
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання 
 

від 27 вересня 2021 року  м. Суми, 

майдан Незалежності, 2,  

каб. 59 

 з 1500 год до 1705 год 
 

Присутні 8 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 

Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., 

Шилов В.О. 

Відсутні – 2 депутати: Гробова В.П., Липова С.А.  

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. Кравченко Т.О. – заступник директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради. 

3. Співакова Л.І. – заступник директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради. 

4. Шилов В.В. – начальник управління капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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 29.09.2021(Книга 1, питання № 3, 

на стор. 239-342) з пропозиціями: 

1) міського голови -1692-1695 стор. 

2) виконавчого комітету Сумської міської ради – 1830-1834 стор. (додається). 

2. 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 29.09.2021(Книга 1, питання № 4, на стор. 343-347) (додається). 

3. 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 

29.09.2021(Книга 1, питання № 6, на стор. 349). 



4. 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 

29.09.2021(Книга 1, питання № 7, на стор. 350). 

5. 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 

29.09.2021(Книга 5, питання № 458, на стор. 1876). 

6. Про лист від 08.06.21 за № 500 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 
гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду,% 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовують 

ся на 

будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетног о 

періоду, 

% 

 КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№22 по вул. Пушкіна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000.00 50 000.00 

 

Всього      50 000,00  

7. Про лист від 08.06.21 за № 502 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. та 

внесення змін 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): 

Найменування об'єкта 

будівництва / вид 

будівельних робіт, у 

тому числі проектні 

роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 
+, - 

Всього видатків 

з урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 II 12 

КГІКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 
прилеглої території 

КЗСОР Сумський дитячий 

будинок ім. С.П.Супруна за 
адресою: м. Суми, вул. 

Ковпака, 37 

2021 

   

+50000,00 50000.00 

 



8. Про лист від 09.06.21 за № 505 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об’єкта будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 

+, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12 по 

вул. Леваневського 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

9. Про лист від 11.06.21 за № 514 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№17 по вул. Металургів 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

10. Про лист від 11.06.21 за № 515 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №4 

по вул. Леваневського 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

11. Про лист від 15.06.21 за № 535 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №7 

по вул. Привокзальній 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

12. Про лист від 16.06.21 за № 538 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 



Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №9 

по вул. Малиновського 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

13. Про лист від 18.06.21 за № 552 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№129 по 

вул. Г.Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

14. Про лист від 16.06.21 за № 539 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 100 000,00 грн. та 

внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 



5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/1 по вул. Іллінська 

2021 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/2 по вул. Іллінська 

2021 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

15. Про лист від 14.06.21 за № 525 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 150 000,00 грн на 

наступні об’єкти: 

1) капітальний ремонт прибудиикової території в районі житлового будинку 

№7 по пров. З.Красовицького - 50 000,00 грн; 

2) капітальний ремонт прибудиикової території в районі житлового будинку 

№9 по пров. З.Красовицького - 50 000,00 грн; 

3) капітальний ремонт прибудиикової території в районі житлового будинку 

№43 по вул. Горького - 50 000,00 грн. 

16. Про лист від 14.06.21 за № 526 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 500 000,00 грн. та 

внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено змін 

+, - 

Всього 

видатків з 

урахуванн

ям змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція будівлі 

по вул. Холодногірська, 

35 в м. Суми 

2021 

 

 

 

+500 000,00 500 000,00 

 

17. Про лист від 16.06.21 за № 541 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо внесення змін 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), а саме: 



Найменування об’єкта 

будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено змін 

+, - 

Всього 

видатків з 

урахуванн

ям змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція стадіону 

КУ ССШ І-ІІІ ступенів 

№ 25 за адресою: 

м. Суми, вул. 

Декабристів, 80 

2021 

 

 

 

+10000,00 10000,00 

 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

кладовища в районі 40-ї 

підстанції в м. Суми 

2017-2021 38244949 35,4 3696946,00 -70000,00 3626946,00 44,9 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція 

спортивного 

майданчика по вул. 

Криничній 

2021    +10000,00 10000,00  

КПКВК 1517330, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

нежитлового 

підвального 

приміщення по вул. 

Петропавлівька, 91 в м. 

Суми 

2021    +50000,00 50000,00  

18. Про лист від 01.07.21 за № 580 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 53 по вул. Садовій 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  



19. Про лист від 02.07.21 начальника управління капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 

додаткового виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 14 по вул. Харківська 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 165/135 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      100 000,00  

20. Про лист від 08.07.21 за № 616 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 9 по вул. Марко Вовчок 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

21. Про лист від 09.07.21 за № 620 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн на розробку проектно-



кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 19 по вул. Супруна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 17/1 по вул. Супруна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      100 000,00  

22. Про лист від 12.07.21 за № 622 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 300,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 1 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 3/3 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 5 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 9 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 10 по вул. К. Зеленко 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 12 по вул. К. Зеленко 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      300 000,00  

23. Про лист від 12.07.21 за № 623 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 7 по вул. Привокзальній 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

24. Про лист від 12.07.21 за № 637 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 11 по вул. Марко 

Вовчок 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

25. Про лист від 16.07.21 за № 639 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 500,0 тис. грн з метою розробки 

проєктної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція тенісних 

кортів та допоміжних 

будівель в міському парку 

культури ім. І.М. 

Кожедуба 

2021-2022 

 

 

 

+500 000,00 500 000,00 

 

Всього      500 000,00  

26. Про лист від 16.07.21 за № 641 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн з метою розробки 

проєктної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517340, КЕКВ 3143 

Ремонт реставраційний 

головного корпусу дитячої 

лікарні Св. Зінаїди по вул. 

Троїцька, 57 в м. Суми 

(пам’ятка архітектури 

місцевого значення, охор. 

№ 2765/1-См) 

2021-2022 

 

 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  



27. Про лист від 16.07.21 за № 642 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 750,0 тис. грн та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517320, КЕКВ 3142 

Реконструкція стадіону 

«Авангард» 2021-2022   500000,00 +750 000,00 1250 000,00 
 

Всього      1250 000,00  

28. Про лист від 15.07.21 за № 647 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 21 584 231,00 тис. грн та внесення 

змін 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): 

Найменування 

об’єкта будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 

+, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового 
будинку №24 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 1453081 

 

670000,00 +501791,00 1171791,00 80,6 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового 

будинку №26 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 1567812 

 

770000,00 +468697,00 1238697,00 79,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового 
будинку №36 по вул. 

Героїв Круг 

2020-2021 3018130 1,6 1096449,00 +1695502,00 2791951,00 94,1 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№4 по вул. 
Інтернаціоналістів 

2021 1170871 

 

940000,00 +18317,00 958317,00 81,8 



Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№12 по вул. 
Інтернаціоналістів 

2021 1213512 

 

825000,00 +326012,00 1151012,00 94,8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№55Б по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 3342901 

 

878000,00 + 1000000,00 1878000,00 56,2 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№57Б по вул. 
Інтернаціоналістів 

2021 897568 

 

50000,00 +840000,00 890000,00 99,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№3 по вул. К.Зеленко 

2020-2021 2203566 0,2 100000,00 + 1736420,00 1836420,00 85,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№74 по вул. 

Декабристів 

2021 861762 

 

700000,00 +160000,00 860000,00 99,8 

Капітальний ремонт 

прилеглої території КУ 
ССШ І-ІІІ ступенів №25 

м. Суми, вул. Декабристів, 

80 

2021 1384150,00 

 

770000,00 +610000,00 1380000,00 99,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№8 по вул. Супруна 

2019-2021 1335068 2,3 869896,00 +254932,00 1024828,00 79,1 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№2 по вул. Металургів 

2021 1168856 

 

500000,00 +668800,00 1168800,00 100,0 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№3 по вул. Металургів 

2019-2021 2043520 2,1 1300000,00 +390775,00 1690775,00 84,8 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№4 по вул. Металургів 

2021 2179753 

 

500000,00 +1670000,00 2170000,00 99,6 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі будинку №2 по 

Покровській площі 

2021 1857485 

 

49000,00 +1808485,00 1857485,00 100,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житловогобудинку 

№43 по вул. Соборна 

2021 1760021 

 

50000,00 +1710000,00 1760000,00 100,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№32 по вул. 

Набережна р.Стрілки 

2021 704287 

 

515575,00 +47710,00 563285,00 80,0 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№25 по вул. Романа 
Атаманюка 

2021 477533 

 

200000,00 +277000,00 477000,00 99,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№27 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 483737 

 

200000,00 +283000,00 483000,00 99,8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№33 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 1125829 

 

200000,00 +925000,00 1125000,00 99,9 



Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№35 по вул. Романа 
Атаманюка 

2021 747078 

 

200000,00 +547000,00 747000,00 100,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№67 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 474611 

 

200000,00 +274000,00 474000,00 99,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№69 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 792772 

 

200000,00 +592000,00 792000,00 99,9 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№41 по вул. Ковпака 

2021 2289719 

 

1180000,00 +622511,00 1802511,00 78,7 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№43 по вул. Ковпака 

2021 2148956 

 

1149000,00 +531355,00 1680355,00 78,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№45 по вул. Ковпака 

2021 2151240 

 

600000,00 +1500000,00 2100000,00 97,6 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№47 по вул. Ковпака 

2021 2017898 

 

1021138,00 +567400,00 1588538,00 78,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№75 по вул. Ковпака 

2021 1635070 

 

998765,00 +303524,00 1302289,00 79,6 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№12 по вул. Засумська 

2021 

   

+1254000,00 1254000,00 

 

29. Про лист від 15.07.21 за № 649 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів по наступним об’єктам: 

- капітальний ремонт прибудинкових територій - 25000000,00 гривень; 

- Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 

– 4 000 000,00 гривень; 

- Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по 

вул. Металургів, 38 - 6500000,00 гривень; 

- Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми - 

4000000,00 гривень; 

- Нове будівництво скверу по вул. Петропавлівська, 94 в м. Суми - 

2000000,00 гривень; 

- Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми - 

1000000,00 гривень; 

- Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12 - 1000000,00 гривень; 

- Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 в 

м. Суми - 7000000,00 гривень; 

- Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів 

на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області - 4000000,00 гривень; 



- Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по 

вул. Даргомижського, 3 в м. Суми - 2700000,00 гривень; 

- Нове будівництво мережі електропостачання території мікрорайону між 

вул. Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна №12 у м. Суми - 

500000,00 гривень; 

- Нове будівництво мережі водопостачання території мікрорайону між 

вул. Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна №12 у м. Суми - 

5000000,00 гривень; 

- Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів, 35 - 20000000,00 гривень; 

- Нове будівництво дитячого садка в районі житлового будинку по 

просп. М. Лушпи, 5, корп. 10 в м. Суми - 500000,00 гривень. 

30. Про лист від 16.07.21 за № 651 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 16 по вул. Гагаріна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

31. Про лист від 16.07.21 за № 652 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 800,0 тис. грн та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 5 по вул. Огарьова 

2021 

 

 

 

+800 000,00 800 000,00 

 

Всього      800 000,00  

32. Про лист від 16.07.21 за № 653 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 7 по вул. Металургів 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

33. Про лист від 16.07.21 за № 654 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 8 по 

 вул. Н. Холодногірська 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

34. Про лист від 16.07.21 за № 655 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-



кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 25/1 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

35. Про лист від 16.06.21 за № 542 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо втрати чинності листа від 02.06.21 за № 461/09.03 стосовно додаткового 

виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн по об’єкту «Капітальний ремонт 

прибудинкової території в районі житлового будинку № 8 по Покровській 

площі. 

36. Про лист від 03.03.2021 за № 26 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 5320000,00 грн на фінансування 

об’єкта «Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років 

Перемоги, 9» з метою завершення робіт по укладеним у 2019 році договорам та 

їх оплати і внести наступні 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): 

Найменування 

об'єкта 

будівництва/ 

вид 

будівельних 

робіт, у тому 

числі проектні 

роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція 

1-го поверху 

КУ «ССШ № 3» 

по вул. 20 років 

Перемоги, 9 

2018–2021 8954279 31,4 42471,00 +5320000,00 5362471,00 86,1 

37. Про лист від 19.07.21 за № 666 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 



щодо додаткового виділення коштів у сумі 150,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 8 по вул. Харківська 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 6 по вул. Харківська 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 6/1 по вул. Харківська 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      150 000,00  

38. Про лист від 19.07.21 за № 667 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 3 по пров. 

Інститутському 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

39. Про лист від 19.07.21 за № 673 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-



кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№1  по вул. О.Олеся 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

40. Про лист від 19.07.21 за № 674 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 2 по вул. 

Малиновського 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

41. Про лист від 19.07.21 за № 675 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 



Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 19 по вул. Нахімова 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

42. Про лист від 22.07.21 за № 688 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 150,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 165/135 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 165/13 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 165/140 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      150 000,00  

43. Про листи від 22.07.21 за № 682 та № 687 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 10,0 тис. грн та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Капітальний ремонт 

фасаду Будинку ветеранів 

за адресою: м. Суми, вул. 

Г. Кондратьєва, 165,  

буд. 20 

2021 

 

 

 

+10 000,00 10 000,00 

 

44. Про лист від 26.07.21 за № 695 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 150,0 тис. грн на розробку 

проектної документації та внесення змін 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 42 по вул. Героїв Крут 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 44 по вул. Героїв Крут 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 46 по вул. Героїв Крут 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      150 000,00  

45. Про лист від 29.07.21 за № 704 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо внесення змін 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): 



Найменування об'єкта 

будівництва / вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього видатків 

з урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 381259,00 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№20 по вул. Харківська 

2021 2097911 

  

+48408,00 48408,00 2,3 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№28 по вул. Римського-
Корсакова 

2021 1720290 

  

+39843,00 39843,00 2,3 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№17 по вул. Лєрмонтова 

2020-2021 2020027 

83,5  

+100036,00 100036,00 88,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№23 по вул. Білопільський 

шлях 

2021 2056499 

  

+43104,00 43104,00 2,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№61 по вул. Білопільський 

шлях 

2021 2687756 

  

+49868,00 49868,00 1,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

між будинками №22 по 
проси. Шевченка та №24 по 

вул. Новомістенська 

2021  

  

+50000,00 50000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№26 по вул. Праці 

2021  

  

+50000,00 50000,00  

46. Про лист від 04.08.21 за № 742 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо внесення змін 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): 

Найменування об'єкта 

будівництва / вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього видатків 

з урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№115 по вул. Курська 

2021  

 

50000,00 -50000,00   



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№115 по просп. Курський 

2021  

 

 +50000,00 50000,00  

47. Про лист від 05.08.2021 за № 750 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо внесення змін 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): 

Найменування об'єкта 

будівництва / вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього видатків 

з урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517322, КЕКВ 3142 

Реконструкція 

неврологічного відділення 

КУ «СМКЛ № 4» по вул. 
Металургів, 38 

2018-2023 32104361 6800000,00 50000,00 +2514740,00 9314740,00 69,9 

Реконструкція вхідної 

групи КНП «Центральна 
міська клінічна лікарня» 

Сумської міської ради за 

адресою: м. Суми, вул. 20 

років Перемоги, 13 

2021    +300000,00 300000,00  

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122 

Нове будівництво скверу по 
вул. Петропавлівська, 94 в 

м. Суми 

2018-2022 3798990 5,9 1000000,00 -950132,00 49868,00 7,2 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція Театральної 

площі 
2020-2021 43073606 63,4 3000000,00 -1864608,00 1135392,00 66,7 

48. Про лист від 05.08.21 за № 752 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва / 

вид будівельних 

робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовують

ся на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№38 по вул. Героїв 

Круг 

2021 3089443,00 

 

1322413,00 +645843,00 1968256,00 63,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№70А по вул. Героїв 

Крут 

2020-2021 655901 61,1 66300,00 -6106,00 60194,00 83,5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№70Б по вул. Героїв 

Крут 

2020-2021 708913 51,8 173400,00 -1386,00 172014,00 100,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№72 по вул. 

Героїв Крут 

2020-2021 599740 65,0 46000,00 -10911,00 35089,00 72,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№10 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 815746 

 

970000,00 -193323,00 776677,00 95,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 1213512 

 

825000,00 +160000,00 985000,00 81,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№55А по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 501352 

 

975000,00 -500048,00 474952,00 94,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №3 

по вул. К.Зеленко 

2020-2021 2203566 0,2 100000,00 +150000,00 250000,00 13,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №5 

по вул. К.Зеленко 

2020-2021 1216520 2,5 1107691,00 -90359,00 1017332,00 86,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №7  

вул. К.Зеленко 

2020-2021 1062745 2,6 963781,00 -112151,00 851630,00 82,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №3 

по вул. Металургів 

2019-2021 2043520 2,1 1300000,00 +383000,00 1683000,00 84,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№30 по вул. Праці 

2019-2021 1455643 2,3 1168602,00 -37333,00 1131269,00 80,0 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №4 

по площі Горького 

2020-2021 1367436 2,4 1080633,00 -108829,00 971804,00 73,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№43, по вул. Соборна 

2021 1760021 

 

1735000,00 -77477,00 1657523,00 94,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№10. по вул. Іллінська 

2020-2021 1926364 2,1 1885606,00 -246747,00 1638859,00 87,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№68 по вул.  

Я Мудрого 

2020-2021 683612 3,0 623256,00 -63140,00 560116,00 84,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№70 по вул. 

Я Мудрого 

2020-2021 816409 2,8 748310,00 -111205,00 637105,00 80,8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №3 

по пров. Огарьова 

2020-2021 817204 2,8 740663,00 -63262,00 677401,00 85,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№14{4/2 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2020-2021 2857295 46,5 408000,00 -16592,00 391408,00 83,6 

 
Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№27 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 483737 

 

500000,00 -107575,00 392425,00 81,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№67 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 474611 

 

500000,00 -62882,00 437118,00 92,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№45 по вул. Ковпака 

2021 2151240 

 

600000,00 +185483,00 785483,00 36,5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№75 по вул. Ковпака 

2021 1635070 

 

998765,00 +285000,00 1283765,00 78,5 

(знято ініціатором, лист від 08.09.21 за № 888). 

49. Про лист від 05.08.21 за № 756 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 150,0 тис. грн та 



внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 
видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1517325, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

футбольного поля за 

адресою: м. Суми, 

просп. М. Лушпи, 7 

2021-2022  

 

0,00 +150000,00 150000,00  

Всього      150000,00  

50. Про лист від 05.08.21 за № 757 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 1 800 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 12А по вул. 

Засумській 

2021-2022  0,00 50000,00 +1800 000,00 1850 000,00  

Всього 
     1850 000,00  

51. Про лист від 05.08.21 за № 758 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 



Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 3 по вул. Гамалія 

2021-2022  0,00 50000,00 +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

52. Про лист від 05.08.21 за № 759 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 8 по вул. 

Нижньосироватській 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

53. Про лист від 05.08.21 за № 760 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 100 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 



КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 2 по площі 

Горького 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 6 по площі 

Горького 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     100 000,00  

54. Про лист від 05.08.21 за № 761 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 144/3 по вул. 

Г.Кондратьєва 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

55. Про лист від 16.08.21 за № 793 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 42 по просп. 

Курському 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

56. Про лист від 16.08.21 за № 794 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 11 по вул. 

Шишкарівська 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

57. Про лист від 16.08.21 за № 795 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 25 по вул. 

Горького 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  



58. Про лист від 16.08.21 за № 796 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 66 по вул. Г.Крут 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

59. Про лист від 26.08.21 за № 823 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 8172499,00  грн та 

внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва 

/ вид будівельних 

робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

будинку №2 по 

Покровській площі 

2021 1857485  49000,00 + 1704928,00 1753928,00 94,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/1 по вул. 

Іллінська 

2021 1859358  50000,00 +1809358,00 1859358,00 100,00 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12А по вул. 

Засумська 

2021 2758213 

 

50000,00 +2708213,00 2758213,00 100,00 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№19 по вул. 

Нахімова 

2021 

  

50000,00 +1950000,00 2000000,00 

 

(Знято ініціатором, лист від 08.09.21 за № 889). 

60. Про лист від 26.08.21 за № 824 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 10399122,00  грн та 

внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва / 

вид будівельних 

робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 
+, - 

Всього 

видатків з 

урахування
м змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового буідинку 

№24 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 14536081 

 

670000,00 +501791,00 1171791,00 80,6 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового буідинку 

№26 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 1567812 

 

770000,00 +468697,00 1238697,00 79,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№38 по вул. Героїв 

Круг 

2021 3089443 

 

1968256,00 +932877,00 2901133,00 93,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№14 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 1401398 

 

50000,00 +1351398,00 1401398,00 100,00 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№55Б по вул.; 

Інтернаціоналістів 

2021 3342901 

 

878000,00 +2248809,00 3126809,00 100,00 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №3 

по вул. К.| Зеленко 

2020-2021 2203566 0,2 250000,00 +1586420,00 1836420,00 83,3 



Капітальний ремонт 

прилеглої території 

КУ ССШІ-ІЦ ступенів 

№25 м. Суми, вул. 

Декабристів, 80 

2021 1384150 

 

1075000,00 +37900,00 1112900,00 80,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№94 по вул. Робітнича 

2021 1279939 

 

785000,00 +284359,00 1069359,00 83,5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №8 

по вул. Супруна 

2019-2021 1335068 2,3 869896,00 +254932,00 1124828,00 84,3 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №2 

по вул. Металургів 

2021 1168856 

 

916000,00 +65640,00 981640,00 84,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №4 

по вул.Металургів 

2021 2179753 

 

1601000,00 +159835,00 1760835,00 80,8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№41 по вул. Ковпака 

2021 2289719 

 

1180000,00 +622511,00 1802511,00 78,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№43 по вул. Ковпака 

2021 2148956 

 

1149000,00 +531355,00 1680355,00 78,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№45 по вул. Ковпака 

2021 2151240 

 

785483,00 +785198,00 1570681,00 73,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№47 по вул. Ковпака 

2021 2017898 

 

1021138,00 +567400,00 1588538,00 78,7 

(Знято ініціатором, лист від 08.09.21 за № 889). 

61. Про лист від 26.08.21 за № 825 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 12 000 000,00  грн та 

внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва 

/ вид будівельних 

робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 
вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 



5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

елементів 

благоустрою 

території дитячого 

садка по вул. 

Інтернаціоналістів, 

35 в м. Суми 

2021    +7000000,00 7000000,00  

КПКВК 1517361, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

дитячого садка у 12 

мікрорайоні за 

адресою: м. Суми, 

вул. 

Інтернаціоналістів, 

35 

2018-2021 77987328 40,7 25172673,00 +5000000,00 30172673,00 100,00 

62. Про лист від 28.08.21 за № 840 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва 

/ вид будівельних 

робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 
вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

кладовища в районі 

селища Новоселиця 

за адресою: Сумська 

обл., Сумський р., 

Верхньосироватська 

с/рада 

2014-2025   1000000,00 -70 000,00 930 000,00  

Нове будівництво 

скейт-парку по вул. 

Ковпака, 77Б-81Б в 

м. Суми 

2021 581426  200000,00 +60000,00 260000,00 44,7 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122 

Капітальний ремонт 

фасаду Будинку 

ветеранів за адресою: 

м. Суми, вул. 

Г.Кондратьєва, 165, 

буд. 20 

2021    +10000,00 10000,00  

63. Про лист від 02.09.21 за № 852 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 100 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 
видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 3 по вул. 

О.Аніщенка 

2021-2022  0,00  +100 000,00 100 000,00  

Всього 
     100 000,00  

64. Про лист від 02.09.21 за № 853 в.о. начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Щербаченка І.Д. щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 

50 000,00  грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення 

змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 
видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 31 по вул. 

Харківська 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

65. Про лист від 02.09.21 за № 854 в.о. начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Щербаченка І.Д. щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 

50 000,00  грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення 

змін 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): 



Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 14 по вул. 

Леваневського 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

66. Про лист від 02.09.21 за № 855 в.о. начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Щербаченка І.Д. щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 

50 000,00  грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення 

змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 35 по вул. Ковпака 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього      50 000,00  

67. Про лист від 08.09.21 за № 888 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 
видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№ 1 І1О вул. 

Харківська 

2020-2021 1561766 2.3 1513795.00 -75978.00 1437817,00 94,3 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№ 5 по вул. 

Харківська 

2020-2021 1220213 2.5 1 189031.00 -108401.00 1080630.00 90.4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№3/1 по вул. СКД 

2020-2021 1508288 2.3 1284249,00 -279144,00 1005105,00 68,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№16 по вул. 

Богуна 

2020-2021 1386250 3.1 1077845.00 -73876.00 1003969,00 75,5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№36В по вул. Героїв 

Круг 

2021 607434  798350.00 -138034.00 660316.00 94.7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№38 по вул. Героїв 

Крут 

2021 3089443.00  1000000,00 +968256,00 1968256,00 63,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№70А по вул. Героїв 

Крут 

2020-2021 655901 61.1 66300.00 -6106.00 60194.00 83.5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№70Б по вул. 

1 Героїв Крут 

2020-2021 708913 51.8 173400.00 -1386.00 172014.00 100.0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№72 по вул. Героїв 

Крут 

2020-2021 599740 65.0 46000,00 -10911,00 35089,00 72.0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№10 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 815746  970000,00 -193323.00 776677,00 95,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 1213512  825000.00 + 160000.00 985000.00 81.2 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№55А по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 501352  975000.00 -500048.00 474952,00 94,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№3 по вул. 

К.Зеленко 

2020-2021 2203566 0.2 100000.00 + 150000.00 250000.00 13,4 

Кап і гал ь н 11її ре м 

о н і прибуд 11 н 

нової і ериторії в 

районі житловою 

будинку №5 по вул. 

К.Зеленко 

2020-2021 1216520 2.5 1107691.00 -90359.00 1017332,00 86,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№7 по вул. 

К.Зеленко 

2020-2021 1062745 2.6 963781.00 -112151.00 851630,00 82,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

герцгорії в районі 

житлової о будинку 

№8 по вул. Супруна 

2010-2021 1335068  830000.00 +39896.00 869896.00 67.5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№3 по вул. 

Металургів 

2010-2021 2043520 2.1 1300000.00 +383000.00 1683000.00 84,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№28 по вул. 

Праці 

2020-2021 930097 2.7 844991,00 -68615.00 776376.00 86.1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№30 по вул. Праці 

2019-2021 1435643 2.3 1422617.00 -291348,00 1131269,00 80,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№4 по площі 

Горького 

2020-2021 1367436 2.4 1080633.00 -108829.00 971804.00 73.4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№43 по вул. Соборна 

2021 1760021  1735000,00 -77477,00 1657523,00 94,2 

Капітальний ремонт 

при будинкової 

територі ї в районі 

житлового будинку 

№32 по вул. 

Набережна р.Стрілки 

2021 704287  209075.00 +306500,00 515575.00 73.2 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлової о будинку 

№10 по вул. 

Іллінська 

2020-2021 1926364 2.1 1885606,00 -246747,00 1638859,00 87,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№68 по вул. 

Я. Мудрого 

2020-2021 683612 3.0 623256,00 -63140.00 560116.00 84.9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№70 но вул. 

Я. Мудрого 

2020-2021 816409 2.8 748310.00 -111205,00 637105,00 80,8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№20 по вул. 

Першотравневій 

2020-2021 1117662 2.5 1017046,00 -121786.00 895260.00 82,6 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№3 по пров. 

Огарьова 

2020-2021 817204 2.8 740663,00 -63262.00 677401,00 85,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№144/2 по вул. 

Г Кондратьсва 

2020-2021 2857295 46.5 408000.00 -16592.00 391408,00 83,6 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№36/1 по вул. 

Гамалія 

2020-2021 1137078 2,5 1036597,00 -27646,00 1008951,00 91,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№27 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 483737  500000,00 -107575,00 392425,00 81,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№67 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 474611  500000,00 -62882,00 437118,00 92,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№41 по вул. Ковпака 

2021 2289719  700000,00 +480000,00 1180000,00 51,5 

Капітальний ремонт 

гір ибу ди нково ї іер 

итор і ї в районі 

житлового будинку 

№43по вул. Ковпака 

2021 2148956  700000,00 +449000,00 1149000,00 53,5 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житловою будинку 

№45 по вул. Ковпака 

2021 2151240  600000,00 + 185483,00 785483,00 36,5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№75 ио вул. Ковпака 

2021 1635070  998765,00 +285000,00 1283765,00 78,5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№75А по вул. 

Ковпака 

2021 834608  1132580,00 -450314,00 682266,00 81.8 

68. Про лист від 08.09.21 за № 889 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 22 472 330,00 грн та внесення змін 

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): 

Найменування об'єкта 

будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 
+, - 

Всього 
видатків з 

урахування

м змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку 

№ 1 но вул. СКД 

2021 1530040 

 

100000.00 + 1290710,00 1390710,00 90,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №24 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 1453081 

 

670000.00 +501791,00 1171791,00 80.6 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №26 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 1567812 

 

770000.00 +468697,00 1238697,00 79,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №38 по вул. 

Героїв Крут 

2021 3089443 

 

1968256,00 +932877,00 2901133,00 93,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №14 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 1401398 

 

50000,00 + 1258087,00 1308087.00 93.3 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №55Б по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 3342901 

 

878000.00 +2248809.00 3126809,00 100,00 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №12  

по вул. І. Сірка 

2021 2006099 

 

870000.00 +878981,00 1748981,00 87.2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №14  

по вул. І.Сірка 

2021 1106072 

 

845000.00 +82769.00 927769.00 83,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №3 по  

вул. К. Зеленко 

2020-2021 2203566 0,2 250000,00 + 1586420,00 1836420,00 83,3 

Капітальний ремонт 

прилеглої території 

КУ ССШ 1-111 ступенів 

№25 м. Суми.  

вул. Декабристів, 80 

2021 1384150 

 

1075000.00 +37900,00 1112900.00 80.4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №19 по  

вул. Нахімова 

2021 

  

50000.00 +2600000,00 26500000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №94 по  

вул. Робітнича 

2021 1279939 

 

785000,00 +284359,00 1069359,00 83,5 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №8 по  

вул. Супруна 

2019-2021 1335068 2,3 869896,00 +254932,00 1124828,00 84,3 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №4 по 

вул.Металургів 

2021 2179753 

 

1601000.00 + 159835.00 1760835.00 80.8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі будинку №2 по 

Покровській площі 

2021 1857485 

 

49000.00 + 1704928,00 1753928.00 94.4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №12 а по  

вул. Засумська 

2021 2758213 

 

50000.00 +2708213,00 2758213.00 100,00 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №12/1 по  

вул. Іллінська 

2021 1859358 

 

50000,00 + 1809358,00 1859358,00 100,00 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку | №77 по вул. 5-

а Продольна 

2021 1039207 

 

700000,00 + 167225.00 867225,00 83,5 



Капітальний ремонт 

прибулинкової території 

в районі житлового 

будинку №5 по  

вул. Береста 

2021 1263462 

 

50000,00 +989975.00 1039975,00 82,3 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №41 по 

 вул. Ковпака 

2021 2289719 

 

1 180000.00 +622511,00 1802511,00 78.7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №43 по  

вул. Ковпака 

2021 2148956 

 

1149000,00 +531355,00 1680355,00 78,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житловою 

будинку №45 по  

вул. Ковпака 

2021 2151240 

 

785483.00 +785198.00 1570681.00 73.0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території 

в районі житлового 

будинку №47 по вул. 

Ковпака 

2021 2017898 

 

1021138.00 +567400.00 1588538,00 78,7 

69. Про лист від 08.09.21 за № 890 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 22 472 330,00 грн та внесення змін 

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): 

Найменування об'єкта 

будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 
+, - 

Всього 

видатків з 
урахування

м змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517310, КЕКВ 3122 

Нове будівництво мережі 

електропостачання 

території мікрорайону між 

вул. Михайла Кощія, 

Миколи Данька. Проектна 

№12 у м. Суми 

2021 

   

+500 000,00 500 000.00 

 

Нове будівництво мережі 

водопостачання території 

Мікрорайону між вул. 

Михайла Кощія. Миколи 

Данька. Проектна № 12 у 

м. Суми 

2021 

   

+500 000.00 500 000.00 

 

КПКВК 1517310, КЕКВ 3142 

Реконструкція ліній 

освітлення по вул. 

Білопільський шлях в 

м. Суми 

2021 

   

+ 100000,00 100000,00 

 

КПКВК 1517322, КЕКВ 3142 



Реконструкція 

неврологічного відділення 

КУ «СМКЛ № 4» по  

вул. Металургів, 38 

2018-2023 32104361 40,9 9314740,00 +3000000,00 12314740,00 79,2 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

кладовища в районі 40-ї 

підстанції в м. Суми 

2017-2022 38244949 35.4 3930000.00 +2000000.00 5930000.00 50.9 

Нове будівництво 

дитячого майданчика на 

території КУ Сумська 

ЗОШ 1-111 ступенів №12 

ім. Б. Берестовського за 

адресою: м. Суми,  

вул. Засумська. 3 

2021 

  

200000,00 + 1000000,00 1200000,00 

 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція п'ятого 

поверху адмінбудівлі но 

вул. Першотравнева. 21 в 

м. Суми 

2021-2022 7432280 

 

200000.00 + 1000000,00 1200000,00 16,1 

70. Про лист від 09.08.21 за № 898 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 8 по просп. 

Шевченкаа 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

71. Про лист від 13.09.21 за № 906 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 100 000,00  грн та 

внесення змін 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): 



Найменування 

об'єкта 

будівництва/вид 

будівельних робіт, у 

тому числі проектні 

роботи  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3132 

Будівництво 

спортивного залу КУ 

Піщанська ЗОШ І-ІІ 

ступенів по  

вул. Шкільна, 26 

2019-2022    +100 000,00 100 000,00  

72. Про лист від 14.09.21 за № 909 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 50 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 34 по  

вул. Д. Галицького 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     50 000,00  

73. Про лист від 13.09.21 за № 910 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення коштів у 2021 році у сумі 200 000,00  грн на 

розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін 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): 

Найменування 

об'єкта будівництва  

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 2/1 по  

вул. Харківська 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 6/1 по  

вул. Харківська 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 6/2 по  

вул. Харківська 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території  в районі 

житлового будинку 

№ 8 по  

вул. Харківська 

2021-2022  0,00  +50 000,00 50 000,00  

Всього 
     200 000,00  

74. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про надання фінансової 

підтримки КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР» (додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. проінформував членів постійної комісії щодо 

переліку адрес прибудинкових територій, по яким розроблена проєктна 

документація у 2021 році, щодо об’єктів, по яким робота виконується і по яким 

роботи уже виконані (переліки додаються). 

Чепік В.І. запропонував управлінню капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради у жовтні місяці надати постійній комісії 

один загальний список адрес по капітальному ремонту прибудинкових 

територій (за основу взяти перелік проголосований у липні 2021 році на сесії та 

доповнити його адресами, на які розроблена проєктна документація та на які 

потрібні додаткові кошти. 

В обговорені прийняли участь: Акпєров В.В., Дяденко І.О., Чепік В.І., 

Перепека І.О., Жиленко В.М. 

 

Чепік В.І. повідомив про наявність конфлікту інтересів при розгляді питання 

№ 1 «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», у зв’язку з чим він не буде приймати участі у 

прийнятті постійною комісією  рішення по даному питанні (заява додається до 

протоколу). 

 

1. 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 29.09.2021 (Книга 1, питання 

№ 3, на стор. 239-342) з пропозиціями: 

1) міського голови -1692-1695 стор. 

2) виконавчого комітету – 1830-1834 стор. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Акпєров В.В. запропонував членам постійної комісії підтримати пропозицію 

постійної комісії № 6 зі змінами щодо перерозподілу видатків між об’єктами по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (пропозиція 

№ 6 додається). 

Дяденко І.О. запропонувала кошти у сумі 150,0 тис. грн з об’єкту 

«Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в 

районі житлового будинку № 51В по вул. Іллінська»  направити на 

реконструкцію спортивного майданчика у КУ Сумська ЗОШ № 15. 

Шилов В.В. повідомив, що необхідно направити кошти на реконструкцію 

неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 та 

300,0 тис. грн на реконструкцію вхідної групи КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. 20 років 

Перемоги, 13. 

Акпєров В.В. запропонував управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) звернутися до 

профільної постійної комісії щодо реконструкції вхідної групи 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: 

м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Підтримати зміни, які пропонуються у пропозиції постійної комісії № 6 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). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш, Дяденко І.О., 

Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

1.2. Підтримати направлення коштів у сумі 150,0 тис. грн з об’єкту 

«Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття в 

районі житлового будинку № 51В по вул. Іллінська»  на реконструкцію 

спортивного майданчика у КУ Сумська ЗОШ № 15. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш, Дяденко І.О., 

Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

Акпєров В.В запропонував розглянути проєкт рішення Сумської міської ради 

«Про надання фінансової підтримки КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР». 



Чепік В.І. повідомив про наявність конфлікту інтересів при розгляді питання 

питання № 74 «Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про надання 

фінансової підтримки КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР», у зв’язку з чим 

він не буде приймати участі у прийнятті постійною комісією  рішення по даному 

питанні (заява додається до протоколу). 

 

74. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про надання 

фінансової підтримки КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР» (додається). 

ВИСТУПИЛИ:  

Акпєров В.В. повідомив, що КП «Сумитеплоенергоцентраль» Сумської міської 

ради потребує фінансової підтримки у сумі 5,7 млн. грн. (лист від 24.09.21 за 

№ 2936 додається). Проінформував присутніх, що на чергову сесію Сумської 

міської ради 29.09.2021 планується виділення 3,0 млн. грн на зазначені цілі, а 

решта коштів буде виділено за результатами перевиконання бюджету 9 місяців 

(пропозиція № 5 додається). 

Кисіль О.А. повідомив, що у зв’язку з прийняттям даного рішення на сесії 

необхідно підготувати відповідні зміни до проєкту рішення Сумської міської 

ради «Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 

24 грудня 2020 року № 84-МР (зі змінами)» (пропозиції додаються). 

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

74.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Журба О.І.): 

74.2.1. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

74.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

74.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 

74.4. Підтримати зміни, які пропонуються у пропозиції постійної комісії № 5 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). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш, Дяденко І.О., 

Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

Члени постійної комісії продовжили розгляд питання № 1. 

1. 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 29.09.2021 (Книга 1, питання 

№ 3, на стор. 239-342) з пропозиціями: 



1) міського голови -1692-1695 стор. 

2) виконавчого комітету – 1830-1834 стор. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Акпєров В.В. проінформував присутніх щодо пропозиції постійної комісії № 7, 

яка стосується фінансової підтримки КП Сумської міської ради 

«Електроавтотранс» у сумі 8,5 млн. грн (пропозиція № 7 додається). 

Перепека І.О. зауважив, що дана фінансової підтримки повинна бути 

останньою. 

Співакова Л.І. проінформувала присутніх щодо пропозиції постійної комісії 

№ 8 (пропозиція № 8 додається). 

Співакова Л.І. проінформувала присутніх щодо пропозиції постійної комісії 

№ 2, яка розглядалася на засіданні 16.09.2021 і повідомила, що в даній 

пропозиції залишилися пункти до яких у членів постійної комісії не було 

зауважень (пропозиція № 2 додається) 

УХВАЛИЛИ:  
1.3. Підтримати зміни, які пропонуються у пропозиції постійної комісії № 7 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). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш, Дяденко І.О., 

Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

1.4. Підтримати зміни, які пропонуються у пропозиції постійної комісії № 8 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). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш, Дяденко І.О., 

Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: 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) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) підготувати пропозиції постійної комісії до проєкту 

рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 




