ПРОТОКОЛ № 15
засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання
від 19 жовтня 2021 року

м. Суми,
майдан Незалежності, 2,
каб. 59
з 1500 год до 1720 год

Присутні 8 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.,
Шилов В.О.
Відсутні – 2 депутати: Галаєв Р.М.-Ш., Гробова В.П.
Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Акпєров В.В.
Секретар постійної комісії – Кальченко І.В.
Присутні на засіданні:
1. Боженко К.В. – начальник відділу підприємництва, промисловості та
організаційно-аналітичного забезпечення департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради.
2. Дубицький О.Ю. – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав
споживачів Сумської міської ради.
3. Дудка Ю.О. – провідний юристконсульт ТОВ «Сумитеплоенерго».
4. Закревська Т.Д. – начальник відділу маркетингу, промоції, туризму
управління стратегічного розвитку міста Сумської міської ради.
5. Іщенко Т.Д. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
6. Маринченко С.Б. – заступник директора департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради.
7. Михайлик Т.О. – заступник директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради.
8. Міщенко Т.М. – заступник директора Сумського НДЕКЦ МВС.
9. Мотречко В.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
10. Обравіт Є.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту Сумської
міської ради.
11. Пєхова Л.М. – заступник начальника відділу культури Сумської міської
ради.
12. Подопригора В.В. – начальник управління «Служба у справах дітей»
Сумської міської ради.
13. Поляков С.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
14. Силенко О.А. – директор КДЮСШ «Авангард».
15. Славгородський О.В. – директор КП «Паркінг Сумської міської ради.
16. Смертяк С.Ю. – головний інженер ТОВ «Сумитеплоенерго».

17. Хоменко О.С. – тренер з тхеквондо.
18. Цилюрик В.В. – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності Сумської міської ради.
19. Шульга О.С. – завідувач сектору управління архітектури та містобудування
Сумської міської ради.
20. Яковенко М.І. – заступник начальника управління «Інспекція з благоустрою
міста Суми» Сумської міської ради.
21. Яковенко С.В. – начальник відділу транспорту, зв’язку та
телекомунікаційних послуг Сумської міської ради.
22. Яковенко Т.М. – заступник начальника відділу договорів та контролю
платежів департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської
ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської ради від
12 травня 2021 року № 1043-МР, від 26 травня 2021 № 1186-МР, від 14 липня
2021 року № 1356-МР, від 23 липня 2021 року № 1543-МР, від 11 серпня
2021 року № 1559-МР, від 29 вересня 2021 року № 1921-МР «Про внесення
змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про
бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)» та
зняття вищезазначених рішень з контролю постійної комісії (у зв’язку з
повним виконанням) (листи від 02.07.21 № 2143/04.02.03-02 та від 04.10.21 за
№ 3276 додаються).
2. Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської ради від
19 червня 2019 року № 5278-МР «Про уповноваження виконавців на участь у
програмі «NIP Україна – Водна програма Водна програма модернізації» (NIP
Ukraine Water Modernisation Programme)» (зі змінами) за ІІ-ІІІ квартал
2021 року (листи від 02.07.2021 № 2138/04.03.07-10 та від 04.10.21 за № 3285
додаються).
3. Про лист від 12.08.21 за № 2705 директора департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про
основні показники економічного і соціального розвитку Сумської міської
територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року (на виконання
плану роботи постійної комісії) (додається).
4. Про лист від 13.08.21 за № 2727 директора департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про стан
врахування пропозицій учасників електронних консультацій з громадськістю
щодо проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік
та проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської
територіальної громади на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 20222023 роки за підсумками І півріччя 2021 року (додається).
5. Про лист від 30.08.21 за № 2868 директора департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про обсяг
витрат бюджету Сумської міської територіальної громади на реалізацію

цільових (комплексних) програм та окремих заходів Програми економічного і
соціального розвитку Сумської міської територіальної громади за підсумками
І півріччя 2021 року (на виконання плану роботи постійної комісії)
(додається).
6. Про лист від 09.09.21 за № 3032 заступника директора департаменту фінансів,
економіки та інвестицій Сумської міської ради Співакової Л.І. щодо стану
реалізації покладених на міську раду повноважень у здійснені державної
регуляторної політики за підсумками І півріччя 2021 року (додається).
7. 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) з
пропозицією виконавчого комітету», який пропонується до розгляду на сесії
27.10.2021.
8. 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)»,
який пропонується до розгляду на сесії 27.10.2021.
9. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів
резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за
вересень 2021 року», який пропонується до розгляду на сесії 27.10.2021
(додається).
10. Про лист від 20.07.21 за № 168 в.о. начальника відділу транспорту, зв’язку та
телекомунікаційних послуг Сумської міської ради щодо додаткового
виділення коштів у сумі 220,0 тис. грн на проведення обстеження
пасажиропотоку на міських маршрутах та 95 250,00 тис. грн на підтримку та
супроводження автоматизованої системи диспетчерського управління в
міському пасажирському транспорті комунальної форми власності
(додається).
11.Про лист від 19.07.21 за № 1596 начальника управління «Служба у справах
дітей» Сумської міської ради Подопригори В.В. щодо додаткового виділення
коштів у сумі:
1) на матеріальне та фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типи:
- 180,0 тис. грн на 2022 рік (6 будинків по 30,0 тис. грн);
- 210,0 тис. грн на 2023 рік (7 будинків по зо,0 тис. грн);
- 240,0 тис. грн на 2024 рік (8 будинків по 30,0 тис. грн);
2) 14,0 тис. грн на придбання палива для службового автомобіля управління;
3) 16,0 тис. грн на проїзд в міському транспорті спеціалістів управління
(додається).
12. Про лист від 13.09.21 за № 1963 заступника начальника управління «Служба у
справах дітей» Павленка В.І. щодо перерозподілу коштів у межах галузі
(додається).
13. Про лист від 23.06.21 за № 4455 директора департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 73 213,00 грн на виконання у поточному році повного комплексу

робіт по влаштуванню вхідної групи до відділення денного перебування
«Злагода» комунальної установи «Сумський міський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» за
адресою: проспект Шевченка, 11 (додається).
14. Про листи від 20.07.21 за № 5074, 08.09.21 за № 6259 та від 27.09.21 за
№ 6860 першого заступника. директора департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради Маринченко С.Б. щодо додаткового
виділення коштів на фінансування галузі соціального захисту населення, а
саме:
1) 300,0 тис. грн для надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах;
2) 100,0 тис. грн для надання матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань (додаються).
15. Про лист від 17.06.21 за № 1070 керуючого справами виконавчого комітету
Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності Сумської міської ради Костенко О.А. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 800,0 тис. грн для участі команди в Чемпіонаті
України «FAVBET Екстра-ліга» сезону 2021/2022 рр. (додається).
16. Про лист від 09.06.21 за № 1020 керуючого справами виконавчого комітету
Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності Сумської міської ради Костенко О.А. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 98,0 тис. грн для передачі субвенції з місцевого
бюджету державному бюджету для Сумського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України на придбання спеціального
устаткування – ваги-вологоміри Redwag MA110.R. у кількості 2-х одиниць
(додається).
17. Про лист від 16.08.21 за № 1352 керуючого справами виконавчого комітету
Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності Сумської міської ради Костенко О.А. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 1,0 млн. грн для передачі субвенції з місцевого
бюджету до державного бюджету для Сумської обласної прокуратури, а саме:
- 600,0 тис. грн на придбання службового автомобіля;
- 400,0 тис. грн для проведення капітального ремонту місць загального
користування адмінбудівлі Сумської обласної прокуратури за адресою:
м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 33 (додається).
18. Про лист від 02.09.21 за № 1468 керуючого справами виконавчого комітету
Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності Сумської міської ради Костенко О.А. щодо передачі
субвенції у сумі 55,0 тис. грн з бюджету Сумської міської ТГ до державного
бюджету Сумському обласному територіальному центру комплектування та
соціальної підтримки для Сумського міського територіального центру
комплектування та соціальної підтримки для забезпечення проведення
призову громадян на строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року, а
саме:

- 20,0 тис. грн для сприяння роботі міської призивної комісії (придбання
канцелярського приладдя);
- 35,0 тис. грн на оплату транспортних послуг по організації розшуку та
доставці до призовної дільниці призовників (додається).
19. Про лист від 19.07.21 за № 209 начальника управління стратегічного розвитку
міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 199,5 тис. грн на виготовлення сувенірної продукції на період
ІІ півріччя 2021 року для повноцінної презентації бренду міста для всіх
цільових груп (додається).
20. Про лист від 17.09.21 за № 266 начальника управління стратегічного розвитку
міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо звіту про періодичне
відстеження результативності регуляторного акта – рішення Сумської міської
ради від 24 червня 2020 року № 7002-МР «Про встановлення туристичного
збору» (додається).
21. Про лист від 17.09.21 за № 268 начальника управління стратегічного розвитку
міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо включення до Плану
регуляторної діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської
міської ради на 2022 рік питання наступного змісту:
№
з/п

Назва проєкту рішення

Про встановлення
туристичного збору

Цілі прийняття

Виконання вимог чинного
законодавства; встановлення
однакових умов для платників збору –
фізичних і юридичних осіб; збільшення
надходжень до бюджету Сумської
міської територіальної громади від
суб’єктів підприємницької діяльності,
які працюють у сфері надання послуг,
пов’язаних з туризмом

Строк
підготовки Відповідальний за
розробку прєекту
проєкту

ІІ
Управління
квартал стратегічного
розвитку міста
Сумської міської
ради

(додається).
22. Про лист від 02.07.21 за № 733 в.о. начальника управління архітектури та
містобудування Сумської міської ради Фролова О. щодо звітів про періодичне
відстеження результативності регуляторних актів – рішень Сумської міської
ради, а саме:
1) від 06 лютого 2019 року № 4505-МР «Про затвердження Порядку
демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою,
тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення на території міста Суми»;
2) від 30 січня 2014 року № 3041-МР «Про затвердження Примірного
договору про встановлення особистого строкового сервітуту на користування
місцем для розміщення тимчасової споруди в місті Суми» (додається).
23. Про лист від 06.07.21 за № 232 заступника начальника управління «Інспекція з
благоустрою міста Суми» Сумської міської ради Яковенка М.І. щодо внесення

змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7558-МР
«Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської
міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: викласти пункт 6 додатку до
рішення у наступній редакції:
№
з/п
6.

Назва проєкту рішення

Про затвердження Порядку
видачі дозволів на
порушення об’єктів
благоустрою або відмови в
їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів,
анулювання дозволів

Цілі прийняття

Приведення існуючих норм у
відповідність до змін чинного
законодавства України

Строк
підготовки
проєкту

ІV
квартал

Відповідальний
за розробку
прєекту

Управління
«Інспекція з
благоустрою
міста Суми»
Сумської
міської ради

(додається).
24. Про лист від 23.09.21 за № 431 начальника відділу торгівлі, обуту та захисту
прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю. щодо внесення змін
до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7558-МР «Про
план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської
ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: перенести підготовку проєкту
регуляторного акта «Правила додержання тиші на території Сумської міської
об’єднаної територіальної громади» на IV квартал 2021 року (додається).
25. Про листи від 23.09.21 № 429 та за № 430 начальника відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю. щодо
включення до Плану діяльності з підготовки регуляторних актів Сумської
міської ради на 2022 рік наступного пункту (додаються):
№
з/п

Назва проєкту рішення

Про правила торгівлі на
ринках Сумської міської
територіальної громади

Цілі прийняття

Приведення регуляторного
акта у відповідність до вимог
чинного законодавства
України

Строк
підготовки
проєкту

Відповідальний за
розробку прєекту

ІV
Відділ торгівлі, обуту
квартал та захисту прав
2022 року споживачів Сумської
міської ради

26. Про лист від 16.09.21 за № 10/591 в.о. начальника державного ліцею-інтернату
з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.
Харитоненка Стужук Ю. щодо передачі субвенції у сумі 400,0 тис. грн на
облаштування навчального закладу, покращення умов навчання, виховання та
побуту майбутніх захисників України (додається).
27. Про лист від 17.09.21 за № 339 в.о. директора КП «Паркінг» Сумської міської
ради Жукова С. щодо додаткового виділення коштів у сумі 300,0 тис. грн для
планового виконання робіт підприємством (додається).
28. Про лист від 15.06.21 за № 234 начальника відділу культури Сумської міської
ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення коштів у сумі 433,748 тис.
грн, а саме:

 384,427 тис. грн на проведення капітального ремонту приміщення
бібліотеки-філії № 3 ім. О.П. Столбіна Сумської міської централізованої
бібліотечної системи;
 49,321 тис. грн на проведення поточного ремонту входу до теплопункту
бібліотеки-філії № 4 Сумської міської централізованої бібліотечної системи,
при якій діє Перша Сумська Медіатека (додається).
29. Про лист від 20.07.21 за № 267 заступника начальника відділу культури
Сумської міської ради Пєхової Л.М. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 1009,0 тис. грн. для галузі , а саме:
1) проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних доріжок та ганків у 5ти бібліотеках на загальну суму 413, 0 тис. грн., у тому числі 95,0 тис. грн
на виготовлення проєктно-кошторисної документації.
2) виготовлення технічної документації та установка теплового лічильника в
бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн.) ;
3) поточний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 15 – 400,0 тис. грн. (це
приміщення в яке переїжджає бібліотека, яке довгий час не
використовувалось і потребує оновлення та модернізації для відповідних
умов роботи);
4) заміна вікон у бібліотеці-філії № 7 – 7 од на суму 36,0 тис. грн.;
5) комп’ютеризація та підключення до мережі інтернет сільських бібліотек
(Стецьківка, Пушкарівка, В. Чернеччина) - 70,0 тис. грн. (в умовах
сучасного світу та карантинних обмежень саме надання бібліотечних
послуг в інтернет-форматі є однією з головних умов функціонування
бібліотек) (додається).
30. Про лист від 16.09.21 за № 323 начальника відділу культури Сумської міської
ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення коштів на 2022 рік у сумі
550,0 тис. грн, а саме:
- 250,0 тис. грн для проведення культурно-масових заходів з нагоди
відзначення днів села у п’яти населених пунктах Сумської міської
територіальної громади;
- 300,0 тис. грн для придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для мистецьких шкіл (додається).
31. Про лист від 25.06.21 за № 380 заступника відділу у справах молоді та спорту
Сумської міської ради Михальової Г.Ф. щодо першочергових потреб у
фінансуванні галузі фізичної культури та спорту до кінця 2021 року, а саме:
№
Назва закладу
Стаття витрат
Сума коштів
Сума коштів після
з/п
опрацювання
відділом
Підвищення заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019 №755
«Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
(вересень-грудень) 2021 рік 2,5 млн. грн.
Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту по відділу
– 150 тис. грн.
Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту по
відділу – 150 тис. грн.

1.

МКЗ «КДЮСШ
«Суми»
Листи від
26.03.2021 № 89
31.05.2021 №
127

2. МЦФЗН «Спорт
для всіх»
3. МКЗ «ДЮСШ з
вільної
боротьби»
Лист від
24.03.2021 № 24

4.

КЗ «КДЮСШ
єдиноборств»
Листи від
24.03.2021 № 45
31.05.2021 № 75

Додаткова потреба
коштів на спортивні
заходи (участь у
чемпіонатах
України, обласних
змаганнях
та
Всеукраїнських
турнірах та участь в
ДЮФЛ) на 2021 рік
Придбання
вентиляторів
для
гімнастичної зали
Роботи по установці
вентиляторів
Реалізація проекту
Президента України
«Активні парки»
Додаткова потреба
коштів на спортивні
заходи (участь у
чемпіонатах
України
та
навчальнотренувальні збори з
метою
якісної
підготовки
до
чемпіонатів)
на
2021 рік
Додаткові
кошти
навчальнотренувальної роботи
(участь
у
чемпіонатах
України, обласних
змаганнях
та
Всеукраїнських
турнірах) на 2021
рік:
Потреба бюджетних
коштів для введення
додаткових ставок
на 2021 рік

432535,00

248 тис.:
Футбол – 127.5 тис.
Гімнастика – 24.8
тис.
Бокс – 28.6 тис.
Гандбол – 27 тис.

45 000,00

45 000,00

22 270,00

22 270,00

50,0 тис

50,0 тис

139494,00

19.7 тис.

250000,00

50,0 тис

200 722,84
Лікар 10 т.р. –
0,5 ставки
Медична
сестра 6 т.р.
0,5 ставки
Тренер-

Медична сестра –
0.5
ст,
прибиральниця – 0.5
ст., лікар – 0.5 ст.45 тис. (вересеньгрудень)
Решта, за рахунок

5.
МКЗ
«СДЮСШОР В.
Голубничого з
л/а»
Лист від
24.03.2021 № 50

6.

КП ФК «Суми»

7.

«Академія
футзалу
футзальний клуб
«Суми»

8.

Федерація легкої
атлетики
Лист
від
16.03.2021

9.

КП
«Тенісна

МСК

викладач 11 вільної ставки
т.р. –
4 ставки
Прибиральниця 2 т.д. –
0,5 ставки
Додаткові кошти на
241095,00
84,7 тис.
спортивні заходи
(участь
у
чемпіонатах
України) на 2021 рік
Оплата
послуг
192 000,00
192 000,00
тимчасового
платного
використання
приміщення
спортивної споруди
«Палац
студентського
спорту СумДУ»
Додаткові кошти на
5,5 млн.
5,5 млн.
заробітну
плату
працівникам,
навчальноспортивну роботу та
матеріальнотехнічне
забезпечення
Додаткові кошти на
800,0 тис.
800,0 тис.
спортивні заходи та
оренди спортивних
споруд
для
тренувань
та
змагань на 2021 рік
Фінансова допомога
150,0 тис.
150,0 тис.
для
якісної
підготовки
3
спортсменів
для
участі в іграх ХХХІІ
Олімпіади
2020 року (липеньсерпень)
м. Токіо
(Японія)
Додаткові кошти на
50 800,00
50 800,00
придбання

академія» СМР спортивного
Лист
від інвентарю
та
02.06.2021 № 31 матеріалів
Тенісні корти
10. КДЮСШ
Додаткові
кошти
«Авангард»
для введення 2
СООФСТ
ставок тренерів –
«Україна»
викладачів
для
відкриття
нового
відділення
з
військового
багатоборства
(вересень-грудень)
2021 рік
11. КП
МСК
з Додаткові
кошти
хокею на траві для до фінансування
«Сумчанка»
по
комунальним
лист
послугам до кінця
від 25.05.2021 № 2021року
01-24/23
Додаткові кошти до
фінансування
по
оренді залу для
тренувань
(листопад-грудень)
2021 року
Підготовка
до
участі
Кубку
європейських
чемпіонів
До
фінансування
заробітної плати до
кінця 2021 року
12. ГО
«Сумська Ремонт
25–
обласна
метрового
організація
плавального
фізкультурнобасейну,
спортивного
капітальний ремонт
товариства
борцівського,
«Динамо»
ігрового
та
України»
атлетичних залів.
Лист
від
21.05.2021
№ 194
(додається).

1,5 млн.
350,8 тис.

1,5 млн.
350,8 тис.
(Рєзнік, Хоменко)

21 715,81

21 715,81

36 000,00

36 000,00

200 000,00

-

53859,00

53859,00

1,0 млн

-

32. Про лист від 16.04.2021 за № 247/1 начальника відділу у справах молоді та
спорту Сумської міської ради Обравіт Є.О. щодо додаткового виділення з
бюджету Сумської міської територіальної громади коштів у сумі 574,6 тис. грн
на ремонт у роздягальнях та встановлення кондиціонерів, а саме: для міського
КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств» - 228,6 тис.
грн, для міського КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» 296,0 тис. грн, для міського КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної
боротьби» - 50,0 тис. грн (додається).
33. Про лист від 20.09.21 за № 509 начальника відділу у справах молоді та спорту
Сумської міської ради Обравіт Є.О. щодо додаткового виділення коштів у сумі
1,2 млн. грн на виплату заробітної плати працівникам ДЮСШ з урахуванням
необхідних коефіцієнтів підвищення (додається).
34. Про лист від 02.06.21 за № 31 директора КП «МСК «Тенісна Академія»
Сумської міської ради Смертяк І.Ю. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 50800,00 грн на оновлення спортивного інвентарю та матеріальнотехнічної бази (додається).
35. Про лист від 04.10.21 за № 70 директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр
№ 1» Сумської міської ради Крикуненко Ю. щодо додаткового виділення
коштів для ремонту хоча б двох кімнат центру.
36. Про лист від 05.10.21 за № 798 начальника управління освіти і науки Сумської
міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у сумі
207900,00 грн на завершення капітального ремонту даху КУ Сумська класична
гімназія (додається).
37. Про лист від 05.10.21 за № 799 начальника управління освіти і науки Сумської
міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у сумі
392634,00 грн на завершення капітального ремонту коридору початкової
школи КУ Сумська загальноосвітня школа № 13 (додається).
38. Про лист від 05.10.21 за № 1684 начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів
на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення
капітальних ремонтів «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації,
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень»
закладів освіти та отримання позитивного експертного звіту її кошторисної
частини, а саме:
1) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6,
м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
2) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів
№ 18 Сумської міської ради у су мі 53880,00 грн;
3) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів
№22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради у сумі 53880,00 грн;
4) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів
№ 24 м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
5) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-Ш ступенів №25,
м. Суми Сумської області у сумі 53880,00 грн;

6) Комунальної установи Сумський навчально - виховний комплекс №16
імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради у сумі
53880,00 грн;
7) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» Сумської
міської ради у сумі 53880,00 грн;
8) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16
«Сонечко» м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
9) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №17
«Радість», м. Суми, Сумської області у сум і 53880,00грн;
10) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини)
№ 18 «Зірниця» Сумської міської ради у сум і 53880,00 грн;
11) Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла- садок)
№20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 гривень
(додається).
39. Про лист від 18.10.21 за № 1765 начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів
на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення
капітальних ремонтів харчоблоків закладів освіти та отримання позитивного
експертного звіту її кошторисної частини, а саме:
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1
ім. В. Стрельченка, м. Суми Сумської області у сумі 53880,00 грн;
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3
ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області у сумі
53880,00 грн;
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6,
м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18
Сумської міської ради у сумі 53880,00 грн;
Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської
міської ради у сумі 53880,00 грн;
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8
«Космічний» м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16
«Сонечко» м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №17
«Радість», м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини)
№ 18 «Зірниця» Сумської міської ради у сумі 53880,00 гривень (додається).
40. Про лист від 06.10.21 за № 1699 начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 1 765 419,00 грн на виконання ремонтних робіт з улаштування даху
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний»
(проспект Михайла Лушпи, 34) (додається).

41. Про лист від 08.10.21 за № 1713 начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 58880,00 грн для виготовлення проєктно-кошторисної документації та
отримання експертного звіту по об’єкту «Капітальний ремонт підлоги
Стецьківського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради»
та 58880,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення
Стецьківського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради»
(додається).
42. Про лист від 05.10.21 за № 3061 директора КНП «Центральна міська клінічна
лікарня» Сумської міської ради Домінас В.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 1300,0 тис. грн на придбання цифрового плоскопанельного
бездротового детектора до системи рентгенографічної Eclypse.
43. Про лист від 27.09.21 за № 969 начальника управління охорони здоров’я
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо інформації про виконання
протокольного доручення стосовно об’єднання медичних закладів Сумської
міської ради.
44. Про лист від 06.10.21 за № 118 директора КП «Центр догляду за тваринами»
Сумської міської ради Калінінської Т.С. щодо виділення у 2022 році коштів у
сумі 2326,4 тис. грн для повноцінного виконання послуг підприємством у
2022 році.
45. Про лист від 11.06.21 за № 999 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації
про розвиток підприємництва в місті (з плану роботи постійної комісії)
(додається).
46. Про лист від 22.06.21 за № 2028 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації
про виконання протокольного доручення стосовно передачі Управлінню
охорони здоров’я Сумської міської ради нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 26,
площею 194,5 кв.м.
47. Про лист від 12.07.21 за № 2242 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації
про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього
підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки,
за І півріччя 2021 року (додається).
48. Про лист від 08.07.21 за № 2215 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо проєкту
рішення Сумської міської ради «Про цільову Програму підтримки малого і
середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 20222024 роки» (додається).
49. Про лист від 13.07.21 за № 2253 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звіту про
базове періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6999-МР «Про встановлення

фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»
(додається).
50. Про лист від 27.09.21 за № 6239 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звітів:
- про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7000-МР «Про
встановлення плати за землю (зі змінами)»;
- про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7679-МР «Про
затвердження Типових договорів оренди земельних ділянок, що
укладаються з юридичними та фізичними особами на території Сумської
міської територіальної громади» (додається).
51. Про лист від 20.09.21 за № 6240 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звіту про
базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення Сумської
міської ради від 24 червня 2020 року № 6998-МР «Про встановлення ставок та
пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»
(додається).
52. Про лист від 01.10.21 за № 3075 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звітів про
повторне відстеження результативності регуляторних актів – рішень Сумської
міської ради:
- від 23 вересня 2020 року № 7376-МР «Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 01 лютого 2012 року № 1186-МР «Про
затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної
громади міста Суми та пропорції її розподілу та Типового договору оренди
нерухомого комунального майна» (зі змінами)»;
- від 23 вересня 2020 року № 7378-МР «Про деякі питання оренди майна
комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади»
(додається).
53. Про лист від 07.10.21 за № 9086 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звіту про
періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Сумської міської ради від 31 травня 2017 року № 2148-МР «Про затвердження
Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель
територіальної громади м. Суми» (додається).
54. Про лист від 05.07.21 за № 2155 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо внесення
змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7558-МР
«Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської
міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: доповнити додаток до рішення
пунктом наступного змісту:

Назва проєкту рішення
Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 01 лютого
2012 року № 1186-МР «Про
Затвердження Методики розрахунку
орендної плати за майно
територіальної громади міста Суми
та пропорції її розподілу та Типового
договору оренди нерухомого
комунального майна» (зі змінами)

Цілі прийняття
Зменшення орендної плати за
оренду майна комунальної
власності Сумської міської
Територіальної громади
державним організаціям
(установам, закладам), що
фінансуються з державного
бюджету та встановлення
орендної плати для окремих
громадських організацій

Строк
підготовки Відповідальний за
розробку прєекту
проєкту
ІІІ-ІV
Департамент
квартал
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської
міської ради

(додається).
55. Про листи від 30.09.21 за № 8078 та від 06.10.21 за № 8078 директора
департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
Клименка Ю.М. щодо включення до плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Сумської міської ради на 2022 рік наступних проєктів:
№
з/п

Назва
проекту рішення

Цілі
прийняття

Строк
підготовки
проекту

Відповідальний за
розробку проекту

1.

Про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

На виконання п. 12.3 ст.
І-ІІ квартал Департамент
12, ст 266 Податкового
забезпечення
кодексу України, п. 24
ресурсних
частини першої ст. 26 ЗУ
платежів
«Про місцеве
Сумської міської
самоврядування в Україні»
ради

2.

Про встановлення фіксованих На виконання п. 293.2 ст.
ставок єдиного податку для 293 Податкового
фізичних осіб- підприємців кодексу України, п. 24
частини першої ст. 26 ЗУ
«Про місцеве
самоврядування в Україні»

І-ІІ
квартал

Департамент
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської міської
ради

3.

Про здійснення державного
контролю за використанням
та охороною земель на
території Сумської міської
територіальної громади

ІІІ-ІV
квартал

Департамент
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської міської
ради

Набуття у межах
Делегованих законом
повноважень органів
виконавчої влади в частині
здійснення державного
контролю за
використанням та
охороною земель

4.

Про внесення змін до
рішення Сумської міської
ради від 23 вересня
2020 року № 7378-МР «Про
деякі питання оренди майна
комунальної власності
Сумської міської об’єднаної
територіальної громади» (зі
змінами)

Внесення змін до
додаткового переліку
підприємств, установ,
організацій, що надають
соціально важливі послуги
та орендують майно
комунальної власності
Сумської міської
територіальної громади, з
метою застосування
частини другої статті 18
Закону України «Про
оренду державного та
комунального майна»

І-ІІ
квартал

Департамент
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської міської
ради

(додаються).
56. Про лист від 01.10.21 за № 3066 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо внесення
змін до кошторису департаменту на 2021 рік, а саме:
Завдання, заходи

КЕКВ

Березень

Жовтень

Разом
2021 рік:

Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва
Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки
КПКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»
Завдання 2 Захід 2.1. Організаційна та
інформаційна підтримка, співорганізація та
участь у проведенні круглих столів для суб’єктів
малого і середнього підприємництва з
актуальних питань; проведення на території
Сумської міської територіальної громади
форумів, конференцій тощо з питань розвитку
підприємництва, інвестицій, Ікластерних
ініціатив

2210

-

-10 000,00

-10 000,00

2240

-

-27 000,00

-27 000,00

Завдання 4 Захід 4.5. Організація та проведення
урочистих заходів з нагоди Дня підприємця

2210

-12 000,00

-

-12 000,00

2240

-

-1 000,00

-1 000,00

Завдання 5 Захід 5.1. Організація участі
делегацій міста Суми (представників
підприємств, фізичних осіб-підприємців,
представників громадських об’єднань,
організацій, коаліцій бізнесу) у міжнародних та
українських заходах економічного та
інвестиційного спрямування з метою вивчення
передового практичного досвіду інших міст
України та іноземного досвіду щодо форм
підтримки суб’єктів малого і середнього
підприємництва

2240

-

-53 000,00

-53 000,00

Разом:

2210

-12 000,00

-10 000,00

-22 000,00

2240

-

-81 000,00

-81 000,00

РАЗОМ КПКВК 3117610:

-12 000,00

-91 000,00

-103 000,00

Комплексна цільова Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності
та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки
КПКВК 3117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»
Підпрограма II Завдання 2.
Реєстрація права власності на об'єкти
комунальної власності Сумської міської
територіальної громади

2240

7 000,00

-

7 000,00

Підпрограма І Завдання 1. Проведення позовної
роботи та виконання судових рішень у випадках
порушення прав територіальної громади на
володіння, управління, користування та
розпорядження земельними ресурсами на
території Сумської міської територіальної
громади

2800

5 000,00

91 000,00

96 000,00

РАЗОМ КПКВК 3117693:

12 000,00

91 000,00

103 000,00

ВСЬОГО:

-

-

-

(додається).
57. Про лист від 17.08.21 за № 2546 в.о. директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. щодо додаткового
виділення коштів на демонтаж недобудованого шляхопроводу, що перетинає
залізничні колії на 61 км дільниці Ворожба-Люботин.
58. Про листи від 07.09.21 за № 2722, від 10.09.21 за № 2771, 17.09.21 за № 2928,
від 24.09.21 за № 2995, 01.10.21 за № 3071, 08.10.21 за № 3140 та від 13.10.21
за № 3192 директора департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської
міської ради Клименка Ю.М. щодо додаткового виділення коштів у сумі
600,0 тис. грн на придбання легкового автомобіля з високою прохідною
здатністю Renault Duster.
59. Про лист від 21.09.21 за № 950 начальника управління капітального
будівництва та 0дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 357 739,00 грн. на
завершення робіт з капітального ремонту прибудинкової території в районі
житлового будинку № 25 по вул. Романа Атаманюка.
60. Про лист від 24.09.21 за № 957 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. 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

Внесено змін +,
Рівень
Всього
Рівень
виконання
видатків з
готовності
робіт на
урахуванням об'єкта на
Обсяг видатків
початок
змін
кінець
бюджету
бюджетного розвитку, які
бюджетног о
періоду,%
періоду,
спрямовують
%
ся на
будівництво
об’єкта у
бюджетному
періоді,
гривень
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№32А по вул. Металургів

2021-2022

0,00

+50 000.00

50 000.00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№32Б по вул. Металургів

2021-2022

0,00

+50 000.00

50 000.00

Всього

100 000,00

61. Про лист від 02.09.21 за № 958 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 по об’єкту «Капітальний ремонт
прибудинкової території в районі житлового будинку №16 по вул. Івана
Сірка».
62. Про лист від 24.09.21 за № 959 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. на
розробку проектно-кошторисної документації по об’єктах:
1) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку
№43 по вул. Харківська» у сумі 50,0 тис. грн;
2) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку
№31 по вул. Харківська» у сумі 50,0 тис. грн.
63. Про лист від 05.10.21 за № 999 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 по об’єкту «Капітальний ремонт
прибудинкової території в районі житлового будинку №92 по
вул. Робітничій».
64. Про лист від 05.10.21 за № 1001 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 по об’єкту «Капітальний ремонт
прибудинкової території в районі житлового будинку №4 по
просп. Т. Шевченка».
65. Про лист від 05.10.21 за № 1002 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. на
розробку проектно-кошторисної документації по об’єктах:

1) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку
№18 по вул. Супруна» у сумі 50,0 тис. грн;
2) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку
№20 по вул. Супруна» у сумі 50,0 тис. грн.
66. Про лист від 05.10.21 за № 1000 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
розробку проектно-кошторисної документації по об’єктах:
1) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку №34 по вул. Галицького» у сумі 50,0 тис. грн;
2) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку №20 по вул. Якіра» у сумі 50,0 тис. грн;
3) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку №27 по вул. Куликівська» у сумі 50,0 тис. грн.
67. Про лист від 27.09.21 за № 973 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)

5

6

Рівень
Обсяг видатків Внесено змін +,
Всього
Рівень
виконання
бюджету
видатків з
готовності
робіт на
розвитку, які
урахуванням об'єкта на
початок
спрямовують
змін
кінець
бюджетного
ся на
бюджетног о
періоду,%
будівництво
періоду,
об’єкта у
%
бюджетному
періоді,
гривень
10
7
8
11
12
9
КПКВК 1517330, КЕКВ 3142

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Реконструкція
спортивного майданчика
з влаштуванням штучного
покриття в районі
житлового будинку № 51В
по вул. Іллінська

2021

200000,00

-150000,00

50000,00

+150000,00

150000,00

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142

Реконструкція грального
поля Сумська ЗОШ І-ІІІ
ст. № 15 по вул.
Пушкіна, 56 в м. Суми

2021

68. Про лист від 06.10.21 за № 1013 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

5

6

7

Рівень
Обсяг видатків Внесено змін +,
Всього
Рівень
виконання
бюджету
видатків з
готовності
робіт на
розвитку, які
урахуванням об'єкта на
початок
спрямовують
змін
кінець
бюджетного
ся на
бюджетног о
періоду,%
будівництво
періоду,
об’єкта у
%
бюджетному
періоді,
гривень
8

10

11

-10000,00

40000,00

+10000,00

20000,00

9

12

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142

Реконструкція
спортивного майданчика
з влаштуванням штучного
покриття в районі
житлового будинку № 51В
по вул. Іллінська

2021

50000,00

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142

Реконструкція
спортивного майданчика
по вул. Криничній

2021

10000,00

69. Про лист від 27.09.21 за № 970 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)

5

6

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

7

8

9

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку № 1 по вул.
Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку № 5 по вул.
Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку № 3/1 по вул.
СКД
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №16 по вул.
Богуна
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №36В по вул.
Героїв Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №70А по вул.

Внесено змін
+, -

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

10

11

12

+ 6050358,00

2020-2021

1561766

2,3

1513795,00

-75978,00

1437817,00

94,3

2020-2021

1229213

2,5

1189031,00

-108401,00

1080630,00

90,4

2020-2021

1508288

2,3

1284249,00

-279144,00

1005105,00

68,9

2020-2021

1386250

3,1

1077845,00

-73876,00

1003969,00

75,5

2021

697434

798350,00

-138034,00

660316,00

94,7

2020-2021

655901

66300,00

-6106,00

60194,00

83,5

61,1

Героїв Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №70Б по вул.
Героїв Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №72 по вул.
Героїв Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №10 по вул.
Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №55А по вул.
Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №5 по вул.
К. Зеленко
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №7 по вул.
К. Зеленко
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №28 по вул.
Праці
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №30 по вул.
Праці
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №4 по площі
Горького
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №43 по вул.
Соборна
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №10 по вул.
Іллінська
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №68 по вул.
Я. Мудрого
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №70 по вул.
Я. Мудрого
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №20 по вул.
Першотравневій
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №3 по пров.
Огарьова
Капітальний ремонт
прибудинкової території

2020-2021

708913

51,8

173400,00

-1386,00

172014,00

100,0

2020-2021

599740

65,0

46000,00

-10911,00

35089,00

72,0

2021

815746

970000,00

-193323,00

776677,00

95,2

2021

501352

975000,00

-500048,00

474952,00

94,7

2020-2021

1216520

2,5

1107691,00

-90359,00

1017332,00

86,1

2020-2021

1062745

2,6

963781,00

-112151,00

851630,00

82,7

2020-2021

930097

2,7

844991,00

-68615,00

776376,00

86,1

2019-2021

1455643

2,3

1422617,00

-291348,00

1131269,00

80,0

2020-2021

1367436

2,4

1080633,00

-108829,00

971804,00

73,4

2021

1760021

1735000,00

-77477,00

1657523,00

94,2

2020-2021

1926364

2,1

1885606,00

-246747,00

1638859,00

87,2

2020-2021

683612

3,0

623256,00

-63140,00

560116,00

84,9

2020-2021

816409

2,8

748310,00

-111205,00

637105,00

80,8

2020-2021

1117662

2,5

1017046,00

-121786,00

895260,00

82,6

2020-2021

817204

2,8

740663,00

-63262,00

677401,00

85,7

2020-2021

2857295

46,5

408000,00

-16592,00

391408,00

83,6

в районі житлового
будинку №144/2 по вул.
Г. Кондратьєва
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №36/1 по вул.
Гамалія
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №27 по вул.
Романа Атаманюка
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №67 по вул.
Романа Атаманюка
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №75А по вул.
Ковпака
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №1 по вул.
СКД
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №5 по вул.
Заливна
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №74 по вул.
Декабристів
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №78 по вул.
Чорновола
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №9 по просп.
Шевченка
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №11 по просп.
Шевченка
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №14 по вул.
Супруна
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №14 по вул.
Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №55Б по вул.
Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №18/1 по вул.
Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №7 по вул.
Металургів

2020-2021

1137078

2021

1036597,00

-27646,00

1008951,00

91,2

483737

500000,00

-107575,00

392425,00

81,1

2021

474611

500000,00

-62882,00

437118,00

92,1

2021

834608

1132580,00

-450306,00

682274,00

81,8

2021

1530040

100000,00

+500000,00

600000,00

39,2

50000,00

+500000,00

550000,00

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

2021

861762

2,5

63,8

2021

1401398

50000,00

+500000,00

550000,00

39,2

2021

3342901

878000,00

+500000,00

1378000,00

41,2

2021

1400324

50000,00

+500000,00

550000,00

39,3

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №94 по вул.
Робітнича
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №40 по вул.
Нахімова
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №5 по пров.
З.Красовицького
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №2 по
Покровській площі
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №12 а по вул.
Засумська
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №12/1 по вул.
Іллінська
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №5 по вул.
Береста
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №12 по вул.
Л.Українки
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №9 а по вул.
Малиновського

2021

785000,00

+280000,00

1065000,00

2021

50000,00

+177485,00

227485,00

2021

990000,00

+500000,00

1490000,00

49000,00

+500000,00

549000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

50000,00

+500000,00

550000,00

2021

2021

1279939

1857485

1263462

83,2

29,3

43,5

70. Про лист від 07.10.21 за № 1016 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):
Загальна
Найменування
тривалість
об'єкта будівництва /
будівництва
вид будівельних
(рік початку
робіт, у тому числі
і
проектні роботи
завершення)
5

Нове будівництво
дитячого
майданчика на
території КУ
Сумська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 12 ім.
Б.Берестовського за
адресою: м. Суми,
вул. Засумська, 3
Нове будівництво
дитячого
майданчика в районі

6

2021

2021

Обсяг видатків
бюджету
Загальна
розвитку, які
вартість
спрямовуються на
будівництва,
будівництво
гривень
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7
8
9
КПКВК 1517321, КЕКВ 3122
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, %

200 000,00

Внесено
змін +, -

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

10

11

12

-144 724,00

55 276,00

144 724,00

144 724,00

житлового будинку
№ 40 по вул.
Нахімова в м. Суми

71. Про лист від 07.10.21 за № 1011 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів у сумі 23 550 000,00 грн 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)

5

6

Нове будівництво
елементів
благоустрою
території дитячого
садка по вул.
Інтернаціоналістів,
35 в м. Суми

Обсяг видатків
бюджету
Загальна
розвитку, які
вартість
спрямовуються
будівництва,
на будівництво
гривень
об'єкта у
бюджетному
періоді, гривень
7
8
9
КПКВК 1517321, КЕКВ 3122
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, %

2021

1000000,00

Внесено змін
+, -

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

10

11

12

+7000000,00

8000000,00

+5000000,00

11800000,00

67,7

+300000,00

1499440,00

0,7

+750000,00

1250000,00

КПКВК 1517322, КЕКВ 3142
Реконструкція
неврологічного
відділення КУ
«СМКЛ № 4» по вул.
Металургів, 38

2018-2023

36829214

40,9

6800000,00

КПКВК 1517322, КЕКВ 3122
Нове будівництво
стадіону з хокею на
траві по вул. Героїв
Крут, 1/1, 1/2 в
м. Суми

2020-2021

218385056

0,2

1199440,00

КПКВК 1517322, КЕКВ 3142
Реконструкція
стадіону «Авангард»

2021

500000,00
КПКВК 1517361, КЕКВ 3122

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

2018-2021

97463437

40,7

30172673,00

+9000000,00

39172673,00

71,7

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

2018-2021

39564977

39,2

10488203,45

+1500000,00

11988203,45

75,0

72. 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
Обсяг видатків Внесено змін +,
Всього
Рівень
виконання
бюджету
видатків з
готовності
робіт на
розвитку, які
урахуванням об'єкта на
початок
спрямовують
змін
кінець
бюджетного
ся на
бюджетног о
періоду,%
будівництво
періоду,
об’єкта у
%
бюджетному
періоді,
гривень
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№22 по вул. Пушкіна

2021-2022

0,00

+50 000.00

Всього

50 000.00

50 000,00

73. 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

5

6

7

Обсяг видатків
Рівень
Рівень
бюджету
виконання
готовності
Всього
видатків
розвитку, які
робіт на
об'єкта на
Внесено змін
з урахуванням
+, початок спрямовуються
кінець
змін
бюджетного на будівництво
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
9
II
8
10
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

74. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№12 по
вул. Леваневського
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00 50 000,00

50 000,00

75. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№17 по вул. Металургів
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00 50 000,00

50 000,00

76. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку №4
по вул. Леваневського
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00 50 000,00

50 000,00

77. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку №7
по вул. Привокзальній
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00 50 000,00

50 000,00

78. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку №9
по вул. Малиновського
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00 50 000,00

50 000,00

79. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№129 по
вул.
Г.Кондратьєва
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00 50 000,00

50 000,00

80. 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):
Загальна
Найменування об’єкта
Загальна
тривалість
будівництва/вид
вартість
будівництва
будівельних робіт, у тому
будівництва,
(рік початку і
числі проектні роботи
гривень
завершення)

5

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№12/1 по вул. Іллінська
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№12/2 по вул. Іллінська

2021

0,00

+50 000,00 50 000,00

2021

0,00

+50 000,00 50 000,00

81. 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.
82. 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):
Загальна
Найменування об’єкта
тривалість
будівництва/вид будівельних
будівництва (рік
робіт, у тому числі проектні
початку і
роботи
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
Рівень
готовності
розвитку, які
Всього
виконання робіт
об'єкта на
спрямовуються на Внесено змін +, видатків з
на початок
кінець
будівництво
урахуванням
бюджетного
бюджетного
об’єкта у
змін
періоду, %
періоду,
бюджетному
%
періоді, гривень

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

83. 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:
Загальна
Найменування об’єкта
тривалість
будівництва/вид будівельних
будівництва (рік
робіт, у тому числі проектні
початку і
роботи
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
Рівень
готовності
розвитку, які
Всього
виконання робіт
об'єкта на
спрямовуються на Внесено змін +, видатків з
на початок
кінець
будівництво
урахуванням
бюджетного
бюджетного
об’єкта у
змін
періоду, %
періоду,
бюджетному
%
періоді, гривень

8

9

10

11

+10000,00

10000,00

-70000,00

3626946,00

12

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142
Реконструкція стадіону
КУ ССШ І-ІІІ ступенів
№ 25 за адресою:
м. Суми, вул.
Декабристів, 80

2021

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122
Нове будівництво
кладовища в районі 40-ї
підстанції в м. Суми

2017-2021

38244949

35,4

3696946,00

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142

44,9

Реконструкція
спортивного
майданчика по вул.
Криничній

2021

+10000,00

10000,00

+50000,00

50000,00

КПКВК 1517330, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
нежитлового
підвального
приміщення по вул.
Петропавлівька, 91 в м.
Суми

2021

84. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 53 по вул. Садовій

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

85. 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 проектнокошторисної 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

10

11

12

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

86. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 9 по вул. Марко Вовчок

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

87. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 19 по вул. Супруна

2021-2022

0,00

12

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 17/1 по вул. Супруна

2021-2022

0,00

+50 000,00

Всього

50 000,00

100 000,00

88. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
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

89. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 7 по вул. Привокзальній

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

90. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 11 по вул. Марко
Вовчок

Всього

2021-2022

0,00

50 000,00

91. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+500 000,00

500 000,00

12

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142
Реконструкція тенісних
кортів та допоміжних
будівель в міському парку
культури ім. І.М.
Кожедуба

2021-2022

Всього

500 000,00

92. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

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)

Всього

2021-2022

50 000,00

93. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

5

6

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

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

94. 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):
Загальна
тривалість
Загальна
Найменування
будівництва
вартість
об’єкта будівництва (рік початку будівництва,
і
гривень
завершення)

5

6

7

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового
будинку №24 по вул.
Римського-Корсакова

2021

Обсяг видатків
Рівень
Рівень
бюджету
готовності
виконання
розвитку, які
Всього
об'єкта на
робіт на
спрямовуються Внесено змін видатків з
кінець
початок
на будівництво
+, урахуванням
бюджетного
бюджетного
об’єкта у
змін
періоду,
періоду, %
бюджетному
%
періоді, гривень
8

9

10

11

12

1453081

670000,00

+501791,00

1171791,00

80,6

770000,00

+468697,00

1238697,00

79,0

1096449,00

+1695502,00

2791951,00

94,1

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового
будинку №26 по вул.
Римського-Корсакова
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового
будинку №36 по вул.
Героїв
Круг
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житловогобудинку
№4 по вул.
Інтернаціоналістів

2021

1567812

2020-2021

3018130

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

1,6

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№57Б по вул.
Інтернаціоналістів

2021

897568

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№3 по вул. К.Зеленко

2020-2021

2203566

2021

50000,00

+840000,00

890000,00

99,2

100000,00

+ 1736420,00

1836420,00

85,4

861762

700000,00

+160000,00

860000,00

99,8

2021

1384150,00

770000,00

+610000,00

1380000,00

99,7

2019-2021

1335068

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

1300000,00

+390775,00

1690775,00

84,8

2021

2179753

500000,00

+1670000,00

2170000,00

99,6

2021

1857485

49000,00

+1808485,00

1857485,00

100,0

2021

1760021

50000,00

+1710000,00

1760000,00

100,0

2021

704287

515575,00

+47710,00

563285,00

80,0

2021

477533

200000,00

+277000,00

477000,00

99,9

2021

483737

200000,00

+283000,00

483000,00

99,8

2021

1125829

200000,00

+925000,00

1125000,00

99,9

2021

747078

200000,00

+547000,00

747000,00

100,0

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№74 по вул.
Декабристів
Капітальний ремонт
прилеглої території КУ
ССШ І-ІІІ ступенів №25
м. Суми, вул. Декабристів,
80
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№8 по вул. Супруна

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№4 по вул. Металургів
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі будинку №2
по
Покровській площі
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житловогобудинку
№43 по вул. Соборна
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№32 по вул.
Набережна р.Стрілки
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№25 по вул. Романа
Атаманюка
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№27 по вул. Романа
Атаманюка
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№33 по вул. Романа
Атаманюка
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№35 по вул. Романа
Атаманюка

0,2

2,3

2,1

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

2021

1635070

998765,00

+303524,00

1302289,00

79,6

+1254000,00

1254000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№75 по вул. Ковпака
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№12 по вул. Засумська

2021

95. 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.
96. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 16 по вул. Гагаріна

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

97. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

12

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 5 по вул. Огарьова

2021

+800 000,00

Всього

800 000,00

800 000,00

98. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 7 по вул. Металургів

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

99. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 8 по вул. Н.
Холодногірська

Всього

2021-2022

0,00

50 000,00

100. 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
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

5

6

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень

7

8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 25/1 по вул. Г.
Кондратьєва

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

101. 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.
102. 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

5

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

6

Реконструкція 1го поверху КУ
«ССШ № 3» по 2018–2021
вул. 20 років
Перемоги, 9

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

8954279

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, які
спрямовуються
на будівництво
об'єкта у
бюджетному
періоді,
гривень

9
8
КПКВК 1517321, КЕКВ 3142

31,4

42471,00

Внесено
змін +, -

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

10

11

12

+5320000,00

5362471,00

86,1

103. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 8 по вул. Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 6 по вул. Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 6/1 по вул. Харківська

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

Всього

150 000,00

104. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 3 по пров.
Інститутському

2021-2022

0,00

12

Всього

50 000,00

105. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№1 по вул. О.Олеся

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

106. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 2 по вул.
Малиновського

Всього

2021-2022

0,00

50 000,00

107. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

+50 000,00

50 000,00

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 19 по вул. Нахімова

2021-2022

0,00

Всього

50 000,00

108. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

10

11

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 165/135 по вул. Г.
Кондратьєва
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 165/13 по вул. Г.
Кондратьєва
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№ 165/140 по вул. Г.
Кондратьєва

Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

150 000,00

109. 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

5
Капітальний ремонт
фасаду Будинку ветеранів
за адресою: м. Суми, вул.
Г. Кондратьєва, 165,
буд. 20

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
8

9

2021

10

11

+10 000,00

10 000,00

12

110. 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

5

Загальна
Загальна
тривалість
вартість
будівництва
будівництва,
(рік початку і
гривень
завершення)

6

7

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
Рівень
розвитку, які
готовності
виконання
Всього
спрямовуються
об'єкта на
робіт на
Внесено
видатків з
на будівництво
кінець
початок
змін +, - урахуванням
об’єкта у
бюджетного
бюджетного
змін
бюджетному
періоду,
періоду, %
періоді,
%
гривень
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

111. 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):

Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)

5
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№20 по вул. Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№28 по вул. РимськогоКорсакова

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, %

7
8
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
розвитку, які
готовності
Всього видатків
спрямовуються Внесено змін +,
об'єкта на
з урахуванням
на будівництво
кінець
змін
об'єкта у
бюджетного
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень
9

10

11

12
381259,00

2021

2097911

+48408,00

48408,00

2,3

2021

1720290

+39843,00

39843,00

2,3

83,5
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№17 по вул. Лєрмонтова

2020-2021

2020027

+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

2021

2687756

+49868,00

49868,00

1,9

2021

+50000,00

50000,00

2021

+50000,00

50000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№61 по вул. Білопільський
шлях
Капітальний ремонт
прибудинкової території
між будинками №22 по
проси. Шевченка та №24 по
вул. Новомістенська
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№26 по вул. Праці

112. 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):
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)

5
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№115 по вул. Курська

6
2021

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, %

7

8

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
розвитку, які
готовності
Всього видатків
спрямовуються Внесено змін +,
об'єкта на
з урахуванням
на будівництво
кінець
змін
об'єкта у
бюджетного
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень
9

10

50000,00

-50000,00

11

12

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№115 по просп. Курський

2021

+50000,00

50000,00

113. 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):
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, %

7

8

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
розвитку, які
готовності
Всього видатків
спрямовуються Внесено змін +,
об'єкта на
з урахуванням
на будівництво
кінець
змін
об'єкта у
бюджетного
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень
9

10

11

12

+2514740,00

9314740,00

69,9

+300000,00

300000,00

-950132,00

49868,00

7,2

-1864608,00

1135392,00

66,7

КПКВК 1517322, КЕКВ 3142
Реконструкція
неврологічного відділення
КУ «СМКЛ № 4» по вул.
Металургів, 38
Реконструкція вхідної
групи КНП «Центральна
міська клінічна лікарня»
Сумської міської ради за
адресою: м. Суми, вул. 20
років Перемоги, 13

2018-2023

32104361

6800000,00

50000,00

2021

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122
Нове будівництво скверу по
вул. Петропавлівська, 94 в
м. Суми

2018-2022

3798990

5,9

1000000,00

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142
Реконструкція Театральної
площі

2020-2021

43073606

63,4

3000000,00

114. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

КПКВК 1517325, КЕКВ 3122

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
Найменування
вартість
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень
Нове будівництво
футбольного поля за 2021-2022
адресою: м. Суми,
просп. М. Лушпи, 7

0,00

Внесено
змін +, -

+150000,00

Рівень
готовності
Всього
об'єкта на
видатків з
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

150000,00

150000,00

Всього

115. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
2021-2022
житлового будинку
№ 12А по вул.
Засумській

0,00

50000,00

+1800 000,00

1850 000,00

1850 000,00

Всього

116. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

Капітальний ремонт
прибудинкової
2021-2022
території в районі
житлового будинку
№ 3 по вул. Гамалія

0,00

50000,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

Всього

117. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
2021-2022
житлового будинку
№ 8 по вул.
Нижньосироватській

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

Всього

118. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
2021-2022
житлового будинку
№ 2 по площі
Горького

0,00

+50 000,00

50 000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
2021-2022
житлового будинку
№ 6 по площі
Горького

0,00

+50 000,00

50 000,00

100 000,00

Всього

119. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
2021-2022
житлового будинку
№ 144/3 по вул.
Г.Кондратьєва

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

Всього

120. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
2021-2022
житлового будинку
№ 42 по просп.
Курському
Всього

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

121. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
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

50 000,00

Всього

122. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№ 25 по вул.
Горького
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

123. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
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

50 000,00

Всього

124. 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
Загальна
об'єкта будівництва тривалість
/ вид будівельних
будівництва
робіт, у тому числі (рік початку і
проектні роботи
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
виконання
розвитку, які
робіт на спрямовуються на
початок
будівництво
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
8

9

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

10

11

+7000000,00

7000000,00

+5000000,00

30172673,00

12

КПКВК 1517321, КЕКВ 3122
Нове будівництво
елементів
благоустрою
території дитячого
садка по вул.
Інтернаціоналістів,
35 в м. Суми

2021

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

100,00

125. 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
Загальна
об'єкта будівництва тривалість
/ вид будівельних
будівництва
робіт, у тому числі (рік початку і
проектні роботи
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
виконання
розвитку, які
робіт на спрямовуються на
початок
будівництво
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
8

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

10

11

1000000,00

-70 000,00

930 000,00

200000,00

+60000,00

260000,00

+10000,00

10000,00

9

12

КПКВК 1517321, КЕКВ 3122
Нове будівництво
кладовища в районі
селища Новоселиця
за адресою: Сумська
обл., Сумський р.,
Верхньосироватська
с/рада

2014-2025

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

2021

581426

44,7

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122
Капітальний ремонт
фасаду Будинку
ветеранів за адресою:
м. Суми, вул.
Г.Кондратьєва, 165,
буд. 20

2021

126. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№ 3 по вул.
О.Аніщенка
Всього

2021-2022

0,00

+100 000,00

100 000,00

100 000,00

127. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
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

50 000,00

Всього

128. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№ 14 по вул.
Леваневського
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

129. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
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

50 000,00

Всього

130. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
Найменування
вартість
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
об'єкта на
видатків з
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№ 1 І1О вул.
Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№ 5 по вул.
Харківська
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№3/1 по вул. СКД
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№16 по вул.
Богуна

2020-2021

1561766

2.3

1513795.00

-75978.00

1437817,00

94,3

2020-2021

1220213

2.5

1 189031.00

-108401.00

1080630.00

90.4

2020-2021

1508288

2.3

1284249,00

-279144,00

1005105,00

68,9

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
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№38 по вул. Героїв
Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№70А по вул. Героїв
Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№70Б по вул.
1 ероїв Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№72 по вул. Героїв
Крут
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№10 по вул.
Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№12 по вул.
Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№55А по вул.
Інтернаціоналістів
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№3 по вул.
К.Зеленко
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
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№7 по вул.
К.Зеленко

2021

607434

798350.00

-138034.00

660316.00

94.7

2021

3089443.00

1000000,00

+968256,00

1968256,00

63,7

2020-2021

655901

61.1

66300.00

-6106.00

60194.00

83.5

2020-2021

708913

51.8

173400.00

-1386.00

172014.00

100.0

2020-2021

599740

65.0

46000,00

-10911,00

35089,00

72.0

2021

815746

970000,00

-193323.00

776677,00

95,2

2021

1213512

825000.00

+ 160000.00

985000.00

81.2

2021

501352

975000.00

-500048.00

474952,00

94,7

2020-2021

2203566

0.2

100000.00

+ 150000.00

250000.00

13,4

2020-2021

1216520

2.5

1107691.00

-90359.00

1017332,00

86,1

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
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№3 по вул.
Металургів
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№28 по вул.
Праці
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№30 по вул. Праці
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№4 по площі
Горького
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№43 по вул. Соборна
Капітальний ремонт
при будинкової
територі ї в районі
житлового будинку
№32 по вул.
Набережна р.Стрілки
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлової о будинку
№10 по вул.
Іллінська
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№68 по вул.
Я. Мудрого
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№70 но вул.
Я. Мудрого
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№20 по вул.
Першотравневій

2010-2021

1335068

830000.00

+39896.00

869896.00

67.5

2010-2021

2043520

2.1

1300000.00

+383000.00

1683000.00

84,4

2020-2021

930097

2.7

844991,00

-68615.00

776376.00

86.1

2019-2021

1435643

2.3

1422617.00

-291348,00

1131269,00

80,0

2020-2021

1367436

2.4

1080633.00

-108829.00

971804.00

73.4

2021

1760021

1735000,00

-77477,00

1657523,00

94,2

2021

704287

209075.00

+306500,00

515575.00

73.2

2020-2021

1926364

2.1

1885606,00

-246747,00

1638859,00

87,2

2020-2021

683612

3.0

623256,00

-63140.00

560116.00

84.9

2020-2021

816409

2.8

748310.00

-111205,00

637105,00

80,8

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
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№144/2 по вул.
Г Кондратьсва
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№36/1 по вул.
Гамалія
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№27 по вул. Романа
Атаманюка
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№67 по вул. Романа
Атаманюка
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№41 по вул. Ковпака
Капітальний ремонт
гір ибу ди нково ї іер
итор і ї в районі
житлового будинку
№43по вул. Ковпака
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житловою будинку
№45 по вул. Ковпака
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№75 ио вул. Ковпака
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№75А по вул.
Ковпака

2020-2021

817204

2.8

740663,00

-63262.00

677401,00

85,7

2020-2021

2857295

46.5

408000.00

-16592.00

391408,00

83,6

2020-2021

1137078

2,5

1036597,00

-27646,00

1008951,00

91,2

2021

483737

500000,00

-107575,00

392425,00

81,1

2021

474611

500000,00

-62882,00

437118,00

92,1

2021

2289719

700000,00

+480000,00

1180000,00

51,5

2021

2148956

700000,00

+449000,00

1149000,00

53,5

2021

2151240

600000,00

+ 185483,00

785483,00

36,5

2021

1635070

998765,00

+285000,00

1283765,00

78,5

2021

834608

1132580,00

-450314,00

682266,00

81.8

131. 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):

Загальна
тривалість
Найменування об'єкта
будівництва
будівництва
(рік початку і
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
виконання
розвитку, які
робіт на
спрямовуються
початок
на будівництво
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень

7

8

9

Внесено
змін +, -

10

Рівень
готовності
Всього
видатків з об'єкта на
урахування
кінець
м змін
бюджетного
періоду, %
11

12

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку
№ 1 но вул. СКД

1530040

100000.00

+ 1290710,00 1390710,00 90,9

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №24 по вул.
Римського-Корсакова

1453081

670000.00

+501791,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №26 по вул.
Римського-Корсакова
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №38 по вул.
Героїв Крут

1171791,00 80.6

2021

1567812

770000.00

+468697,00

1238697,00

79,0

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

1106072

845000.00

+82769.00

927769.00

83,9

250000,00

+ 1586420,00 1836420,00

83,3

+37900,00

80.4

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №14 по
вул. І.Сірка
Капітальний ремонт
прибудинкової території
2020-2021
в районі житлового
будинку №3 по
вул. К. Зеленко
Капітальний ремонт
прилеглої території
КУ ССШ 1-111 ступенів
№25 м. Суми. вул.
Декабристів, 80

2021

2203566

1384150

0,2

1075000.00

1112900.00

Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
будинку №19 по вул.
Нахімова

2021

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №94 по вул.
Робітнича
Капітальний ремонт
прибудинкової території
2019-2021
в районі житлового
будинку №8 по вул.
Супруна

50000.00

1279939

1335068

2,3

+2600000,00 26500000,00

785000,00

+284359,00

1069359,00

83,5

869896,00

+254932,00

1124828,00

1760835.00 80.8

84,3

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №4 по
вул.Металургів

2179753

1601000.00

+ 159835.00

Капітальний ремонт
прибудинкової території 2021
в районі будинку №2 по
Покровській площі

1857485

49000.00

+ 1704928,00 1753928.00 94.4

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №12 а по вул.
Засумська

2758213

50000.00

+2708213,00 2758213.00 100,00

1859358

50000,00

+ 1809358,00 1859358,00 100,00

1039207

700000,00

+ 167225.00

867225,00

Капітальний ремонт
прибулинкової території
2021
в районі житлового
будинку №5 по вул.
Береста

1263462

50000,00

+989975.00

1039975,00 82,3

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №41 по вул.
Ковпака

2289719

1 180000.00

+622511,00

1802511,00 78.7

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №43 по вул.
Ковпака

2148956

1149000,00

+531355,00

1680355,00 78,2

2151240

785483.00

+785198.00

1570681.00 73.0

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №12/1 по вул.
Іллінська
Капітальний ремонт
прибудинкової території
в районі житлового
2021
будинку
| №77 по
вул. 5-а Продольна

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житловою
будинку №45 по вул.
Ковпака

83,5

Капітальний ремонт
прибудинкової території
2021
в районі житлового
будинку №47 по вул.
Ковпака

2017898

1021138.00

+567400.00

1588538,00 78,7

132. 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

5

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
Рівень
Загальна
Загальна
виконання
розвитку, які
готовності
Всього
вартість
тривалість
робіт на
спрямовуються Внесено змін видатків з
об'єкта на
будівництва будівництв
+, урахуванням
початок
на будівництво
кінець
а,
(рік початку і
змін
бюджетного
об'єкта у
бюджетного
гривень
завершення)
періоду, %
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень
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
Нове будівництво мережі
водопостачання території
Мікрорайону між вул.
Михайла Кощія. Миколи
Данька. Проектна № 12 у м.
Суми

2021

+500 000,00

500 000.00

2021

+500 000.00

500 000.00

+ 100000,00

100000,00

КПКВК 1517310, КЕКВ 3142
Реконструкція ліній
освітлення по вул.
Білопільський шлях в м.
Суми

2021
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

3930000.00

+2000000.00 5930000.00

50.9

200000,00

+ 1000000,00 1200000,00

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122
Нове будівництво
кладовища в районі 40-ї
підстанції в м. Суми
Нове будівництво дитячого
майданчика на території КУ
Сумська ЗОШ 1-111
ступенів №12 ім. Б.
Берестовського за адресою:
м. Суми, вул. Засумська. 3

2017-2022

38244949

2021

35.4

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

133. 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):
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
бюджету розвитку,
Загальна виконання
тривалість
які спрямовуються
вартість
Найменування
робіт на
будівництва
на будівництво
будівництва, початок
об'єкта будівництва
(рік початку і
об'єкта у
гривень
бюджетного
завершення)
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень

Внесено
змін +, -

Рівень
готовності
Всього
видатків з
об'єкта на
урахуванням
кінець
змін
бюджетного
періоду, %

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової
території в районі
житлового будинку
№ 8 по просп.
Шевченкаа
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

134. 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 по об’єкту «Капітальний
ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку № 34 по
вул. Д. Галицького».
135. 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 по об’єктах:
1) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 2/1 по вул. Харківська»;
2) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 6/1 по вул. Харківська»;
3) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 6/2 по вул. Харківська»;
4) «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 8 по вул. Харківська».
136. 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 на
фінансування об’єкту «Будівництво спортивного залу КУ Піщанська ЗОШ ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 26».
137. Про лист від 07.10.21 за № 1480 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів

у 2022 році у сумі 700,0 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної
документації та проведення процедури з оцінки впливу на довкілля (ОВД) по
об’єкту «Нове будівництво об’єкту сортування та подрібнення будівельних
та ремонтних відходів».
138. Про лист від 05.07.21 за № 989 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків бюджету
Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 по заходу «Резерв
Департаменту» на суму 90 000,00 грн;
2) передбачити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 3132 на суму 90 000,00
гри по заходах:
- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Леваневського від пр. Шевченка
до вул.Троїцька в м. Суми» на суму 45 000,00 грн;
- «Капітальний ремонт тротуару по вул. Троїцька від вул. Леваневського до
вул. Привокзальна в м. Суми» на суму 45 000,00 грн. (лист додається, знято
ініціатором, лист від 18.10.2021 за № 1528).
139. Про лист від 06.07.21 за № 993 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
6 940 000,00 грн на виконання робіт по поточному ремонту та утриманню
мереж зовнішнього освітлення (лист додається, знято ініціатором, лист від
18.10.2021 за № 1528).
140. Про лист від 06.07.21 за № 994 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
3 560 000,00 грн на заходи:
1) Капітальний ремонт освітлення проспекту Шевченка (орієнтовна вартість
проектних робіт 65 тис. грн)
2) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення проспекту
Лушпи в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 90 тис. грн)
3) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району
Баранівка в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт — 80 тис. грн)
4) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району
Василівка в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 45 тис. грн)
5) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення
прибудинкової території Курського мікрорайону в м. Суми (орієнтовна
вартість проектних робіт - 90 тис. грн)
6) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці
С.Бандери в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 45 тис. грн)
7) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району
Тепличний в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн)
8) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці
С.Табали в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн)
9) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці
Харківська в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 200 тис. грн);
10) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення

Великочернеччинського старостинського округу (орієнтовна вартість робіт
— 90 тис. грн)
11) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Битицького
старостинського округу (орієнтовна вартість робіт - 80 тис. грн)
12) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення
Стецьківського старостинського округу (орієнтовна вартість робіт - 140
тис. грн)
13) Заміна аварійних залізобетонних опор міста Суми (загальна вартість робіт
– 2500 000 грн)
14) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району
Тимірязівка в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн) (лист
додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021 за № 1528).
141. Про лист від 07.07.21 за № 1079 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 45,0 тис. грн на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт житлового
фонду: (Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 6/1 по
вул. Сумсько-Київських дивізій в м. Суми».
142. Про лист від 08.07.21 за № 1017 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 450,0 тис. грн на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт
покрівлі п. 3, 4 житлового будинку № 143 по вул. Герасима Кондратьєва в
м. Суми.
143. Про лист від 08.07.21 за № 1022 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 7 590 000,00 грн на реставрацію покрівлі та фасаду житлового будинку
по вул. Соборній, 32 (пам’ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор.
№ 166-См)) (лист додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021 за
№ 1528).
144. Про лист від 08.07.21 за № 1023 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 600,0 тис. грн на реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного
колектора Д 600-800 мм від вул. Харківської, 32 по вул. Сумсько-Київських
дивізій до КНС-6.
145. Про лист від 08.07.21 за № 1024 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 15 844 888.00 грн по об’єктах:
- Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм,
по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. СКД до
перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми в сумі 8 501 731,00 грн;
- Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 від
вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаській із
вул. Лінійною в м. Суми в сумі 7 343 157,00 грн (лист додається, знято
ініціатором, лист від 18.10.2021 за № 1528).
146. Про лист від 14.07.21 за № 1057 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів

у сумі 4 200 000,00 грн з метою надання безперебійної та якісної послуги з
централізованого гарячого водопостачання мешканцям будинків в м. Суми
(перелік додається) (лист додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021 за
№ 1528).
147. Про лист від 19.07.21 за № 1087 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 7 590 000,00 грн на фінансування об’єкту «Реконструкція покрівлі та
фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми (пам’ятка
архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. № 166 – См (коригування)»
(лист додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021 за № 1528) (лист
додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021 за № 1528).
148. Про лист від 20.07.21 за № 1089 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 2 600 000,00 грн на наступні заходи:
1) Видалення омели на деревах - 800 000,00 грн;
2) Видалення порослі по місту - 300 000,00 грн;
3) Обрізування крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту
з навантаженням та вивезенням деревини - 200 000,00 грн;
4) Поливання та підживлення дерев і кущів - 200 000,00 грн;
5) Косіння та прибирання трави на об’єктах благоустрою загального
користування - 450 000,00 грн;
6) Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках
міста — 350 000,00 грн;
7) Підсів газонів по центральних скверах міста - 250 000,00 грн;
8) Систематичне очищення доріжок та сходів на загальних об’єктах
благоустрою - 50 000,00 грн (лист додається, знято ініціатором, лист від
18.10.2021 за № 1528).
149. Про лист від 26.07.21 за № 1116 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 15 844 888,00 грн, а саме:
1) 8 501 731,00 грн на реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного
колектора Д 500 мм, по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківської та
вул. СКД до перехрестя вул. Черкаської та вул. Лінійної в м. Суми;
2) 7 343 157,00 грн на реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного
колектора Д 500 мм від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до
перехрестя вул. Чекркаської із вул. Лінойної в м. Суми (лист додається, знято
ініціатором, лист від 18.10.2021 за № 1528).
150. Про лист від 30.07.21 за № 1140 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 38 630 000,00 грн з метою ефективного вирішення проблем розвитку
приватного сектору а саме саме передбачити видатки по об’єктам:
1) Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та
штучних споруд в сумі 20 000 000,00 гривень;

2) Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та
штучних споруд (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу,
посипання піском тощо) в сумі 7 000 000,00 гривень;
3) Забезпечення проведення капітального ремонту електричних мереж
зовнішнього освітлення в сумі 3 400 000,00 гривень;
4) Забезпечення проведення технічного обслуговування та поточний ремонт
мереж зовнішнього освітлення в сумі 7 000 000,00 гривень;
5) Догляд за об’єктами благоустрою загального користування: ліквідація
несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів в сумі
100 000,00 гривень;
6) Поточний
ремонт
зовнішніх
мереж
водовідведення
в
сумі
160000,00 гривень;
7) Догляд за деревами, кущами (видалення сухостійних (порослі) та
аварійних дерев з навантаженням та вивезенням деревини, обрізання крон
дерев і кущів, вирубування пристовбурової порослі, полив та підживлення
дерев і кущів, корчування пнів в сумі 600 000,00 гривень;
8) Прополювання трави(амброзії) в сумі 190 000,00 гривень;
9) Надання послуг з проведення санації шахтних колодязів в сумі
50000,00гривень;
10) Надання послуг з проведення поточного ремонту шахтних колодязів в
сумі 100 000,00 гривень;
11) Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць в сумі 30
000,00 гривень (лист додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021 за
№ 1528).
151. Про лист від 02.08.21 за № 1146 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків
бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) зменшити видатки на суму 342473,00 грн по об’єктах:
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт будинку №42 по вул.
Харківській в м. Суми» на суму 40 000,00 грн;
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт електричних мереж
за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва 143» на суму 206 673,00 грн:
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт будинку №14 по
пров. Гетьманський в м. Суми» на суму 20 000,00 грн;
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку
№49 по вул. Білопільський шлях м. Суми» на суму 20 000,00 грн;
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мережі каналізації
житлового будинку №43 по вул. Інтернаціоналістів м. Суми» на
 суму 35 000,00 грн;
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт мереж холодного
водопостачання житлового будинку № 10/1 по вул. Реміснича м. Суми»
на суму 20 800,00 грн;
2) збільшити видатки на суму 155000,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт
житлового фонду: капремонт шатрової покрівлі житлового будинку № 5 по
вул. Богуна м. Суми»;

3) передбачити видатки на суму 187473,00 грн по об’єктах:
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб
на даху житлового будинку №63 по вул.Нижньосироватської м.Суми»
на суму 48 573,00 грн;
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб
на даху житлового будинку №1 по вул.Богуна м.Суми» на, суму
49900,00 грн;
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб
на даху житлового будинку №5Г по вул.Шкільна м.Суми» на суму
45500,00 грн;
 «Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вентиляційних труб
на даху житлового будинку №16 по вул.Покровська м.Суми» на суму
43 500,00 грн (лист додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021 за
№ 1528).
152. Про лист від 07.09.21 за № 1235 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків
бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) зменшити видатки на суму 85,0 тис. грн по заходу «Поточний ремонт
зовнішніх мереж водовідведення»;
2) Передбачити видатки на суму 85,0 тис. грн по заходу «Нове будівництво
зовнішньої водопровідної мережі Д-110 мм по вул. Г.Кондратьєва, 158/4 з
кільцюванням у діючі водопровідні мережі Д-100 мм та Д-150 мм в м. Суми»
(виготовлення ПКД) (лист додається, знято ініціатором, лист від 18.10.2021
за № 1528).
153. Про лист від 06.08.21 за № 1183 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо виключення пункту 7 «Про
проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – виконавців
комунальної послуги з вивезення рідких побутових відходів, що
утворюються на території Сумської міської територіальної громади» з Плану
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради на
2021 рік, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня
2020 року № 7558-МР (зі змінами).
154. Про лист від 07.09.21 за № 1316 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо проєкту рішення Сумської
міської ради «Про затвердження угоди про соціально-економічне
співробітництво між Сумською міською радою та Верхньосироватською
сільською радою на період 2022-2024 роки» (лист додається, знято
ініціатором, лист від 18.10.2021 за № 1528).
155. Про лист від 09.09.21 за № 1344 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 50,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації по
об’єкту «Нове будівництво дитячого та спортивного майданчика на території
біля озера Чеха в м. Суми».
156. Про лист від 09.09.21 за № 1345 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів

у сумі 10,0 млн. грн по заходу «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою –
скверу «Садко» в м. Суми».
157. Про лист від 09.09.21 за № 1346 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 10,0 млн. грн по заходу «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
та штучних споруд Сумської міської територіальної громади».
158. Про лист від 09.09.21 за № 1347 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 6,0 млн. грн по заходу «Утримання вулично-дорожньої мережі та
штучних споруд Сумської міської територіальної громади».
159. Про лист від 09.09.21 за № 1343 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 3 600 000,00 грн по заходу «Капітальний ремонт пішохідного переходу
на перехресті вул. Харківська та Героїв Сумщини, Сумська область,
м. Суми».
160. Про лист від 09.09.21 за № 1350 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 2 200 000,00 грн по заходу «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою
– скверу МЦ «Романтика» в м. Суми».
161. Про лист від 09.09.21 за № 1351 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 2 010 000,00 грн, а саме:
 921,0 тис. грн на збирання та вивезення сміття, опалого листя;
 650,0 тис. грн на систематичне очищення доріжок та сходів на
загальних об’єктах благоустрою;
 439,0 тис. грн на систематичне очищення урн від побутового сміття.
162. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про погодження Інвестиційної
програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022 рік», який пропонується до розгляду на
сесії 27.10.21 (Книга 1, питання № 15).
163. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про погодження Інвестиційної
програми виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ
ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022 рік», який пропонується до розгляду на
сесії 27.10.21 (Книга 1, питання № 16).
1. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської
ради від 12 травня 2021 року № 1043-МР, від 26 травня 2021 № 1186-МР, від
14 липня 2021 року № 1356-МР, від 23 липня 2021 року № 1543-МР, від
11 серпня 2021 року № 1559-МР, від 29 вересня 2021 року № 1921-МР «Про
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік (зі
змінами)» та зняття вищезазначених рішень з контролю постійної комісії (у
зв’язку з повним виконанням) (листи від 02.07.21 № 2143/04.02.03-02 та від
04.10.21 за № 3276 додаються).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.

УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію прийняти до відома.
1.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від
12 травня 2021 року № 1043-МР, від 26 травня 2021 № 1186-МР, від 14 липня
2021 року № 1356-МР, від 23 липня 2021 року № 1543-МР, від 11 серпня
2021 року № 1559-МР, від 29 вересня 2021 року № 1921-МР «Про внесення
змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про
бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)».
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської
ради від 19 червня 2019 року № 5278-МР «Про уповноваження виконавців на
участь у програмі «NIP Україна – Водна програма Водна програма
модернізації» (NIP Ukraine Water Modernisation Programme)» (зі змінами) за ІІІІІ квартал 2021 року (листи від 02.07.2021 № 2138/04.03.07-10 та від 04.10.21 за
№ 3285 додаються).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.08.21 за № 2705 директора департаменту
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо
інформації про основні показники економічного і соціального розвитку
Сумської міської територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року (на
виконання плану роботи постійної комісії) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що дане питання на сьогоднішній
день є неактуальним, оскільки прийняте рішення Сумської міської ради від
29 вересня 2021 року № 1919-МР «Про хід виконання рішення Сумської міської
ради від 24 грудня 2020 року № 63-МР «Про Програму економічного і
соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та
основні напрями розвитку на 2022-2023 роки» (зі змінами), за підсумками
І півріччя 2021 року».
4. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.08.21 за № 2727 директора департаменту
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо
інформації про стан врахування пропозицій учасників електронних
консультацій з громадськістю щодо проєкту бюджету Сумської міської
територіальної громади на 2021 рік та проєкту Програми економічного і
соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та

основних напрямів розвитку на 2022-2023 роки за підсумками І півріччя
2021 року (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.08.21 за № 2868 директора департаменту
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо
інформації про обсяг витрат бюджету Сумської міської територіальної громади
на реалізацію цільових (комплексних) програм та окремих заходів Програми
економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади
за підсумками І півріччя 2021 року (на виконання плану роботи постійної
комісії) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

6. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.09.21 за № 3032 заступника директора
департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
Співакової Л.І. щодо стану реалізації покладених на міську раду повноважень у
здійснені державної регуляторної політики за підсумками І півріччя 2021 року
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

7. 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) з
пропозицією виконавчого комітету», який пропонується до розгляду на сесії
27.10.2021.
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
Акпєров В.В. запропонував дане питання розглянути на засіданні постійної
комісії 22 жовтня 2021 року.
8. 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)», який пропонується до розгляду на сесії 27.10.2021.
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
Акпєров В.В. запропонував дане питання розглянути на засіданні постійної
комісії 22 жовтня 2021 року.
9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про витрачання
коштів резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за
вересень 2021 року», який пропонується до розгляду на сесії 27.10.2021
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що кошти з резервного
фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за вересень 2021 року
не витрачались.
УХВАЛИЛИ:
9.1. Інформацію прийняти до відома.
9.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.07.21 за № 168 в.о. начальника відділу
транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради щодо
додаткового виділення коштів у сумі 220,0 тис. грн на проведення обстеження
пасажиропотоку на міських маршрутах та 95 250,00 тис. грн на підтримку та
супроводження автоматизованої системи диспетчерського управління в
міському пасажирському транспорті комунальної форми власності (додається).
ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В. повідомив, що на сьогоднішній день
залишається необхідність виділення коштів у сумі 220,0 тис. грн на проведення
обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах.
Акпєров В.В. запропонував дане питання розглянути на засіданні постійної
комісії 22 жовтня 2021 року.
11. СЛУХАЛИ: Про лист від 19.07.21 за № 1596 начальника управління
«Служба у справах дітей» Сумської міської ради Подопригори В.В. щодо
додаткового виділення коштів у сумі:
1) на матеріальне та фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типи:
- 180,0 тис. грн на 2022 рік (6 будинків по 30,0 тис. грн);
- 210,0 тис. грн на 2023 рік (7 будинків по зо,0 тис. грн);
- 240,0 тис. грн на 2024 рік (8 будинків по 30,0 тис. грн);
2) 14,0 тис. грн на придбання палива для службового автомобіля управління;
3) 16,0 тис. грн на проїзд в міському транспорті спеціалістів управління
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.В. повідомила присутніх, що питання щодо
виділення коштів у сумі 14,0 тис. грн на придбання палива для службового

автомобіля управління та 6,0 тис. грн на проїзд в міському транспорті
спеціалістів управління уже вирішені.
Подопригора В.В. проінформувала присутніх, що у зв’язку з виділенням
державної субвенції є необхідність виділення з міського бюджету коштів у сумі
15,0 млн. грн на придбання квартир для дітей сиріт та осіб з їх числа.
УХВАЛИЛИ:
11.1. Підтримати виділення коштів у сумі 14,0 тис. грн на придбання палива для
службового автомобіля управління та 6,0 тис. грн на проїзд в міському
транспорті спеціалістів управління.
11.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) опрацювати питання щодо виділення коштів на
матеріальне та фінансове забезпечення дитячих будинків сімейного типи:
- 180,0 тис. грн на 2022 рік (6 будинків по 30,0 тис. грн);
- 210,0 тис. грн на 2023 рік (7 будинків по зо,0 тис. грн);
- 240,0 тис. грн на 2024 рік (8 будинків по 30,0 тис. грн).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.,
Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.09.21 за № 1963 заступника начальника
управління «Служба у справах дітей» Павленка В.І. щодо перерозподілу коштів
у межах галузі (додається).
ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.В. повідомила присутніх, що дане питання вже
вирішено.
13. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.06.21 за № 4455 директора департаменту
соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо
додаткового виділення коштів у сумі 73 213,00 грн на виконання у поточному
році повного комплексу робіт по влаштуванню вхідної групи до відділення
денного перебування «Злагода» комунальної установи «Сумський міський
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
«Берегиня» за адресою: проспект Шевченка, 11 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Маринченко С.Б. повідомила присутніх, що дане питання вже
вирішено.
14. СЛУХАЛИ: Про листи від 20.07.21 за № 5074, 08.09.21 за № 6259 та від
27.09.21 за № 6860 першого заступника. директора департаменту соціального
захисту населення Сумської міської ради Маринченко С.Б. щодо додаткового
виділення коштів на фінансування галузі соціального захисту населення, а
саме:
1) 300,0 тис. грн для надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах;
2) 100,0 тис. грн для надання матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань (додаються).

ВИСТУПИЛИ: Маринченко С.Б., Липова С.А.
Акпєров В.В. повідомив, що до комісії надійшло звернення від Денисенка М.В.
щодо надання матеріальної допомоги у сумі 600,0 тис. грн на лікування та
запропонував дане питання опрацювати департаменту фінансів, економіки та
інвестицій Сумської міської ради.
УХВАЛИЛИ:
14.1. Підтримати надання матеріальної допомоги Денисенку М.В. на лікування
та рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) опрацювати дане питання.
14.2. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн для
надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
14.3. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію
до проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР
«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі
змінами).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.,
Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.06.21 за № 1070 керуючого справами
виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради
Костенко О.А. щодо додаткового виділення коштів у сумі 800,0 тис. грн для
участі команди в Чемпіонаті України «FAVBET Екстра-ліга» сезону
2021/2022 рр. (додається).
ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. повідомила присутніх, що дане питання уже
вирішено.
16. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 1020 керуючого справами
виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради
Костенко О.А. щодо додаткового виділення коштів у сумі 98,0 тис. грн для
передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для Сумського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на
придбання спеціального устаткування – ваги-вологоміри Redwag MA110.R. у
кількості 2-х одиниць (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що кошти у сумі 49,0 тис.
грн на придбання спеціального устаткування – ваги-вологоміри Redwag
MA110.R. були виділені.
17. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.08.21 за № 1352 керуючого справами
виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради

Костенко О.А. щодо додаткового виділення коштів у сумі 1,0 млн. грн для
передачі субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету для Сумської
обласної прокуратури, а саме:
- 600,0 тис. грн на придбання службового автомобіля;
- 400,0 тис. грн для проведення капітального ремонту місць загального
користування адмінбудівлі Сумської обласної прокуратури за адресою:
м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 33 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Акпєров В.В.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради (Липова С.А.) опрацювати питання щодо виділення
коштів у сумі 1,0 млн. грн для передачі субвенції з місцевого бюджету до
державного бюджету для Сумської обласної прокуратури на зазначені цілі у
наступному році за рахунок залишку або перевиконання бюджету Сумської
міської територіальної громади.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.,
Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.09.21 за № 1468 керуючого справами
виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради
Костенко О.А. щодо передачі субвенції у сумі 55,0 тис. грн з бюджету Сумської
міської ТГ до державного бюджету Сумському обласному територіальному
центру комплектування та соціальної підтримки для Сумського міського
територіального центру комплектування та соціальної підтримки для
забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу у
жовтні-грудні 2021 року, а саме:
- 20,0 тис. грн для сприяння роботі міської призивної комісії (придбання
канцелярського приладдя);
- 35,0 тис. грн на оплату транспортних послуг по організації розшуку та
доставці до призовної дільниці призовників (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що дане питання вже
вирішено.
19. СЛУХАЛИ: Про лист від 19.07.21 за № 209 начальника управління
стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо
додаткового виділення коштів у сумі 199,5 тис. грн на виготовлення сувенірної
продукції на період ІІ півріччя 2021 року для повноцінної презентації бренду
міста для всіх цільових груп (додається).
ВИСТУПИЛИ: Закревська Т.Д.
В обговоренні прийняли участь: Липова С.А., Дяденко І.О., Перепека І.О.,
Кальченко І.В.
Дяденко І.О. запропонувала управлінню стратегічного розвитку міста Сумської
міської ради (Кубрак О.М.) надати постійній комісії інформацію щодо витрат

на фінансування структурних підрозділів Сумської міської ради, які
займаються промоцією міста, інформацію щодо кількості виготовленої
сувенірної продукції, кількості публікацій та згадувань.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню стратегічного розвитку міста
Сумської міської ради (Кубрак О.М.) надати постійній комісії інформацію
щодо витрат на фінансування структурних підрозділів Сумської міської ради,
які займаються промоцією міста, інформацію щодо кількості виготовленої
сувенірної продукції, кількості публікацій та згадувань.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І.,
Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

ВИСТУПИЛИ: Акпєров В.В. запропонував питання управління охорони
здоров’я Сумської міської ради розглянути на засіданні постійної комісії
22 жовтня 2021 року.
20. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.09.21 за № 266 начальника управління
стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо звіту
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7002-МР «Про встановлення
туристичного збору» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Кальченко І.В., Липова С.А.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.09.21 за № 268 начальника управління
стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо
включення до Плану регуляторної діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Сумської міської ради на 2022 рік питання наступного
змісту:
№
з/п

Назва проєкту рішення

Про встановлення
туристичного збору

(додається).

Цілі прийняття

Виконання вимог чинного
законодавства;встановлення однакових
умов для платників збору – фізичних і
юридичних осіб; збільшення
надходжень до бюджету Сумської
міської територіальної громади від
суб’єктів підприємницької діяльності,
які працюють у сфері надання послуг,
пов’язаних з туризмом

Строк
підготовки Відповідальний за
розробку прєекту
проєкту

ІІ
Управління
квартал стратегічного
розвитку міста
Сумської міської
ради

ВИСТУПИЛИ: Закревська Т.Д.
УХВАЛИЛИ:
21.1. Підтримати дане питання.
21.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.):
21.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення.
21.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської
ради.
21.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного
питання (у разі необхідності).
21.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Кальченко І.В., Липова С.А.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.07.21 за № 733 в.о. начальника управління
архітектури та містобудування Сумської міської ради Фролова О. щодо звітів
про періодичне відстеження результативності регуляторних актів – рішень
Сумської міської ради, а саме:
1) від 06 лютого 2019 року № 4505-МР «Про затвердження Порядку
демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою,
тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення на території міста Суми»;
2) від 30 січня 2014 року № 3041-МР «Про затвердження Примірного
договору про встановлення особистого строкового сервітуту на користування
місцем для розміщення тимчасової споруди в місті Суми» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Акпєров В.В.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Кальченко І.В., Липова С.А.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.07.21 за № 232 заступника начальника
управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради
Яковенка М.І. щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від
21 жовтня 2020 року № 7558-МР «Про план діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Сумської міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме:
викласти пункт 6 додатку до рішення у наступній редакції:
№
з/п

Назва проєкту рішення

Цілі прийняття

Строк
підготовки
проєкту

Відповідальний
за розробку
прєекту

6.

Про затвердження Порядку
видачі дозволів на
порушення об’єктів
благоустрою або відмови в
їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів,
анулювання дозволів

Приведення існуючих норм у
відповідність до змін чинного
законодавства України

ІV
квартал

Управління
«Інспекція з
благоустрою
міста Суми»
Сумської
міської ради

(додається).
ВИСТУПИЛИ: Акпєров В.В., Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
23.1. Підтримати дане питання.
23.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.):
23.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення.
23.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської
ради.
23.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного
питання (у разі необхідності).
23.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Кальченко І.В., Липова С.А.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.09.21 за № 431 начальника відділу торгівлі,
обуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю.
щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року
№ 7558-МР «Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
Сумської міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: перенести підготовку
проєкту регуляторного акта «Правила додержання тиші на території Сумської
міської об’єднаної територіальної громади» на IV квартал 2021 року
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубицький О.Ю.
УХВАЛИЛИ:
24.1. Підтримати дане питання.
24.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.):
24.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення.
24.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської
ради.
24.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного
питання (у разі необхідності).
24.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);

Рішення прийнято

25. СЛУХАЛИ: Про листи від 23.09.21 № 429 та за № 430 начальника відділу
торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради
Дубицького О.Ю. щодо включення до Плану діяльності з підготовки
регуляторних актів Сумської міської ради на 2022 рік наступного пункту
(додаються):
№
з/п

Назва проєкту рішення

Про правила торгівлі на
ринках Сумської міської
територіальної громади

Цілі прийняття

Приведення регуляторного
акта у відповідність до вимог
чинного законодавства
України

Строк
підготовки
проєкту

Відповідальний за
розробку прєекту

ІV
Відділ торгівлі, обуту
квартал та захисту прав
2022 року споживачів Сумської
міської ради

ВИСТУПИЛИ: Дубицький О.Ю.
УХВАЛИЛИ:
25.1. Підтримати дане питання.
25.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.):
25.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення.
25.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської
ради.
25.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного
питання (у разі необхідності).
25.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

26. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.09.21 за № 10/591 в.о. начальника державного
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський
корпус» імені І.Г. Харитоненка Стужук Ю. щодо передачі субвенції у сумі
400,0 тис. грн на облаштування навчального закладу, покращення умов
навчання, виховання та побуту майбутніх захисників України (додається).
ВИСТУПИЛИ: Акпєров В.В.
УХВАЛИЛИ:
26.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 400,0 тис. грн для
передачі субвенції на облаштування навчального закладу, покращення умов
навчання, виховання та побуту майбутніх захисників України.
26.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію
до проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР
«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі
змінами).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);

«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

27. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.09.21 за № 339 в.о. директора КП «Паркінг»
Сумської міської ради Жукова С. щодо додаткового виділення коштів у сумі
300,0 тис. грн для планового виконання робіт підприємством (додається).
ВИСТУПИЛИ: Славгородський О.В.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати КП «Паркінг» Сумської міської ради
(Славгородський О.В.) опрацювати дане питання з департаментом фінансів,
економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

28. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.06.21 за № 234 начальника відділу культури
Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 433,748 тис. грн, а саме:
 384,427 тис. грн на проведення капітального ремонту приміщення
бібліотеки-філії № 3 ім. О.П. Столбіна Сумської міської централізованої
бібліотечної системи;
 49,321 тис. грн на проведення поточного ремонту входу до теплопункту
бібліотеки-філії № 4 Сумської міської централізованої бібліотечної системи,
при якій діє Перша Сумська Медіатека (додається).
ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. повідомила присутніх, що кошти на проведення
капітального ремонту приміщення бібліотеки-філії № 3 ім. О.П. Столбіна
Сумської міської централізованої бібліотечної системи включені в пропозиції
до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та
повідомила, що поточний ремонт входу до теплопункту бібліотеки-філії № 4
Сумської міської централізованої бібліотечної системи, при якій діє Перша
Сумська Медіатека вже виконаний.
29. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.07.21 за № 267 заступника начальника відділу
культури Сумської міської ради Пєхової Л.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 1009,0 тис. грн. для галузі , а саме:
1) проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних доріжок та ганків у 5ти бібліотеках на загальну суму 413, 0 тис. грн., у тому числі 95,0 тис. грн
на виготовлення проєктно-кошторисної документації.
2) виготовлення технічної документації та установка теплового лічильника в
бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн.) ;
3) поточний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 15 – 400,0 тис. грн. (це
приміщення в яке переїжджає бібліотека, яке довгий час не
використовувалось і потребує оновлення та модернізації для відповідних
умов роботи);
4) заміна вікон у бібліотеці-філії № 7 – 7 од на суму 36,0 тис. грн.;

5) комп’ютеризація та підключення до мережі інтернет сільських бібліотек
(Стецьківка, Пушкарівка, В. Чернеччина) - 70,0 тис. грн. (в умовах
сучасного світу та карантинних обмежень саме надання бібліотечних
послуг в інтернет-форматі є однією з головних умов функціонування
бібліотек) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М.
Акпєров В.В. запропонував відділу культури Сумської міської ради надати свої
пропозиції до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік
департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.
Дяденко І.О. запропонувала провести тендер на проведення новорічних свят у
місті.
Акпєров В.В. запропонував після сесії Сумської міської ради 27 жовтня
2021 року провести нараду з Сумським міським головою, з представниками
відділу культури Сумської міської ради, управління архітектури та
містобудування Сумської міської ради, з головами фракцій Сумської міської
ради, депутатами (за згодою) щодо організації новорічних свят у місті.
30. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.09.21 за № 323 начальника відділу культури
Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення коштів на
2022 рік у сумі 550,0 тис. грн, а саме:
- 250,0 тис. грн для проведення культурно-масових заходів з нагоди
відзначення днів села у п’яти населених пунктах Сумської міської
територіальної громади;
- 300,0 тис. грн для придбання обладнання і предметів довгострокового
користування для мистецьких шкіл (додається).
ВИСТУПИЛИ: Акпєров В.В. запропонував відділу культури Сумської міської
ради надати свої пропозиції до бюджету Сумської міської територіальної
громади на 2022 рік департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради.
31. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.06.21 за № 380 заступника відділу у справах
молоді та спорту Сумської міської ради Михальової Г.Ф. щодо першочергових
потреб у фінансуванні галузі фізичної культури та спорту до кінця 2021 року, а
саме:
№
Назва закладу
Стаття витрат
Сума коштів
Сума коштів після
з/п
опрацювання
відділом
Підвищення заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019 №755
«Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
(вересень-грудень) 2021 рік 2,5 млн. грн.
Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту по відділу
– 150 тис. грн.
Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту по
відділу – 150 тис. грн.

1.

МКЗ «КДЮСШ
«Суми»
Листи від
26.03.2021 № 89
31.05.2021 №
127

2. МЦФЗН «Спорт
для всіх»
3. МКЗ «ДЮСШ з
вільної
боротьби»
Лист від
24.03.2021 № 24

4.

КЗ «КДЮСШ
єдиноборств»
Листи від
24.03.2021 № 45
31.05.2021 № 75

Додаткова потреба
коштів на спортивні
заходи (участь у
чемпіонатах
України, обласних
змаганнях
та
Всеукраїнських
турнірах та участь в
ДЮФЛ) на 2021 рік
Придбання
вентиляторів
для
гімнастичної зали
Роботи по установці
вентиляторів
Реалізація проекту
Президента України
«Активні парки»
Додаткова потреба
коштів на спортивні
заходи (участь у
чемпіонатах
України
та
навчальнотренувальні збори з
метою
якісної
підготовки
до
чемпіонатів)
на
2021 рік
Додаткові
кошти
навчальнотренувальної роботи
(участь
у
чемпіонатах
України, обласних
змаганнях
та
Всеукраїнських
турнірах) на 2021
рік:
Потреба бюджетних
коштів для введення
додаткових ставок
на 2021 рік

432535,00

248 тис.:
Футбол – 127.5 тис.
Гімнастика – 24.8
тис.
Бокс – 28.6 тис.
Гандбол – 27 тис.

45 000,00

45 000,00

22 270,00

22 270,00

50,0 тис

50,0 тис

139494,00

19.7 тис.

250000,00

50,0 тис

200 722,84
Лікар 10 т.р. –
0,5 ставки
Медична
сестра 6 т.р.
0,5 ставки
Тренер-

Медична сестра –
0.5
ст,
прибиральниця – 0.5
ст., лікар – 0.5 ст.45 тис. (вересеньгрудень)
Решта, за рахунок

5.
МКЗ
«СДЮСШОР В.
Голубничого з
л/а»
Лист від
24.03.2021 № 50

6.

КП ФК «Суми»

7.

«Академія
футзалу
футзальний клуб
«Суми»

8.

Федерація легкої
атлетики
Лист
від
16.03.2021

9.

КП
«Тенісна

МСК

викладач 11 вільної ставки
т.р. –
4 ставки
Прибиральниця 2 т.д. –
0,5 ставки
Додаткові кошти на
241095,00
84,7 тис.
спортивні заходи
(участь
у
чемпіонатах
України) на 2021 рік
Оплата
послуг
192 000,00
192 000,00
тимчасового
платного
використання
приміщення
спортивної споруди
«Палац
студентського
спорту СумДУ»
Додаткові кошти на
5,5 млн.
5,5 млн.
заробітну
плату
працівникам,
навчальноспортивну роботу та
матеріальнотехнічне
забезпечення
Додаткові кошти на
800,0 тис.
800,0 тис.
спортивні заходи та
оренди спортивних
споруд
для
тренувань
та
змагань на 2021 рік
Фінансова допомога
150,0 тис.
150,0 тис.
для
якісної
підготовки
3
спортсменів
для
участі в іграх ХХХІІ
Олімпіади
2020 року (липеньсерпень)
м. Токіо
(Японія)
Додаткові кошти на
50 800,00
50 800,00
придбання

академія» СМР спортивного
Лист
від інвентарю
та
02.06.2021 № 31 матеріалів
Тенісні корти
10. КДЮСШ
Додаткові
кошти
«Авангард»
для введення 2
СООФСТ
ставок тренерів –
«Україна»
викладачів
для
відкриття
нового
відділення
з
військового
багатоборства
(вересень-грудень)
2021 рік
11. КП
МСК
з Додаткові
кошти
хокею на траві для до фінансування
«Сумчанка»
по
комунальним
лист
послугам до кінця
від 25.05.2021 № 2021року
01-24/23
Додаткові кошти до
фінансування
по
оренді залу для
тренувань
(листопад-грудень)
2021 року
Підготовка
до
участі
Кубку
європейських
чемпіонів
До
фінансування
заробітної плати до
кінця 2021 року
12. ГО
«Сумська Ремонт
25–
обласна
метрового
організація
плавального
фізкультурнобасейну,
спортивного
капітальний ремонт
товариства
борцівського,
«Динамо»
ігрового
та
України»
атлетичних залів.
Лист
від
21.05.2021
№ 194
(додається).

1,5 млн.
350,8 тис.

1,5 млн.
350,8 тис.
(Рєзнік, Хоменко)

21 715,81

21 715,81

36 000,00

36 000,00

200 000,00

-

53859,00

53859,00

1,0 млн

-

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. повідомила присутніх, що на сьогоднішній день
актуальним є питання щодо виділення коштів у сумі 1,2 млн. грн для виплати
заробітної плати тренерам ДЮСШ, відповідно до підвищення коефіцієнтів
заробітної плати (лист від 20.09.21 за № 509 додається).
Акпєров В.В. рекомендував відділу у справах молоді та спорту Сумської
міської ради (Обравіт Є.О.) опрацьовувати питання щодо виділення додаткових
коштів (питання № 31-34) з департаментом фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради.
Силенко О.А. та Хоменко О.С. повідомили присутніх, що існує необхідність
виділення коштів на фінансування додаткових штатних 2-ох одиниць на
відділення тхеквондо у КДЮСШ «Авангард».
Акпєров В.В. запропонував заступнику міського голови Мотречко В.В. та
відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради (Обравіт Є.О.)
опрацювати питання щодо додаткового виділення коштів на виплату заробітної
плати працівникам ДЮСШ з урахуванням необхідних коефіцієнтів підвищення
та щодо виділення коштів на фінансування додаткових штатних 2-ох одиниць
на відділення тхеквондо у КДЮСШ «Авангард» з міським головою.
УХВАЛИЛИ:
31.1. Підтримати додаткове фінансування на виплату заробітної плати
працівникам ДЮСШ з урахуванням необхідних коефіцієнтів на фінансування
додаткових штатних 2-ох одиниць на відділення тхеквондо у КДЮСШ
«Авангард».
31.2. Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Мотречко В.В. та відділу у справах молоді та спорту
Сумської міської ради (Обравіт Є.О.) опрацювати питання щодо додаткового
виділення коштів на виплату заробітної
плати працівникам ДЮСШ з
урахуванням необхідних коефіцієнтів підвищення та щодо виділення коштів на
фінансування додаткових штатних 2-ох одиниць на відділення тхеквондо у
КДЮСШ «Авангард» з міським головою.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

36. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.10.21 за № 798 начальника управління освіти і
науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 207900,00 грн на завершення капітального ремонту даху
КУ Сумська класична гімназія (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А., Гончарова Н.О.
УХВАЛИЛИ:
36.1. Підтримати додаткове виділення коштів у сумі 207900,00 грн на
завершення капітального ремонту даху КУ Сумська класична гімназія.
36.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію
до проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР
«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі

змінами).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

37. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.10.21 за № 799 начальника управління освіти і
науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 392634,00 грн на завершення капітального ремонту коридору
початкової школи КУ Сумська загальноосвітня школа № 13 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О., Липова С.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.) опрацювати дане питання з департаментом фінансів,
економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

38. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.10.21 за № 1684 начальника управління освіти
і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення
коштів на виготовлення проектно - кошторисної документації на проведення
капітальних ремонтів «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації,
оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» закладів
освіти та отримання позитивного експертного звіту її кошторисної частини, а
саме:
1) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6,
м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
2) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 18
Сумської міської ради у су мі 53880,00 грн;
3) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №22
імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради у сумі 53880,00 грн;
4) Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 24
м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
5) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-Ш ступенів №25,
м. Суми Сумської області у сумі 53880,00 грн;
6) Комунальної установи Сумський навчально - виховний комплекс №16
імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Сумської міської ради у сумі
53880,00 грн;
7) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» Сумської
міської ради у сумі 53880,00 грн;
8) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 «Сонечко»
м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 грн;
9) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла - садок) №17 «Радість»,
м. Суми, Сумської області у сум і 53880,00грн;

10) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини)
№ 18 «Зірниця» Сумської міської ради у сум і 53880,00 грн;
11) Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла- садок)
№20 «Посмішка» м. Суми, Сумської області у сумі 53880,00 гривень
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О., Липова С.А.
Акпєров В.В. запропонував управлінню освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.) надати постійній комісії повний графік підключення всіх
шкіл міста до системи автоматичної пожежної сигналізації погоджений з ДСНС
України.
Акпєров В.В. запропонував управлінню освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.) питання щодо додаткового виділення коштів опрацювати
з департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Липова С.А.).
Чепік В.І. запропонував сформувати пакет з питань № 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Пакет сформовано

45. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.06.21 за № 999 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
інформації про розвиток підприємництва в місті (з плану роботи постійної
комісії) (додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

47. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.07.21 за № 2242 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
інформації про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього
підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, за
І півріччя 2021 року (додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

48. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.07.21 за № 2215 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
проєкту рішення Сумської міської ради «Про цільову Програму підтримки

малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки» (додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

49. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.07.21 за № 2253 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
звіту про базове періодичне відстеження результативності регуляторного акта –
рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6999-МР «Про
встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осібпідприємців» (додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

50. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.09.21 за № 6239 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
звітів:
- про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7000-МР «Про встановлення
плати за землю (зі змінами)»;
- про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення
Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7679-МР «Про затвердження
Типових договорів оренди земельних ділянок, що укладаються з юридичними
та фізичними особами на території Сумської міської територіальної громади»
(додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

51. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.09.21 за № 6240 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
звіту про базове відстеження результативності регуляторного акту – рішення
Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6998-МР «Про встановлення
ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки» (додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);

Рішення прийнято

52. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.10.21 за № 3075 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
звітів про повторне відстеження результативності регуляторних актів – рішень
Сумської міської ради:
- від 23 вересня 2020 року № 7376-МР «Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 01 лютого 2012 року № 1186-МР «Про
затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної
громади міста Суми та пропорції її розподілу та Типового договору оренди
нерухомого комунального майна» (зі змінами)»;
- від 23 вересня 2020 року № 7378-МР «Про деякі питання оренди майна
комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади»
(додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

53. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.10.21 за № 9086 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
звіту про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –
рішення Сумської міської ради від 31 травня 2017 року № 2148-МР «Про
затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та
охороною земель територіальної громади м. Суми» (додається).
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

54. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.07.21 за № 2155 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року
№ 7558-МР «Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
Сумської міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: доповнити додаток до
рішення пунктом наступного змісту:

Назва проєкту рішення
Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 01 лютого
2012 року № 1186-МР «Про
Затвердження Методики розрахунку
орендної плати за майно
територіальної громади міста Суми
та пропорції її розподілу та Типового
договору оренди нерухомого
комунального майна» (зі змінами)

Цілі прийняття
Зменшення орендної плати за
оренду майна комунальної
власності Сумської міської
Територіальної громади
державним організаціям
(установам, закладам), що
фінансуються з державного
бюджету та встановлення
орендної плати для окремих
громадських організацій

Строк
підготовки Відповідальний за
розробку прєекту
проєкту
ІІІ-ІV
Департамент
квартал
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської
міської ради

(додається).
УХВАЛИЛИ: Підтримати дане питання.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

55. СЛУХАЛИ: Про листи від 30.09.21 за № 8078 та від 06.10.21 за № 8078
директора департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської
ради Клименка Ю.М. щодо включення до плану діяльності з підготовки
проєктів регуляторних актів Сумської міської ради на 2022 рік наступних
проєктів:
№
з/п

Назва
проекту рішення

Цілі
прийняття

Строк
підготовки
проекту

Відповідальний за
розробку проекту

1.

Про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

На виконання п. 12.3 ст.
І-ІІ квартал Департамент
12, ст 266 Податкового
забезпечення
кодексу України, п. 24
ресурсних
частини першої ст. 26 ЗУ
платежів
«Про місцеве
Сумської міської
самоврядування в Україні»
ради

2.

Про встановлення фіксованих На виконання п. 293.2 ст.
ставок єдиного податку для 293 Податкового
фізичних осіб- підприємців кодексу України, п. 24
частини першої ст. 26 ЗУ
«Про місцеве
самоврядування в Україні»

І-ІІ
квартал

Департамент
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської міської
ради

3.

Про здійснення державного
контролю за використанням
та охороною земель на
території Сумської міської
територіальної громади

ІІІ-ІV
квартал

Департамент
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської міської
ради

Набуття у межах
Делегованих законом
повноважень органів
виконавчої влади в частині
здійснення державного
контролю за
використанням та
охороною земель

4.

Про внесення змін до
рішення Сумської міської
ради від 23 вересня
2020 року № 7378-МР «Про
деякі питання оренди майна
комунальної власності
Сумської міської об’єднаної
територіальної громади» (зі
змінами)

Внесення змін до
додаткового переліку
підприємств, установ,
організацій, що надають
соціально важливі послуги
та орендують майно
комунальної власності
Сумської міської
територіальної громади, з
метою застосування
частини другої статті 18
Закону України «Про
оренду державного та
комунального майна»

І-ІІ
квартал

Департамент
забезпечення
ресурсних
платежів
Сумської міської
ради

(додаються).
УХВАЛИЛИ:
55.1. Підтримати дане питання.
25.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.):
55.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення.
55.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської
ради.
55.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного
питання (у разі необхідності).
55.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

56. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.10.21 за № 3066 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
внесення змін до кошторису департаменту на 2021 рік, а саме:
Завдання, заходи

КЕКВ

Березень

Жовтень

Разом
2021 рік:

Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва
Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки
КПКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»
Завдання 2 Захід 2.1. Організаційна та
інформаційна підтримка, співорганізація та
участь у проведенні круглих столів для суб’єктів
малого і середнього підприємництва з
актуальних питань; проведення на території
Сумської міської територіальної громади
форумів, конференцій тощо з питань розвитку
підприємництва, інвестицій, Ікластерних
ініціатив
Завдання 4 Захід 4.5. Організація та проведення

2210

-

-10 000,00

-10 000,00

2240

-

-27 000,00

-27 000,00

2210

-12 000,00

-

-12 000,00

