ПРОТОКОЛ № 2
засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання
від 18 лютого 2021 року

м. Суми,
майдан Незалежності, 2,
каб. 62а
з 1400 год до 1550 год

Присутні 7 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В., Гробова В.П.,
Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.
Відсутні – 3 депутати: Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М.
Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Шилов В.О.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Запрошені:
Гончарова Н.О. – заступник начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради.
Журба О.І. – директор департаменту інфраструктури міста Сумської
міської ради.
Костенко О.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Сумської міської ради.
Літовцева Т.В. – директор КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа «Суми».
Михальова Г.Ф. – заступник начальника відділу у справах молоді та
спорту Сумської міської ради.
Прокопенко А.М. – заступник начальника правового управління Сумської
міської ради.
Соколов О.О. – депутат Сумської міської ради.
Чумаченко О.Ю. – начальник управління охорони здоров’я Сумської
міської ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання бюджету
Сумської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік», який
пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (Книга 1, питання № 1, на
стор. 1-189) (додається).
2. Про проєкт рішення Сумської міської ради «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», який пропонується до розгляду на сесії
24.02.2021 (Книга 1, питання № 2, на стор. 190-298) (додається).
3. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет

Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», який пропонується до
розгляду на сесії 24.02.2021 (з пропозицією міського голови на стор. 349-354)
(Книга 1, питання № 3, на стор. 299-348) (додається).
4. 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
24.02.2021 (Книга 1, питання № 11, на стор. 461) (додається).
5. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів
резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за
січень 2021 року», який пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021
(Книга 1, питання № 12, на стор. 462) (додається).
6. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про реалізацію проєкту
«Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста
Суми», який пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (Книга 1, питання
№ 16, на стор. 498-499) (додається).
7. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про затвердження договору про
грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та
Сумською міською радою», який пропонується до розгляду на сесії
24.02.2021 (Книга 1, питання № 17, на стор. 500-533) (додається).
8. 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).
9. Про лист від 12.02.2021 за № 101 секретаря Сумської міської ради
Рєзніка О.М. щодо проєкту рішення Сумської міської ради «Про проведення
узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової інформації
відносно всіх комунальних підприємств Сумської міської ради», який
ініційовано та підготовлено депутатами Сумської міської ради
Акпєровим В.В., Соколовим О.О., Куцом В.В. (додається).
10. Про лист від 08.02.2021 за № 31 керуючого справами виконавчого комітету
Сумської міської ради Павлик Ю.А. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 200,0 тис. грн для передачі субвенції з місцевого бюджету державному
бюджету Головному управлінню національної поліції в Сумській області на
проведення поточного ремонту приміщень ізолятору тимчасового тримання
№ 1 (м. Суми) ГУНП України в Сумській області (додається).
11. Про лист від 03.02.2021 за № 1140 начальника управління патрульної поліції
в Сумській області Департаменту патрульної поліції Калюжного О.О. щодо
фінансування 50% вартості капітального ремонту адміністративної будівлі
управління патрульної поліції в Сумській області (2044,582 тис. грн)
(зазначену суму коштів виділити частинами – по 1022,291 тис. грн у
2021 році та у 2022 році) (додається).
12. Про лист від 17.02.2021 за № 342 начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 584918,00 грн на капітальний ремонт їдальні КУ Сумська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського, за адресою:
м. Суми, вул. Засумська, 3 (додається).
13. Про лист від 13.01.2021 за № 31 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 (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

5

6

7

8

9

Внесено змін
+, -

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

10

11

12

+42471,00

42471,00

32,0

+199440,00

199440,00

+258138,00

258138,00

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142
Реконструкція 1-го
поверху КУ «ССШ № 3»
по вул. 20 років
Перемоги, 9

2018-2021

7491775

31,4

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

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122
Нове будівництво
пам'ятнику Героям
Небесної Сотні

2020-2021

Будівництво кладовища
в районі селища
Новоселиця

2014-2025

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

2014-2025

Будівництво скверу по
вул. Петропавлівська, 94

2018-2021

1609069

8,0

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

2018-2021

3798990

5,9

2174659

74,1

1000000,00

-1000000,00

+1000000,00

1000000,00

100,0

1000000,00

-1000000,00

+1000000,00

1000000,00

32,2

+1567447,00

1567447,00

50,6

-2067496,00

2932504,00

3,2

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142
Реконструкція
приміщення по
вул. Шишкіна, 12

2019-2021

3731467

8,6
КПКВК 1517340, КЕКВ 3143

Будівля Реального
училища (школа № 4),
м. Суми – реставрація

2021-2023

98982250

5000000,00

14. Про лист від 03.02.2021 за № 107 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.

щодо додаткового виділення з міського бюджету у сумі 200,0 тис. грн на
розробку проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Будівництво
каналізації по вул. Квіткова та вул. Покришкіна» (додається).
15. 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).
16. Про лист від 10.02.2021 за № 216 директора департаменту інфраструктури
міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 5000,0 тис. грн на проведення експертного обстеження будинків з
подальшим проведенням їх капітального ремонту (або першочергових
ремонтних робіт), а саме за адресами:
1) Вул.Білопільський шлях, 49 - відбувається руйнування цегляних стін
будинку. Будинок 1977 року забудови, цегляний,2-х поверховий,
12 квартирний.
2) пров. Гетьманський,14 - продовжується руйнування цегляних стін в
під’їзді № 3 після проведення його капітального ремонту у 2016 році.
Будинок 1985 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 6- ти під’їзний,
93 квартирний.
3) Вул.Харківська,114 - відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1974 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 2-х під’їзний,
96- квартирний.
4) Вул.Охтирська,44 відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1970 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 2-х під’їзний,
106- квартирний.
5) Вул.Петропавлівська,68 - відбувається руйнування цегляних стін
будинку. Будинок 1967 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 4-х
під’їзний, 64- квартирний.
6) Площа Покровська,8 - балкони в кількості 4 шт. на фасаді будинку
знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту.
Будинок 1958 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 3-х під’їзний,
32- квартирний.
7) Проспект Курський,119 - відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1969 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 2-х під’їзний,
86- квартирний.
8) Вул.Холодногірська,51 - опорна цегляна стіна будинку та бетонні сходи
зруйновані, знаходяться в аварійному стані та загрожує обвалом. Будинок
1988року забудови, цегляний, 9- ти поверховий, 2-х під’їзний, 72квартирний
9) Вул. Я.Мудрого,75Б - руйнування цегляних стін будинку. Будинок
1917 року забудови, цегляний, 1-но поверховий, 4-х квартирний.
10) Вул. Р.Атаманюка,59 - відбувається руйнування цегляних стін будинку в

результаті руйнування вимощення та просідання фундаменту. Будинок
1978 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 5-ти під’їзний, 150квартирний.
11) Вул.2-га Залізнична,3 відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1954 року забудови, цегляний, 2- х поверховий, І-о під’їзний, 9ти квартирний (додається).
17. Про лист від 04.02.2021 за № 101 начальника правового управління Сумської
міської ради Чайченка О.В. 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», а саме
доповнити його новим пунктом наступного змісту (додається):
№ з/п
1.

Назва
проєкту рішення
«Правила
використання
елементів
благоустрою
комунальної власності та
розміщення
тимчасових
споруд для провадження
підприємницької та іншої
діяльності
на
території
Сумської
міської
територіальної громади».

Цілі прийняття
Прийняття
цього
рішення
зумовлено
необхідністю
Затвердження нового порядку,
натомість
діючих
Правил
розміщення тимчасових споруд
для
провадження
підприємницької діяльності на
території
міста
Суми,
затверджених рішенням Сумської
міської ради від 30.11.2016 №
1498-МР (зі змінами).

Строк
підготовки
проєкту
І-ІІІ квартал

Відповідальний за
розробку проєкту
Правове управління
Сумської міської ради

18. Про лист від 02.02.2021 за № 157 начальника управління охорони здоров’я
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів
у сумі 378711,00 грн на закінчення капітального ремонту по об’єкту
«Капітальний ремонт. Заміна ліфта лікувального корпусу № 1 (реєстраційний
№ 99) комунального некомерційного підприємства «Центральна міська
клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. 20 років
Перемоги, 13» (додається).
19. Про лист від 20.01.2021 за № 16 директора КЗ «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Суми» Літовцевої Т.В. щодо фінансування заробітної
плати додаткових ставок тренерів-викладачів з видів спорту, інструктора –
методиста, фахівець з публічних закупівель у сумі 699400,00 грн (додається).
20. Про лист від 26.01.2021 за № 236 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо ініціювання
на сесію Сумської міської ради проєкту рішення Сумської міської ради «Про
хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього
підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади на
2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня
2019 року № 6107-МР, за 2020 рік» (додається).
21. Про лист від 04.02.2021 за № 362 директора департаменту забезпечення
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо

додаткового виділення коштів у сумі 300,0 тис. грн на фінансування заходів
із землеустрою (додається).
22. 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», який
пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (додається).
23. Про лист від 12.02.2021 за № 527 директора департаменту фінансів,
економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації
про стан реалізації покладених на міську раду повноважень у здійсненні
державної регуляторної політики за підсумками 2020 року (з плану роботи
постійної комісії) (додається).
24. Про лист від 12.02.2021 за № 321 начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 112177,00 грн на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт
туалетних кімнат Сумського закладу загального середньої освіти ІІІІ ступенів № 19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради»
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. запропонував членам постійної комісії разом з
секретарем Сумської міської ради, начальником управління освіти і науки
Сумської міської ради виїхати до 3-4 навчальних закладів (наприклад,
КУ Сумська гімназія № 1, КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7
імені Максима Савченка Сумської міської ради та КУ Сумська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської області) та оглянути стан
харчоблоків.
9. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.02.2021 за № 101 секретаря Сумської міської
ради Рєзніка О.М. щодо проєкту рішення Сумської міської ради «Про
проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та нефінансової
інформації відносно всіх комунальних підприємств Сумської міської ради»,
який ініційовано та підготовлено депутатами Сумської міської ради
Акпєровим В.В., Соколовим О.О., Куцом В.В. (додається).
ВИСТУПИЛИ:
Соколов О.О. проінформував присутніх, що вважає за доцільне провести аудит
всіх комунальних підприємств Сумської міської ради для того, щоб отримати
висновок і оцінку ефективності діяльності менеджменту комунальних
підприємств. Також зауважив, що можливо провести аудит відразу всіх
комунальних підприємств не вдасться із-за обмеженого фінансування.
Акпєров В.В. повідомив, що це повинен бути не просто аудит, а аналіз
господарської діяльності комунальних підприємств, аналіз якості керівників як
управлінців. В самому проєкті рішення Сумської міської ради є чіткі критерії,
які повинні бути проаналізовані. Під час підготовки проєкту рішення
розробники консультувалися із найкращими фахівцями та експертами в даній

галузі. Запропонував створити графік по якому б протягом року виділялися
кошти на проведення узгоджених процедур стосовно фінансової та
нефінансової інформації відносно комунальних підприємств Сумської міської
ради.
Липова С.А. зауважила, що Департаментом фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради підготовлено зауваження до цього проєкту рішення
Сумської міської ради, а саме: критерії відбору незалежного аудитора та
критерії віднесення комунальних підприємств до таких, фінансова звітність
яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, встановлюються
рішенням відповідної місцевої ради. Також зауважили, що їх Департамент не
може проводити закупівлю послуг відповідно до даного рішення.
Чепік В.І. запропонував до пункту 6 проєкту рішення внести зміни, а саме:
замість слів «Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської
ради» записати «Виконавчим органам Сумської міської ради відповідно до
повноважень».
Чепік В.І. запропонував виконавчим органам Сумської міської ради (які мають
цільові фонди) внести зміни до положень про цільові фонди, щоб громадяни
мали змогу вносити кошти на проведення узгоджених процедур стосовно
фінансової та нефінансової інформації відносно комунальних підприємств
Сумської міської ради.
В обговоренні прийняли участь: Гробова В.П., Кальченко І.В., Перепека І.О.,
Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
9.1. Підтримати даний проєкт рішення з пропозицією постійної комісії
(пропозиція додається).
9.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Гробова В.П., 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 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.
Липова С.А. повідомила, що дане питання уже вирішено за рахунок
перерозподілу коштів в межах головного розпорядника бюджетних коштів –
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради.
УХВАЛИЛИ:
15.1. Вважати за доцільне виділення коштів у сумі 2906888,84 грн на сплату
робіт, які були виконані, але не оплачувані у 2020 році за рахунок
перерозподілу коштів в межах головного розпорядника бюджетних коштів –
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради.
15.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.
ГОЛОСУВАЛИ:

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

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.02.2021 за № 216 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 5000,0 тис. грн на проведення експертного обстеження
будинків з подальшим проведенням їх капітального ремонту (або
першочергових ремонтних робіт), а саме за адресами:
1) Вул.Білопільський шлях, 49 - відбувається руйнування цегляних стін
будинку. Будинок 1977 року забудови, цегляний,2-х поверховий,
12 квартирний.
2) пров. Гетьманський,14 - продовжується руйнування цегляних стін в під’їзді
№ 3 після проведення його капітального ремонту у 2016 році. Будинок
1985 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 6- ти під’їзний,
93 квартирний.
3) Вул.Харківська,114 - відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1974 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 2-х під’їзний, 96квартирний.
4) Вул.Охтирська,44 відбувається руйнування цегляних стін будинку. Будинок
1970 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 2-х під’їзний, 106квартирний.
5) Вул.Петропавлівська,68 - відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1967 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 4-х під’їзний, 64квартирний.
6) Площа Покровська,8 - балкони в кількості 4 шт. на фасаді будинку
знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту.
Будинок 1958 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 3-х під’їзний, 32квартирний.
7) Проспект Курський,119 - відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1969 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 2-х під’їзний, 86квартирний.
8) Вул.Холодногірська,51 - опорна цегляна стіна будинку та бетонні сходи
зруйновані, знаходяться в аварійному стані та загрожує обвалом. Будинок
1988року забудови, цегляний, 9- ти поверховий, 2-х під’їзний, 72квартирний
9) Вул. Я.Мудрого,75Б - руйнування цегляних стін будинку. Будинок
1917 року забудови, цегляний, 1-но поверховий, 4-х квартирний.
10) Вул. Р.Атаманюка,59 - відбувається руйнування цегляних стін будинку в
результаті руйнування вимощення та просідання фундаменту. Будинок
1978 року забудови, цегляний, 5- ти поверховий, 5-ти під’їзний, 150-

квартирний.
11) Вул.2-га Залізнична,3 відбувається руйнування цегляних стін будинку.
Будинок 1954 року забудови, цегляний, 2- х поверховий, І-о під’їзний, 9-ти
квартирний (додається).
ВИСТУПИЛИ: Журба О.І.
В обговоренні прийняли участь: Акпєров В.В., Перепека І.О.
Липова С.А. повідомила, що для виготовлення проєктно-кошторисної
документації кошти передбачені в департаменті інфраструктури міста Сумської
міської ради.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської
міської ради (Журба О.І.) звернутися до постійної комісії після виготовлення
проєктно-кошторисної документації на вказані будинки.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про звіт про
виконання бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади за
2020 рік», який пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (Книга 1, питання
№ 1, на стор. 1-189) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію прийняти до відома.
1.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «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», який пропонується до
розгляду на сесії 24.02.2021 (Книга 1, питання № 2, на стор. 190-298)
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що можливо потрібно буде при
доопрацюванні прийнятого рішення врахувати оновлену статистику.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію прийняти до відома.
2.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін
до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про
бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік», який
пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (з пропозицією міського голови на
стор. 349-354) (Книга 1, питання № 3, на стор. 299-348) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію прийняти до відома.
3.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

4. СЛУХАЛИ: 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
24.02.2021 (Книга 1, питання № 11, на стор. 461) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що кошти резервного фонду бюджету
Сумської міської об’єднаної територіальної громади протягом грудня 2020 року
не витрачалися.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію прийняти до відома.
4.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про витрачання
коштів резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за
січень 2021 року», який пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (Книга 1,
питання № 12, на стор. 462) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що кошти резервного фонду бюджету
Сумської міської територіальної громади протягом січень 2021 року не
витрачалися.
УХВАЛИЛИ:

5.1. Інформацію прийняти до відома.
5.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

6. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про реалізацію
проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах
міста Суми», який пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (Книга 1,
питання № 16, на стор. 498-499) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
6.1. Інформацію прийняти до відома.
6.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

7. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про затвердження
договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією
(НЕФКО) та Сумською міською радою», який пропонується до розгляду на
сесії 24.02.2021 (Книга 1, питання № 17, на стор. 500-533) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
7.1. Інформацію прийняти до відома.
7.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

8. СЛУХАЛИ: 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).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;

«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.02.2021 за № 31 керуючого справами
виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 200,0 тис. грн для передачі субвенції з місцевого
бюджету державному бюджету Головному управлінню національної поліції в
Сумській області на проведення поточного ремонту приміщень ізолятору
тимчасового тримання № 1 (м. Суми) ГУНП України в Сумській області
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А.
Липова С.А. повідомила, що управління капітального будівництва та
дорожнього господарства Сумської міської ради направляли пропозицію щодо
виділення вказаних коштів, і дана пропозиція опрацьовується з міським
головою.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню капітального будівництва та
дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) опрацювати дане
питання.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Гробова В.П., Кальченко І.В.,
Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Чепік В.І. – відсутній при голосуванні;
Рішення прийнято

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.02.2021 за № 1140 начальника управління
патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції
Калюжного О.О. щодо фінансування 50% вартості капітального ремонту
адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Сумській області
(2044,582 тис. грн) (зазначену суму коштів виділити частинами – по
1022,291 тис. грн у 2021 році та у 2022 році) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності
Сумської міської ради (Костенко О.А.), як головному розпоряднику бюджетних
коштів, звернутися до постійної комісії після виконання бюджету Сумської
міської територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Гробова В.П., 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 17.02.2021 за № 342 начальника управління
освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 584918,00 грн на капітальний ремонт їдальні
КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського, за
адресою: м. Суми, вул. Засумська, 3 (додається).

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що дане питання опрацьовується з
міським головою.
УХВАЛИЛИ:
12.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 584918,00 грн на
капітальний ремонт їдальні КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 12 ім. Б. Берестовського, за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 3 за рахунок
перерозподілу коштів.
12.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.
ГОЛОСУВАЛИ:

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

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.01.2021 за № 31 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 (додається):
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

Внесено змін
+, -

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

10

11

12

+42471,00

42471,00

32,0

+199440,00

199440,00

+258138,00

258138,00

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142
Реконструкція 1-го
поверху КУ «ССШ № 3»
по вул. 20 років
Перемоги, 9

2018-2021

7491775

31,4

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

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122
Нове будівництво
пам'ятнику Героям
Небесної Сотні

2020-2021

Будівництво кладовища
в районі селища
Новоселиця

2014-2025

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

2014-2025

2174659

74,1

1000000,00

-1000000,00

+1000000,00

1000000,00

100,0

Будівництво скверу по
вул. Петропавлівська, 94

2018-2021

1609069

8,0

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

2018-2021

3798990

5,9

1000000,00

-1000000,00

+1000000,00

1000000,00

32,2

+1567447,00

1567447,00

50,6

-2067496,00

2932504,00

3,2

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142
Реконструкція
приміщення по
вул. Шишкіна, 12

2019-2021

3731467

8,6
КПКВК 1517340, КЕКВ 3143

Будівля Реального
училища (школа № 4),
м. Суми – реставрація

2021-2023

98982250

5000000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
13.1. Вважати за доцільне внесення вищезазначених 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).
13.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.
ГОЛОСУВАЛИ:

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

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.02.2021 за № 107 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету у сумі 200,0 тис.
грн на розробку проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Будівництво
каналізації по вул. Квіткова та вул. Покришкіна» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню капітального будівництва та
дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) звернутися до
постійної комісії після виконання бюджету Сумської міської територіальної
громади за підсумками І півріччя 2021 року.
ГОЛОСУВАЛИ:

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

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.02.2021 за № 101 начальника правового
управління Сумської міської ради Чайченка О.В. 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», а
саме доповнити його новим пунктом наступного змісту
(додається):

№ з/п
1.

Назва
проєкту рішення
«Правила
використання
елементів
благоустрою
комунальної власності та
розміщення
тимчасових
споруд для провадження
підприємницької та іншої
діяльності
на
території
Сумської
міської
територіальної громади».

Цілі прийняття
Прийняття
цього
рішення
зумовлено
необхідністю
Затвердження нового порядку,
натомість
діючих
Правил
розміщення тимчасових споруд
для
провадження
підприємницької діяльності на
території
міста
Суми,
затверджених рішенням Сумської
міської ради від 30.11.2016 №
1498-МР (зі змінами).

Строк
підготовки
проєкту
І-ІІІ квартал

Відповідальний за
розробку проєкту
Правове управління
Сумської міської ради

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
17.1. Вважати за доцільне внесення вищезазначених 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».
17.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.):
17.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради.
17.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської
ради.
17.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного
питання (у разі необхідності).
17.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Гробова В.П., 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 02.02.2021 за № 157 начальника управління
охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 378711,00 грн на закінчення капітального ремонту по
об’єкту «Капітальний ремонт. Заміна ліфта лікувального корпусу № 1
(реєстраційний № 99) комунального некомерційного підприємства «Центральна
міська клінічна лікарня» Сумської міської ради за адресою: м. Суми,
вул. 20 років Перемоги, 13» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
18.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 378711,00 грн на
закінчення капітального ремонту по об’єкту «Капітальний ремонт. Заміна ліфта
лікувального корпусу № 1 (реєстраційний № 99) комунального некомерційного
підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради за
адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13».

18.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.
ГОЛОСУВАЛИ:

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

Із виробничої причини засідання постійної комісії покинула Гробова В.П.
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що зараз з міським
головою опрацьовується питання щодо виділення коштів для збільшення
потужності електромереж закладу КНП «Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди»,
для встановлення дизель-генератора у КНП «Дитяча клінічна лікарня
Св. Зінаїди» та на співвфінансування інвестиційного проєкту, що реалізується
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Чумаченко О.Ю. повідомила, що КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка»
Сумської міської ради надає невідкладну допомогу пацієнтам, які самостійно не
пересуваються. Бригада виїздить зі спеціальним обладнанням до таких
пацієнтів додому. Зараз виникла проблема з транспортом, у зв’язку з чим
виклики зараз на дому не обслуговуються. Потрібно 300,0 тис. грн на
придбання автомобіля для КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка».
УХВАЛИЛИ:
18.3. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. забезпечити
КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради
автотранспортом виконавчого комітету Сумської міської ради.
18.4. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради
(Чумаченко О.Ю.) звернутися до постійної комісії після виконання бюджету
Сумської міської територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року
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

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.01.2021 за № 16 директора КЗ «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» Літовцевої Т.В. щодо фінансування
заробітної плати додаткових ставок тренерів-викладачів з видів спорту,
інструктора – методиста, фахівець з публічних закупівель у сумі 699400,00 грн
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. повідомила, що на даний момент
КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» потребує
фінансування заробітної плати 1 ставки інструктора-методиста та 3,5 ставки
тренерів-викладачів у сумі 608531,00 грн.
В обговоренні прийняли участь: Літовцева Т.В., Липова С.А., Акпєров В.В.
УХВАЛИЛИ:
19.1. Вважати за доцільне додаткове фінансування заробітної плати додаткових
ставок для КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» у сумі

608531,00 грн, а саме: 1 ставки інструктора-методиста та 3,5 ставки тренеріввикладачів.
19.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.
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

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.01.2021 за № 236 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
ініціювання на сесію Сумської міської ради проєкту рішення Сумської міської
ради «Про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього
підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 20202022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня
2019 року № 6107-МР, за 2020 рік» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
20.1. Ініціювати розгляд даного питання на черговій сесії Сумської міської
ради.
20.2. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської
міської ради (Клименко Ю.М.):
20.2.1. Винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Сумської
міської ради.
20.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного
питання (у разі необхідності).
20.3. 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

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.02.2021 за № 362 директора департаменту
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо
додаткового виділення коштів у сумі 300,0 тис. грн на фінансування заходів із
землеустрою (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
Липова С.А. повідомила присутніх, що зараз опрацьовується питання щодо
виділення земельної документації під кладовищами на сільських територіях.
УХВАЛИЛИ:
21.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 300,0 тис. грн на
фінансування заходів із землеустрою.
21.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.
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 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», який пропонується до розгляду на сесії 24.02.2021 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
22.1. Інформацію прийняти до відома.
22.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проєкт рішення на
черговій сесії.
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 12.02.2021 за № 527 директора департаменту
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо
інформації про стан реалізації покладених на міську раду повноважень у
здійсненні державної регуляторної політики за підсумками 2020 року (з плану
роботи постійної комісії) (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

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.02.2021 за № 321 начальника управління
освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 112177,00 грн на фінансування об’єкту «Капітальний
ремонт туалетних кімнат Сумського закладу загального середньої освіти ІІІІ ступенів № 19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що дане питання буде вирішуватися
за рахунок перерозподілу коштів.
УХВАЛИЛИ:
24.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 112177,00 грн на
фінансування об’єкту «Капітальний ремонт туалетних кімнат Сумського
закладу загального середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С. Нестеровського
Сумської міської ради» за рахунок перерозподілу.

