
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання 
 

від 16 вересня 2021 року  м. Суми, 

майдан Незалежності, 2,  

каб. 62А 

 з 1300 год до 1605 год 
 

Присутні 7 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В., Дяденко І.О., 

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

Відсутні – 3 депутати: Галаєв Р.М.-Ш., Гробова В.П., Шилов В.О. 

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

Секретар постійної комісії – Кальченко І.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. 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) (додається). 

2. 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 (додається). 

3. 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. (додається). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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). 

9. 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. 

10. 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). 

11. 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. 

12. 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). 

13. Про лист від 09.09.21 за № 3032 директора департаменту фінансів, економіки 

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

реалізації покладених на міську раду повноважень у здійснені державної 

регуляторної політики за підсумками І півріччя 2021 року. 

14. Про проєкт 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). 

 

1. СЛУХАЛИ: 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) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх щодо змін, які 

пропонуються у пропозиції постійної комісії (пропозиція додається). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Підтримати зміни, які пропонуються у пропозиції постійної комісії. 

2.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення з 

наявними пропозиціями. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: 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. (додається). 

ВИСТУПИЛИ:  



Липова С.А. повідомила членів постійної комісії щодо змін, які пропонуються 

до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік по головному 

розпоряднику бюджетних коштів, виконавчому комітету Сумської міської ради, 

а саме: пропонується направити 97,0 тис. грн на виготовлення фотоальбому 

«Мої Суми. Фотографії єднають». Жиленко В.М. запропонував окремо 

розглядати даний перерозподіл. 

Липова С.А. повідомила членів постійної комісії щодо змін, які підготував 

департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради до 

проєкту 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)» (пропозиції 

додаються). 

Жиленко В.М. запропонував не направляти кошти у сумі 49950,00 грн на 

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення до багатоквартирного 

житлового будинку № 165 А по вул. Герасима Кондратьєва в м. Суми. 

Чепік В.І. запропонував підготувати окрему пропозицію постійної комісії щодо 

направлення коштів у сумі 49500,00 грн на поточний ремонт системи 

зовнішнього освітлення КУ ССШ № 9. 

Дяденко І.О. запропонувала не зменшувати видатки на суму 200,0 тис. грн по 

об’єкту «Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного 

покриття в районі житлового будинку № 51В по вул. Іллінська». 

Перепека І.О. запропонував підготувати окрему пропозицію постійної комісії 

щодо направлення коштів у сумі 1300000,00 грн на придбання цифрового 

плоскопанельного бездротового детектора до системи рентгенографічної 

Eclypse для КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР. 

Жиленко В.М.  запропонував обговорити окремо питання щодо направлення 

коштів у сумі 3,0 млн. грн для надання поворотної бюджетної позички 

КП «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської ради. 

Кальченко І.В. покинув засідання постійної комісії. 

Жиленко В.М. запропонував підготувати окрему пропозицію постійної комісії 

щодо перерозподілу видатків між об’єктами по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради  

Акпєров В.В. запропонував продовжити розгляд проєкту 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)» на засідання постійної комісії 20 жовтня 

2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. запропонувала розглянути повторно проєкт 

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» з урахуванням зауважень 

правового управління Сумської міської ради. 




