущами: обрізання крон дерев і кущів, видалення аварійних дерев в дитячому 

парку «Казка». 

62.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію 

до проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР 

«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 

змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Чепік В.І. запропонував розглянути питання № 51. 

 

51. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.08.21 за № 1146 директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу 

видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

1) зменшити видатки на суму 342473,00 грн по об’єктах: 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт будинку №42 по 

вул. Харківській в м. Суми» на суму 40 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт електричних мереж 

за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва 143» на суму 206 673,00 грн: 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт будинку №14 по 

пров. Гетьманський в м. Суми» на суму 20 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку 

№49 по вул. Білопільський шлях м. Суми» на суму 20 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мережі каналізації 

житлового будинку № 43 по вул. Інтернаціоналістів м. Суми» на суму 

35 000,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мереж холодного 

водопостачання житлового будинку № 10/1 по вул. Реміснича м. Суми» 

на суму 20 800,00 грн; 

2) збільшити видатки на суму 155000,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт 

житлового фонду: капремонт шатрової покрівлі житлового будинку № 5 по 

вул. Богуна м. Суми»; 



3) передбачити видатки на суму 187473,00 грн по об’єктах: 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №63 по вул.Нижньосироватської м. Суми» 

на суму 48 573,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №1 по вул.Богуна м.Суми» на, суму 

49 900,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №5Г по вул.Шкільна м.Суми» на суму 

45 500,00 грн; 

 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб 

на даху житлового будинку №16 по вул.Покровська м. Суми» на суму 

43 500,00 грн (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що даний перерозподіл врахований. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення від 26.08.21 щодо 

розрахунку обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів комунальним 

транспортом міста (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В., Новик А.В., Ковтуненко Т.А. 

Яковенко С.В. повідомив, що на сьогоднішній день відповідно до розрахунку 

по методиці, вартість одного перевезення в тролейбусі складає 10 грн,  в 

автобусі – 9,08 грн. 

Перепека І.О. зауважив, що при затвердженні обґрунтованого тарифу на 

перевезення пасажирів комунальним транспортом міста, КП Сумської міської 

ради «Електроавтотранс» не повинно звертатися до міської ради за фінансової 

підтримкою. 

Лисенко О.М. запропонував КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» 

(Новик А.В.) оприлюднити обґрунтований тариф  на перевезення пасажирів 

комунальним транспортом міста та опрацювати питання з департаментом 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради щодо фінансових 

можливостей компенсації на перевезення пасажирів. 

В обговоренні прийняли участь: Акпєров В.В., Жиленко В.М., Перепека І.О., 

Лисенко О.М., Дяденко І.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати КП Сумської міської ради «Електроавтотранс» 

(Новик А.В.) до 01 жовтня 2021 року вжити дій щодо оприлюднення 

обґрунтованого тарифу на перевезення пасажирів комунальним транспортом 

міста. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.09.21 за № 3015 директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо 

ініціювання на сесію проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення 



змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 85-МР «Про 

затвердження Порядку використання коштів бюджету Сумської міської 

територіальної громади на виконання виборчих програм і доручень виборців» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  
16.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

16.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

16.2.1. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

16.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

16.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Жиленко В.М. покинув засідання постійної комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.08.21 за № 110 начальника відділу транспорту, 

зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. 

щодо звіту про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Сумської міської ради від 12.07.2011 № 672-МР «Про Правила 

паркування автотранспортних засобів на території м. Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чірка І.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В., 

Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.07.21 за № 1236 начальника управління освіти 

і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо фінансування 

першочергових потреб галузі (уточнені), а саме: 

1) 87247,00 грн на виконання припису ДСНС та з метою завершення 

ремонту пожежного водогону для Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № З ім. генерал-лейтенанта 

А.Морозова м. Суми, Сумської області; 

2) 230 045,00 грн метою завершення робіт по об’єкту : «Капітальний ремонт 

стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області» 

(партиципаторний бюджет); 

3) 50000,00 грн на виготовлення ескізного проекту будівлі сараю класичної 

гімназії, яка входить в комплекс архітектурної пам’ятки міста (на 



виконання розпорядження міського голови від 22.01.2021 року № 11-Р 

«Про створення робочої групи для обстеження аварійних будівель та 

споруд закладів освіти», відповідних висновків роботи комісії з 

обстеження, доручення Сумського міського голови задля збереження 

будівлі); 

4) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно-кошторисної документації 

на капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Сумському дошкільному 

навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» 

Сумської міської ради; 

5) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно - кошторисної документації 

на проведення капітальних ремонтів спортивного майданчику 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

ім. В. С. Стрельченка №1 м. Суми Сумської області та отримання 

позитивного експертного звіту її кошторисної частини; 

6) 70 024,00 грн на капітальний ремонт приміщень Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської 

області (у поточному році виділено кошти у сумі 500000,00 гривень, 

проте загальна кошторисна вартість становить 570023,67 гривень);  

7) 100 000,00 грн на придбання будівельних матеріалів та обладнання для 

гуртка «Дзюдо) та 50 000,00 грн на придбання меблів та обладнання для 

інклюзивно-ресурсної кімнати) для Великочернечченського закладу 

загальної середньої освіти (враховуючи депутатське звернення Вадима 

АКПЄРОВА). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. повідомила, що на сьогодні не вистачає 

коштів на харчування в дошкільних закладах. Липова С.А. повідомила, що на 

дані потреби пропонується в бюджеті 500,0 тис. грн та ще повернуться до цього 

питання у жовтні місяці. 

Данильченко А.М. зауважила, що першочерговою потребою є виділення коштів 

на виготовлення проектно - кошторисної документації, на протипожежні 

заходи. 

В обговоренні прийняли участь: Акпєров В.В., Липова С.А., Перпека І.О. 

УХВАЛИЛИ:  
17.1. Вважати за доцільне направлення 94,0 тис. грн на забезпечення 

співфінансування на закупівлю обладнання для харчоблоків. 

17.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію 

до проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР 

«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 

змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В., 

Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 




