
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання 
 

від 26 січня 2021 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59 

 з 1400 год до 1555 год 
 

Присутні 7 депутатів з 10 обраних: Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., 

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

Відсутні – 3 депутати: Акпєров В.В.,  Гробова В.П., Липова С.А. 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Шилов В.О. 

 

Запрошені: 

1. Антоненко А.Г. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

Сумської міської ради. 

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

ради. 

3. Журба О.І. – директор департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради. 

4. Іщенко Т.Д. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

5. Кузьменко О.Д. – директор Сумської дитячої художньої школи 

ім. М.Г. Лисенка. 

6.  Кулик О.В. - директор КДЮСШ «Україна». 

7. Литвиненко Н.О. – начальник юридичного відділу КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради. 

8. Маринченко С.Б. – перший заступник директора департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради. 

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. Рєзнік О.М. – секретар Сумської міської ради. 

12. Сіпко В.П. – Почесний донор України. 

13.  Співакова Л.І. - перший заступник директора департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради. 

14. Тисівський Й.В. – головний інженер КП «Міськводоканал» Сумської 

міської ради. 

15. Чумаченко О.Ю. – начальник управління охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження дня, часу та місця проведення засідань постійної комісії. 



2. Про затвердження плану роботи постійної комісії на І півріччя 2021 року 

(додається). 

3. Про лист від 31.12.2020 за № 2035 секретаря Сумської міської ради 

Рєзніка О.М. щодо представника від постійної комісії до складу 

Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету 

м. Суми (додається). 

4. Про лист від 03.09.20 за № 19 начальника відділу організаційно-кадрової 

роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо присвоєння Васильєву 

Анатолію Васильовичу звання «Почесний громадянин міста Суми» 

(додається). 

5. Про лист від 03.09.20 за № 20 начальника відділу організаційно-кадрової 

роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо присвоєння Лапіну 

Євгену Васильовичу звання «Почесний громадянин міста Суми» (додається). 

6. Про лист від 23.10.2020 за № 22 начальника відділу організаційно-кадрової 

роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо присвоєння 

Красовицькому Зиновію Йосиповичу звання «Почесний громадянин міста 

Суми» (додається). 

7. Про лист від 22.12.2020 за № 29 начальника відділу організаційно-кадрової 

роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо присвоєння Ємцю 

Олександру Михайловичу звання «Почесний громадянин міста Суми» 

посмертно (додається). 

8. Про лист від 11.01.2021 за № 92 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо додаткового передбачення  

коштів у сумі 165,0 тис. грн для збільшення Почесним донорам України 

розміру пільг на оплату житлово-комунальних послуг на 5% (з 25% до 30%) 

(додається). 

9. Про лист від 12.01.2021 за № 05 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 200,0 тис. грн на реконструкцію 

будівлі Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка (додається). 

10. Про лист від 13.01.2021 за № 31 начальника управління капітального 

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

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 (додається): 

Найменування об'єкта 

будівництва / вид 
будівельних робіт, у 

тому числі проектні 

роботи 

Загальна 
тривалість 

будівництва 

(рік початку 
і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 
гривень 

Рівень 
виконання 

робіт на 

початок 
бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 
періоді, 

гривень 

Внесено змін 

+, -  

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 
готовності 

об'єкта на 

кінець 
бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 



Реконструкція 1-го 
поверху КУ «ССШ № 3» 

по вул. 20 років 

Перемоги, 9 

2018-2021 7491775 31,4  +42471,00 42471,00 32,0 

КПКВК 1517325, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

стадіону з хокею на 
траві по вул. Героїв 

Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми 

2020-2021 218385056   +199440,00 199440,00  

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 
пам'ятнику Героям 

Небесної Сотні 

2020-2021 2174659 74,1  +258138,00 258138,00 100,0 

Будівництво 

кладовища в районі 

селища Новоселиця 

2014-2025   1000000,00 -1000000,00   

Нове будівництво 

кладовища в районі 
селища Новоселиця за 

адресою: Сумська обл., 

Сумський р., 
Верхньосироватська 

с/рада 

2014-2025    +1000000,00 1000000,00  

Будівництво скверу по 

вул. Петропавлівська, 94 
2018-2021 1609069 8,0 1000000,00 -1000000,00   

Нове будівництво 

скверу по вул. 
Петропавлівська, 94 в м. 

Суми 

2018-2021 3798990 5,9  +1000000,00 1000000,00 32,2 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція 
приміщення по вул. 

Шишкіна, 12 

2019-2021 3731467 8,6  +1567447,00 1567447,00 50,6 

КПКВК 1517340, КЕКВ 3143 

Будівля Реального 
училища (школа № 4), 

м.Суми – реставрація 

2021-2023 98982250  5000000,00 -2067496,00 2932504,00 3,2 

11. Про лист від 11.01.2021 за № 32 в.о. начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 9435,0 тис. грн на здійснення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт 

(утеплення) стін будівлі стаціонару КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» СМР за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13» (додається). 

12. Про лист від 11.01.2021 за № 33 в.о. начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1200921,00 грн на збільшення потужностей існуючої електромережі по 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

13. Про лист від 11.01.2021 за № 34 в.о. начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1000,0 тис. грн на закупівлю комплексної системи обладнання для 

реабілітаційного відділення КНП «Центральна міська клінічна лікарня» 

(додається). 

14. Про лист від 16.01.2021 за № 20 начальника відділу молоді та спорту 

Сумської міської ради Обравіт Є.О. щодо додаткового виділення  з міського 

бюджету коштів у сумі 32291,09 грн на оренду земельної ділянки за адресою: 



м. Суми, вул. Заливна, 6а для КДЮСШ «Україна» профспілкової організації 

ПАТ «Сумбуд» у 2021 році (додається). 

15. Про лист від 04.01.2021 за № 22/35 директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Сагача А.Г. щодо надання підприємству фінансової 

підтримки у сумі 11 875 323, 89 грн (основний борг) та 8 483 808,47 грн 

(штрафні санкції) з метою забезпечення населення м. Суми послугами 

централізованого водопостачання та водовідведення (додається). 

16. Про лист від 14.01.2021 за № 53 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 2906888,84 грн на сплату робіт, які були виконані, але не оплачувані у 

2020 році (додається). 

17. Про лист від 14.01.2021 за № 54 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 2807081,38 грн на сплату кредиторської заборгованості (додається). 

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

25 березня 2020 року № 6631 - МР від 31 березня 2020 року № 6682 - МР, від 

03 квітня 2020 року № 6689-МР, від 13 травня 2020 року № 6729-МР, від 

27 травня 2020 року № 6948-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та зняття 

їх з контролю постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист від 

01.07.2020 за № 2443) (додається). 

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

24 червня 2020 року № 7073-МР, від 29 липня 2020 року № 7240-МР, від 

19 серпня 2020 року №7298-МР, від 31 серпня 2020 року № 7315-МР, від 

23 вересня 2020 року № 7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та зняття 

їх з контролю постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист від 

29.09.2020 за № 3863) (додається). 

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

21 жовтня 2020 року № 7662-МР, від 16 грудня 2020 року № 18-МР, від 

24 грудня 2020 року № 70-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та 

зняття їх з контролю постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист 

від 30.12.2020 за № 4900) (додається). 

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

24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та зняття його з контролю 

постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист від 30.12.2021 за 

№ 4899) (додається). 

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

06 серпня 2019 року № 5461-МР Про внесення змін до рішення Сумської 



міської ради від 28 вересня 2017 року № 2633 – МР «Про надання дозволу 

комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» на 

участь у проекті «Міський громадський транспорт України» (зі змінами) та 

зняття його з контролю постійної комісії (лист від 01.07.2020 за № 2452) 

(додається). 

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

21 жовтня 2020 року № 7559-МР «Про здійснення у 2020 році місцевого 

запозичення Сумською міською радою» та зняття його з контролю постійної 

комісії (лист від 31.12.2020 за № 4926) (додається). 

24. 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 модернізації» (NIP Ukraine Water 

Modernisation Programme)» (зі змінами) за ІІ,ІІІ та за квартали 2020 року 

(листи від 01.07.2020 за № 2422, 01.10.2020 за № 3910 та від 28.12.2020 за 

№ 4851) (додаються). 

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

19 червня 2019 року № 5279-МР «Про уповноваження виконавців на 

підготовку та реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація 

(капітальний ремонт) будівлі комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: 

м. Суми, вул. Троїцька, 28» (зі змінами) за ІІ, ІІІ та за IV квартали 2020 року 

та зняття його з контролю постійної комісії (листи від 01.07.2020 за № 2423, 

01.10.2020 за № 3910 та від 28.12.2020 за № 4850) (додаються). 

26. Про інформацію про стан виконання рішення Сумської міської ради від 

24 грудня 2019 року № 6249-МР «Про Програму економічного і соціального 

розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020 рік та основні 

напрями розвитку на 2021-2022 роки» (зі змінами) за підсумками 2020 року 

(лист від 28.12.2020 за № 4878) (додається). 

27. Про лист від 31.12.2020 за № 4925 директора департаменту фінансів, 

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

про стан врахування  пропозицій, наданих під час електронних консультацій 

та громадських слухань, за підсумками 9 місяців 2020 року (додається). 

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

резервного фонду бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади за грудень 2020 року», який пропонується до розгляду на сесії 

27.01.2021 (Книга 1, питання № 4, стор. 94) (додається). 

29. Про лист від 22.01.2021 за № 149 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 170,0 тис. грн на поточний ремонт покрівлі КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 (додається). 

30. Про лист від 22.01.2021 за № 150 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 

коштів у сумі 600,0 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі КЗ Сумський 

Палац дітей та юнацтва (додається). 



31. Про лист від 25.01.2021 за № 126 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 677 493,87 по об’єктах: 

 «Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання та заміна 

пожежних гідрантів, оновлення показчиків пожежних гідрантів) по 

КПКВК 1216013, КЕКВ 2610 - 220 000,00 гривень; 

 «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 

м. Суми»  КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

- 457 493,87 гривень; 

2) збільшити обсяг видатків на суму 677 493,87 гривень по об’єкту 

«Надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (обробка 

дезінфекційними засобами під’їздів) житлових будинків» по КПКВК 

1218110 КЕКВ 2240 (додається). 

32. Про лист від 22.01.2021 за № 11 директора КДЮСШ «Україна» Кулик О.В. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 975580,00 грн на оплату праці 

працівників закладу згідно законодавчо затверджених підвищувальних 

коефіцієнтів (додається).  
 

Шилов В.О. повідомив присутніх, що питання на засіданнях постійної комісії 

без профільних заступників міського голови та головних розпорядників 

бюджетних коштів розглядатися не будуть. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження дня, часу та місця проведення засідань 

постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Затвердити 2-й четвер місяця днем проведення засідань постійної комісії. 

1.2. Затвердити початок проведення засідання постійної комісії о 14:00 за 

адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, 4-й поверх, каб. № 59. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи постійної комісії на І півріччя 

2021 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
2.1. Затвердити план роботи постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання на 

І півріччя 2021 року. 



2.2. Виконавцям, зазначеним у плані роботи, у термін за тиждень до 

затвердженої дати розгляду питання, надати на розгляд постійної комісії свої 

письмові варіанти доповідей та надіслати його електронний варіант на адресу 

rada@smr.gov.ua для подальшого розсилання його членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.12.2020 за № 2035 секретаря Сумської міської 

ради Рєзніка О.М. щодо представника від постійної комісії до складу 

Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету 

м. Суми (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. запропонував Чепіка В.І. включити до складу 

Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету 

м. Суми. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Чепіка В.І. включити до складу Координаційної 

ради з питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.09.20 за № 19 начальника відділу організаційно-

кадрової роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо присвоєння 

Васильєву Анатолію Васильовичу звання «Почесний громадянин міста Суми» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Антоненко А.Г. 

В обговоренні прийняли участь: Чепік В.І., Шилов В.О., Дяденко І.О., 

Кальченко І.В. 

УХВАЛИЛИ:  
4.1. Вважати за доцільне присвоєння Васильєву Анатолію Васильовичу звання 

«Почесний громадянин міста Суми». 

4.2. Рекомендувати відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської 

ради (Антоненко А.Г.): 

4.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради. 

4.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

4.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

4.3. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І. – не голосував; 

mailto:rada@smr.gov.ua


Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.09.20 за № 20 начальника відділу організаційно-

кадрової роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо присвоєння 

Лапіну Євгену Васильовичу звання «Почесний громадянин міста Суми» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Антоненко А.Г. 

УХВАЛИЛИ:  
5.1. Вважати за доцільне присвоєння Лапіну Євгену Васильовичу звання 

«Почесний громадянин міста Суми». 

5.2. Рекомендувати відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської 

ради (Антоненко А.Г.): 

5.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради. 

5.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

5.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

5.3. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Чепік В.І., Шилов В.О. – не голосував; 

Рішення не прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.10.2020 за № 22 начальника відділу 

організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо 

присвоєння Красовицькому Зиновію Йосиповичу звання «Почесний 

громадянин міста Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Антоненко А.Г. 

УХВАЛИЛИ:  
6.1. Вважати за доцільне присвоєння Красовицькому Зиновію Йосиповичу 

звання «Почесний громадянин міста Суми». 

6.2. Рекомендувати відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської 

ради (Антоненко А.Г.): 

6.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради. 

6.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

6.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

6.3. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



7. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.12.2020 за № 29 начальника відділу 

організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо 

присвоєння Ємцю Олександру Михайловичу звання «Почесний громадянин 

міста Суми» посмертно (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Антоненко А.Г. 

УХВАЛИЛИ:  
7.1. Вважати за доцільне присвоєння Ємцю Олександру Михайловичу звання 

«Почесний громадянин міста Суми». 

7.2. Рекомендувати відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської 

ради (Антоненко А.Г.): 

7.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради. 

7.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

7.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

7.3. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.01.2021 за № 92 директора департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо 

додаткового передбачення  коштів у сумі 165,0 тис. грн для збільшення 

Почесним донорам України розміру пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг на 5% (з 25% до 30%) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Маринченко С.Б., Співакова Л.І., Сіпко В.П. 

В обговорені прийняли участь: Перепека І.О., Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  

8.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 165,0 тис. грн для 

збільшення Почесним донорам України розміру пільг на оплату житлово-

комунальних послуг на 5% (з 25% до 30%) (після виконання бюджету за 

підсумками І кварталу 2021 року). 

8.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.01.2021 за № 05 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів у сумі 200,0 тис. грн на 

реконструкцію будівлі Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кузьменко О.Д. 



Шилов В.О. запропонував повернутися до цього питання після виконання 

бюджету Сумської міської територіальної громада  за підсумками І кварталу 

2021 року. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.01.2021 за № 31 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. 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 (додається): 

 

Найменування об'єкта 
будівництва / вид 

будівельних робіт, у 

тому числі проектні 
роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництв

а (рік 
початку і 

завершенн

я) 

Загальна 
вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 
робіт на 

початок 

бюджетного 
періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 

періоді, 
гривень 

Внесено змін 

+, -  

Всього 
видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 
об'єкта на 

кінець 

бюджетного 
періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція 1-го 
поверху КУ «ССШ № 3» 

по вул. 20 років 

Перемоги, 9 

2018-2021 7491775 31,4  +42471,00 42471,00 32,0 

КПКВК 1517325, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

стадіону з хокею на 
траві по вул. Героїв 

Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми 

2020-2021 218385056   +199440,00 199440,00  

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 
пам'ятнику Героям 

Небесної Сотні 

2020-2021 2174659 74,1  +258138,00 258138,00 100,0 

Будівництво 

кладовища в районі 

селища Новоселиця 

2014-2025   1000000,00 -1000000,00   

Нове будівництво 

кладовища в районі 

селища Новоселиця за 

адресою: Сумська обл., 

Сумський р., 
Верхньосироватська 

с/рада 

2014-2025    +1000000,00 1000000,00  

Будівництво скверу по 

вул. Петропавлівська, 94 
2018-2021 1609069 8,0 1000000,00 -1000000,00   

Нове будівництво 
скверу по вул. 

Петропавлівська, 94 в м. 

Суми 

2018-2021 3798990 5,9  +1000000,00 1000000,00 32,2 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція 
приміщення по вул. 

Шишкіна, 12 

2019-2021 3731467 8,6  +1567447,00 1567447,00 50,6 

КПКВК 1517340, КЕКВ 3143 

Будівля Реального 
училища (школа № 4), 

м.Суми – реставрація 

2021-2023 98982250  5000000,00 -2067496,00 2932504,00 3,2 



ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. запропонував перенести розгляд даного питання 

на наступне засідання, у зв’язку з відсутністю головного розпорядника 

бюджетних коштів. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.01.2021 за № 32 в.о. начальника управління 

охорони здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 9435,0 тис. грн на здійснення робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт (утеплення) стін будівлі стаціонару КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» СМР за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., Іщенко Т.Д. 

УХВАЛИЛИ:  
11.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 9435,0 тис. грн на 

здійснення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт (утеплення) стін будівлі 

стаціонару КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР за адресою: 

м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13». 

11.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.01.2021 за № 33 в.о. начальника управління 

охорони здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 1200921,00 грн на збільшення потужностей існуючої 

електромережі по КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., Іщенко Т.Д. 

УХВАЛИЛИ:  

12.1. Перенести розгляд даного питання.  

12.2. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) у разі необхідності повторно звернутися до постійної комісії 

після прийняття відповідного рішення Департаментом капітального 

будівництва Сумської обласної державної адміністрації. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.01.2021 за № 34 в.о. начальника управління 

охорони здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 1000,0 тис. грн на закупівлю комплексної системи 

обладнання для реабілітаційного відділення КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ:  



13.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 1000,0 тис. грн на 

закупівлю комплексної системи обладнання для реабілітаційного відділення 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

13.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.01.2021 за № 20 начальника відділу молоді та 

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

міського бюджету коштів у сумі 32291,09 грн на оренду земельної ділянки за 

адресою: м. Суми, вул. Заливна, 6а для КДЮСШ «Україна» профспілкової 

організації ПАТ «Сумбуд» у 2021 році (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мотречко В.В., Обравіт Є.О., Кулик О.В. 

В обговорені прийняли участь: Шилов В.О., Жиленко В.М., Чепік В.І., 

Перепека І.О. 

УХВАЛИЛИ:  
14.1. Вважати за доцільне додаткове виділення  з міського бюджету коштів у 

сумі 32291,09 грн на оренду земельної ділянки за адресою: м. Суми, 

вул. Заливна, 6а для КДЮСШ «Україна» профспілкової організації 

ПАТ «Сумбуд» у 2021 році. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 0 (нуль); 

«Проти» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Жиленко В.М., Кальченко І.В., 

Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Дяденко І.О. – не голосувала; 

Рішення не прийнято 

 

14.2. Рекомендувати відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради 

(Обравіт Є.О.) звернутися до власника (засновника) КДЮСШ «Україна» з 

пропозицією передати майно КДЮСШ «Україна» в комунальну власність 

Сумської міської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

32. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.01.2021 за № 11 директора КДЮСШ 

«Україна» Кулик О.В. щодо додаткового виділення коштів у сумі 975580,00 грн 

на оплату праці працівників закладу згідно законодавчо затверджених 

підвищувальних коефіцієнтів (додається).  

ВИСТУПИЛИ: Кулик О.В. 

В обговорені прийняли участь: Шилов В.О., Перепека І.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 

975580,00 грн на оплату праці працівників закладу згідно законодавчо 



затверджених підвищувальних коефіцієнтів. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 0 (нуль); 

«Проти» – 0 (нуль);  

«Утримався» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

Рішення не прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.01.2021 за № 22/35 директора 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради Сагача А.Г. щодо надання 

підприємству фінансової підтримки у сумі 11 875 323, 89 грн (основний борг) 

та 8 483 808,47 грн (штрафні санкції) з метою забезпечення населення м. Суми 

послугами централізованого водопостачання та водовідведення (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Журба О.І., Тисівський Й.В., Литвиненко Н.О. 

В обговоренні прийняли участь: Співакова Л.І., Шилов В.О., Жиленко В.М., 

Дяденко І.О. 

Співакова Л.І. повідомила присутніх, що кошти в бюджеті на вказані видатки 

передбачені, але головний розпорядник бюджетних коштів потребує внесення 

змін до розпису бюджету Сумської міської територіальної громади. 

Голова постійної комісії Шилов В.О. запропонував залишити дане питання без 

розгляду та рекомендував департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради (Журба О.І.) оформити правильно пропозицію щодо надання 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради фінансової підтримки для 

погашення боргів, і у разі необхідності звернутися повторно до постійної 

комісії. 

 

Перепека І.О. у зв’язку із виробничою причиною покинув засідання постійної 

комісії. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 14.01.2021 за № 53 директора департаменту 

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

виділення коштів у сумі 2906888,84 грн на сплату робіт, які були виконані, але 

не оплачувані у 2020 році (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Журба О.І., Співакова Л.І. 

Шилов В.О. запропонував перенести розгляд даного питання на наступне 

засідання постійної комісії та рекомендував  департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради (Журба О.І.) та департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) надати членам постійної 

комісії роз’яснення з даного питання. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 14.01.2021 за № 54 директора департаменту 

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

виділення коштів у сумі 2807081,38 грн на сплату кредиторської заборгованості 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Журба О.І. зняв з розгляду постійної комісії дане питання. 

 



31. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.01.2021 за № 126 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 677 493,87 по об’єктах: 

 «Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання та заміна 

пожежних гідрантів, оновлення показчиків пожежних гідрантів) по 

КПКВК 1216013, КЕКВ 2610 - 220 000,00 гривень; 

 «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 

м. Суми»  КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

- 457 493,87 гривень; 

2) збільшити обсяг видатків на суму 677 493,87 гривень по об’єкту 

«Надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (обробка 

дезінфекційними засобами під’їздів) житлових будинків» по КПКВК 

1218110 КЕКВ 2240 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Журба О.І. 

УХВАЛИЛИ:  
31.1. Вважати за доцільне перерозподіл видатків бюджету Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки на суму 677 493,87 по об’єктах: 

 «Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання та заміна 

пожежних гідрантів, оновлення показчиків пожежних гідрантів) по 

КПКВК 1216013, КЕКВ 2610 - 220 000,00 гривень; 

 «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 

м. Суми»  КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

- 457 493,87 гривень; 

2) збільшити обсяг видатків на суму 677 493,87 гривень по об’єкту 

«Надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (обробка 

дезінфекційними засобами під’їздів) житлових будинків» по КПКВК 

1218110 КЕКВ 2240. 

31.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської 

ради від 25 березня 2020 року № 6631 - МР від 31 березня 2020 року № 6682 - 

МР, від 03 квітня 2020 року № 6689-МР, від 13 травня 2020 року № 6729-МР, 

від 27 травня 2020 року № 6948-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та зняття їх 



з контролю постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист від 

01.07.2020 за № 2443) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
18.1. Інформацію прийняти до відома. 

18.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

25 березня 2020 року № 6631 - МР від 31 березня 2020 року № 6682 - МР, від 

03 квітня 2020 року № 6689-МР, від 13 травня 2020 року № 6729-МР, від 

27 травня 2020 року № 6948-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

19. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання  рішень Сумської міської 

ради від 24 червня 2020 року № 7073-МР, від 29 липня 2020 року № 7240-МР, 

від 19 серпня 2020 року №7298-МР, від 31 серпня 2020 року № 7315-МР, від 

23 вересня 2020 року № 7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та зняття їх 

з контролю постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист від 

29.09.2020 за № 3863) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
19.1. Інформацію прийняти до відома. 

19.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

24 червня 2020 року № 7073-МР, від 29 липня 2020 року № 7240-МР, від 

19 серпня 2020 року №7298-МР, від 31 серпня 2020 року № 7315-МР, від 

23 вересня 2020 року № 7524-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

20. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської 

ради від 21 жовтня 2020 року № 7662-МР, від 16 грудня 2020 року № 18-МР, 

від 24 грудня 2020 року № 70-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та зняття їх 

з контролю постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист від 

30.12.2020 за № 4900) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 



УХВАЛИЛИ:  

20.1. Інформацію прийняти до відома. 

20.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

21 жовтня 2020 року № 7662-МР, від 16 грудня 2020 року № 18-МР, від 

24 грудня 2020 року № 70-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської 

ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та зняття його з 

контролю постійної комісії у зв’язку з повним виконанням (лист від 30.12.2021 

за № 4899) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
21.1. Інформацію прийняти до відома. 

21.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

22. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 06 серпня 2019 року № 5461-МР Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 28 вересня 2017 року № 2633 – МР «Про надання 

дозволу комунальному підприємству Сумської міської ради 

«Електроавтотранс» на участь у проекті «Міський громадський транспорт 

України» (зі змінами) та зняття його з контролю постійної комісії (лист від 

01.07.2020 за № 2452) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
22.1. Інформацію прийняти до відома. 

22.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

06 серпня 2019 року № 5461-МР Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 28 вересня 2017 року № 2633 – МР «Про надання дозволу 

комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» на 

участь у проекті «Міський громадський транспорт України» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 



Рішення прийнято 

 

23. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 21 жовтня 2020 року № 7559-МР «Про здійснення у 2020 році 

місцевого запозичення Сумською міською радою» та зняття його з контролю 

постійної комісії (лист від 31.12.2020 за № 4926) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
23.1. Інформацію прийняти до відома. 

23.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

21 жовтня 2020 року № 7559-МР «Про здійснення у 2020 році місцевого 

запозичення Сумською міською радою». 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

24. 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 модернізації» (NIP Ukraine 

Water Modernisation Programme)» (зі змінами) за ІІ,ІІІ та за квартали 2020 року 

(листи від 01.07.2020 за № 2422, 01.10.2020 за № 3910 та від 28.12.2020 за 

№ 4851) (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

25. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 19 червня 2019 року № 5279-МР «Про уповноваження виконавців на 

підготовку та реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація 

(капітальний ремонт) будівлі комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: 

м. Суми, вул. Троїцька, 28» (зі змінами) за ІІ, ІІІ та за IV квартали 2020 року та 

зняття його з контролю постійної комісії (листи від 01.07.2020 за № 2423, 

01.10.2020 за № 3910 та від 28.12.2020 за № 4850) (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
25.1. Інформацію прийняти до відома. 

25.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

19 червня 2019 року № 5279-МР «Про уповноваження виконавців на підготовку 

та реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний 

ремонт) будівлі комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна 



лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, 

вул. Троїцька, 28» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

26. СЛУХАЛИ: Про інформацію про стан виконання рішення Сумської міської 

ради від 24 грудня 2019 року № 6249-МР «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020 рік та 

основні напрями розвитку на 2021-2022 роки» (зі змінами) за підсумками 

2020 року (лист від 28.12.2020 за № 4878) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

29. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.01.2021 за № 149 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 170,0 тис. грн на поточний ремонт покрівлі 

КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

Чепік В.І. запропонував виділити кошти у сумі 170,0 тис. грн на поточний 

ремонт покрівлі КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 з 

резервного фонду. 

УХВАЛИЛИ:  
29.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 170,0 тис. грн на 

поточний ремонт покрівлі КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 

за рахунок резервного фонду. 

29.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.01.2021 за № 150 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 600,0 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі КЗ 

Сумський Палац дітей та юнацтва (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ: Повернутися до розгляду даного питання після виконання 

бюджету Сумської міської територіальної громада  за підсумками І кварталу 

2021 року. 




