
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання 
 

від 22 березня 2021 року  м. Суми, 

майдан Незалежності, 2,  

каб. 59 

 з 1400 год до 1655 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 Шилов В.О. 

 

Запрошені: 

1. Боженко К.В. – начальник відділу підприємництва, промисловості 

департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. 

2. Власенко Т.В. – начальник житлового відділу департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради. 

3. Галасюк Р.М. – заступник військового комісара Сумського міського 

територіального ЦК та СП. 

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

ради. 

5. Заруцький М.А. – в.о. директора ЦРБО. 

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

органів ради. 

7. Корнієнко М.В. – представник коаліції ГО «Сумська платформа реформ». 

8. Орищенко В.М. – представник Сумського РУП ГУНП в Сумській області. 

9. Сапегіна Я.М. – помічник-консультант депутата Сумської міської ради. 

10. Соврікова І.О. – начальник відділу договорів управління земельних відносин 

департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. 

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

ради. 

12. Шилов В.В. – начальник управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет 

Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)», який 

пропонується до розгляду на сесії 24.03.2021 (Книга 1, питання № 1, на стор. 1-

2) (з пропозицією міського голови) (додається). 

2. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 63-МР «Про Програму 



економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 

2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (з пропозиціями 

міського голови та депутата Чепіка В.І.), який пропонується до розгляду на сесії 

24.03.2021 (Книга 1, питання № 2, на стор. 3-29). 

3. Про проєкт Сумської міської ради «Про витрачання коштів резервного фонду 

бюджету Сумської міської територіальної громади за лютий 2021 року», який 

пропонується до розгляду на сесії 24.03.2021 (Книга 1, питання № 3, на 

стор. 30) 

4. Про лист від 01.03.2021 за № 683 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 2020 року. 

5. Про лист від 01.03.2021 за № 707 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 2020 року. 

6. Про лист від 10.03.2021 за № 804 директора департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо перерозподілу видатків на 

поточний рік, а саме: 

1) Зменшити видатки по КПКВК 3717693 «Інші заходи, пов’язані з 

економічною діяльністю» в сумі 10000,00 грн; 

2) Збільшити видатки по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» в сумі 10000,00 грн. 

7. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Бюджетного 

регламенту Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської 

ради від 30.03.2016 № 503-МР», який ініційовано депутатом Сумської міської 

ради Лантушенком Д.С. 

8. Про лист від 24.02.2021 за 3 3903 начальника Сумського районного управління 

поліції ГУНП в Сумській області Гриньова С.В. щодо додаткового виділення 

коштів для передачі субвенції у сумі 150,0 тис. грн, а саме: 

1) 102225,00 грн на придбання палива для службового автотранспорту на 

ІІ квартал 2021 року (з розрахунку 1450 літрів бензину А-92 на кожен 

місяць кварталу); 

2) 47775,00 грн на фінансування робіт з проведення поточного ремонту 

службового автотранспорту управління. 

9. Про лист від 11.03.2021 за № 44 начальника відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. щодо звіту про 

періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Сумської міської ради від 26 січня 2011 року № 212-МР «Про встановлення 

збору за місця для паркування транспортних засобів» (зі змінами від 18 грудня 

2013 року № 2991-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

26 січня 2011 року № 212-МР «Про встановлення збору за місця для паркування 

транспортних засобів» (зі змінами). 



10. Про депутатське звернення Дяденко І.О. щодо виділення коштів на наступні цілі: 

1) Встановлення огорожі навколо КУ Сумська загальноосвітня школа № 15 

(700 000,00 грн): 

2) Обладнання комп'ютерного класу КУ Сумська загальноосвітня школа 

№ 15 (200 000,00 грн); 

3) Заміну вікон нового корпусу у кількості 73 штуки КУ Сумська 

загальноосвітня школа № 15 (710 000,00 грн); 

4) Поточний ремонт кабінету музично-теоретичних дисциплін КЗ СМР 

Сумська дитяча музична школа № 1 (20 000,00 грн); 

5) Поточний ремонт класу народних інструментів КЗ СМР Сумська дитяча 

музична школа № 1 (15 000,00 грн): 

6) Ремонт стелі у приймальні та кабінеті заступника директора КЗ СМР 

Сумська дитяча музична школа №1(12 000,00 грн): 

7) Придбання телевізора у клас музичної літератури КЗ СМР Сумська дитяча 

музична школа № 1 (20 000,00 грн); 

8) Придбання кондиціонера в актову залу на 80 кв.м КЗ СМР Сумська дитяча 

музична школа № 1 (30 000,00 грн); 

9) Придбання електричної сковороди та столів для обробки продуктів для 

харчоблоку сумського дошкільного навального закладу (ясла-садок) № 15 

«Перлинка»; 

10) Фінансування зборів та змагань КУ «Спортивна школа з легкої атлетики 
В. Голубничого»; 

11) Придбання телевізору для учні 8-го класу КУ «Сумська спеціалізована 

Школа». 

11. Про лист від26.02.2021 за № 768 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації про 

розміри ставок місцевих податків (з плану роботи постійної комісії). 

12. Про лист від 01.03.2021 за № 798 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації про 

стан розгляду й вирішення звернень підприємців з питань виконання рішень, дій 

або бездіяльності посадових осіб виконавчих органів міської ради (з плану 

роботи постійної комісії). 

13. Про лист від 18.02.2021 за № 28 в.о. начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Щербаченка І.Д. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 1342243,00 грн на нове будівництво 

стадіону для хокею на траві по вул. Героїв Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми. 

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

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

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

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

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

їх оплати і внести наступні зміни до Розподілу коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 



ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд): 

Найменування 

об'єкта 

будівництва 

/вид 

будівельних 

робіт, у тому 

числі проектні 

роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція 

1-го поверху 

КУ «ССШ № 3» 

по вул. 20 років 

Перемоги, 9 

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

15. Про лист від 09.03.2021 за № 185 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 950000,00 грн з метою проведення 

процедур закупівель по об’єктам капітального ремонту прибудинкових 

територій і внести наступні зміни до Розподілу коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд): 

Найменування 

об'єкта будівництва/ 

вид будівельних 

робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 
гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 
+, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517322, КЕКВ 3142 950000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/1 по 

вул. Іллінська 

2021    +50000,00 50000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/2 по 

вул. Іллінська 

2021    +50000,00 50000,00  

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№4 по 

вул. Леваневського 

2019-2021 2312893 2,0  +50000,00 50000,00 4,2 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового  будинку 

№12 по вул. 

Леваневського 

2020-2021 1745036 2,2  +50000,00 50000,00 5,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№14 по вул. 

Леваневського 

2020-2021 1825462 2,2  +50000,00 50000,00 4,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/1 по вул. 

Реміснича 

2020-2021 1582865 2,2  +50000,00 50000,00 5,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/2 по вул. 

Реміснича 

2020-2021 571520 3,5  +50000,00 50000,00 12,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№23 по вул. Горького 

2019-2021 799342 2,7  +50000,00 50000,00 9,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№23/1 по вул. 

Горького 

2019-2021 2323193 2,0  +50000,00 50000,00 4,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№23/2 по вул. 

Горького 

2019-2021 1582426 2,2  +50000,00 50000,00 5,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№32 по вул. 

Праці 

2020-2021 1587728 2,3  +50000,00 50000,00 5,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№34 по вул. 

Праці 

2020-2021 1255583 2,4  +50000,00 50000,00 6,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№127 по вул. 

Петропавлівська 

2020-2021 1500702 2,3  +50000,00 50000,00 5,6 



Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№17 по вул. Ковпака 

2019-2021 2117857 2,0  +50000,00 50000,00 4,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№23 по вул. Ковпака 

2019-2021 1582027 2,2  +50000,00 50000,00 5,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№29 по вул. Ковпака 

2019-2021 2768354 1,9  +50000,00 50000,00 3,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№31 по вул. Ковпака 

2019-2021 3533647 1,8  +50000,00 50000,00 3,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№33 по вул. Ковпака 

2019-2021 1579810 2,2  +50000,00 50000,00 5,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№35 по вул. Ковпака 

2019-2021 2372074 2,0  +50000,00 50000,00 4,1 

16. Про лист від 09.03.2021 за № 182 начальника управління капітального 

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

щодо внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 

об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами 

у 2021 році (спеціальний фонд): 

Найменування об'єкта 
будівництва / вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 
(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 
гривень 

Рівень 

виконання 
робіт на 

початок 

бюджетного 
періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються на 

будівництво 

об’єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 
+, - 

Всього видатків 

з урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 
об'єкта на 

кінець 

бюджетного 
періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517322, КЕКВ 3142 

Реконструкція 
неврологічного відділення 

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

2018-2023 32104361 40,9 4800000,00 +2000000,00 6800000,00 62,0 

КПКВК 1517340, КЕКВ 3143 

Будівля Реального училища 

(школа № 4), м.Суми - 
реставрація 

2021-2023 98982250 

 

2742084,00 -2000000,00 742084,00 9,6 

17. Про лист від 15.03.2021 за № 199 начальника управління капітального 

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

щодо внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 



об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами 

у 2021 році (спеціальний фонд): 

Найменування об'єкта 

будівництва / вид 
будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 
тривалість 

будівництва 

(рік початку і 
завершення) 

Загальна 

вартість 
будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього видатків 

з урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 
кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 
Будинку ветеранів по вул. 

Г. Кондратьєва, 165, буд. 

20 

2019-2021 299822 65,9 

 

+95995,00 95995,00 97,9 

КПКВК 1517340, КЕКВ 3143 

Будівля Реального училища 

(школа № 4), м.Суми - 

реставрація 

2021-2023 98982250 

 

742084,00 -95995,00 646089,00 9,5 

18. Про лист від 19.02.2021 першого заступника директора департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради Маринченко С.Б. щодо 

додаткового виділення коштів у сумі 3287046,00 грн для Центру реінтеграції 

бездомних осіб, в тому числі першочергово: 

1) 238525,00 грн на придбання антисептичних засобів та засобів 

індивідуального захисту; 

2) 911000,00 грн на виконання припису Сумського міського відділу 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській 

області. 

19. Про лист від 09.03.2021 за № 360 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо перерозподілу видатків 

Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки по на суму 50 000,00 грн по об’єктам «Капітальний 

ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора Д- 1800 

мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК № 1 до 

грабельного приміщення КНС із заміною залізобетонних кілець та плити 

перекриття в КК №1» на суму 50 000,00 грн. КПКВК 1217310, КЕКВ 3132; 

(вільні кошти після укладання договорів); 

2) Передбачити видатки по КПКВК 1217310, КЕКВ 3142 по об’єкту: 

«Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм 

по вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. Сумсько-

Київських дивізій до перехрестя вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми» 

на суму 50 000,00 гривень. 

3) Зменшити видатки по КПКВК 1217330, КЕКВ 3122 на суму 119925,00 грн 

по об’єкту «Нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, 

с.Піщане, вул. Шкільна від будинку № 29»; (вільні кошти після укладання 

договорів); 

4) Передбачити видатки по КПКВК 1217330, КЕКВ 3122 на суму 

119925,00 грн по об’єкту: «Нове будівництво ділянки водогону за адресою: 

м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева». 



20. Про листи від 16.02.2021 за № 214 та від 03.03.2021 за № 281 начальника 

управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо 

додаткового виділення коштів у сумі 1560,96 тис. грн на забезпечення 

Самусь О.В. лікарським засобом «Еврісді»  на червень-липень 2021 року. 

21. Про лист від 16.02.2021 за № 215 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 149,1 тис. грн для збільшення потужності закладу КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» та 1,6 млн. грн на модернізацію системи 

електропостачання для виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт 

електрощитової з влаштуванням АВР та встановлення дизель-генератора 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 

22. Про лист від 16.02.2021 за № 218 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо співфінансування інвестиційних 

проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у сумі 2289,0 тис. грн на капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» (стаціонар, 2-х поверхова будівля). 

23. Про листи від 23.02.2021 за № 250 та від 09.03.2021 за № 297 начальника 

управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо 

додаткового виділення коштів у сумі 761,1 тис. грн на придбання меблів, 

устаткування, обладнання для приймального відділення (відділення 

невідкладної допомоги) КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

24. Про лист від 05.03.2021 за № 295 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 267,12 тис. грн на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт системи 

протипожежного захисту приміщень КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР по 

вул. Праці, 3 в м. Суми». 

25. Про лист від 01.03.2021 за № 417 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 3500,0 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського 

ДНЗ (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради. 

26. Про лист від 01.03.2021 за № 418 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 700,0 тис. грн на капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) 

Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 32 «Ластівка». 

27. Про лист від 01.03.2021 за № 419 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 2800,0 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 «Метелик». 

28. Про лист від 03.03.2021 за № 448 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 700,0 тис. грн на капітальний ремонт огорожі КУ Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Дмитра Турбіна. 

29. Про лист від 03.03.2021 за № 447 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1100,0 тис. грн на капітальний ремонт харчоблоку КУ «Сумська 



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра 

Аніщенка. 

30. Про лист від 15.03.2021 за № 326 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1150,0 тис. грн на капітальний ремонт приміщення операційної № 6 

операційного блоку хірургічного корпусу № 1 КНП «Клінічна лікарня № 5». 

31. Про лист від 16.03.2021 за № 329 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 3586,5 тис. грн для забезпечення проведення заходів з протипожежної 

безпеки, а саме: 

1) КНП «Клінічна лікарня №4» СМР: необхідні кошти у сумі 400,0 тис. грн на 

виконання гратів такими, що розкриваються, розсуваються або знімаються; 

2) КНП «Клінічна лікарня №5» СМР: необхідні кошти у сумі 500,0 тис. грн на 

встановлення насосної установки для системи внутрішнього 

протипожежного водопостачання. 

3) КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» СМР: необхідні кошти у сумі 840 тис. грн на 

установку (ремонт) пожежної сигналізації приміщень стаціонару. 

4) КНП «КПБ Пресвятої Діви Марії» СМР: необхідні кошти у сумі 600,0 тис. 

грн на обладнання будівлі пристроями захисту від прямих попадань 

блискавки та вторинних її проявів. 

5) КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР: необхідні кошти у сумі 

313,5 тис. грн на КПКВК 0712100 «стоматологічна допомога населенню», 

КЕКВ , 

6) 3210 «Капітальний ремонт інших об’єктів» та кошти у сумі 133,0 тис. грн 

на КПКВК 0712100 «стоматологічна допомога населенню», КЕКВ 2610 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на забезпечення 

працівників підприємства засобами хімічного захисту (протигази типу ГП-

7, встановлення на будівлю закладу пристрою захисту від прямих попадань 

блискавки та демонтаж оздоблення стін та стелі з невизначеними 

показниками пожежної небезпеки на шляхах евакуації з будівель. 

7) КНП «ЦПМСД №1» СМР: необхідні кошти у сумі 350,0 тис. грн на 

обладнання приміщень закладу системами протипожежного захисту за 

адресою: вул. О.Аніщенка, 10. 

8) КНП «ЦПМСД №1» СМР: необхідні кошти у сумі 450,0 тис. грн на 

обладнання приміщень закладу системами протипожежного захисту за 

адресою: вул. Паркова, 1. 

32. Про лист від 15.03.2021 за № 1102 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звіту про 

базове 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». 

33. Про лист від 17.03.2021 за № 546 керуючого справами виконавчого комітету 

Павлик Ю.А. та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради Костенко О.А. щодо додаткового виділення коштів у 



сумі 55,0 тис. грн для передачі субвенції з бюджету Сумської міської 

територіальної громади державному бюджету Сумському ОВК для Сумського 

МВК (Сумського міського територіального центру комплектування  та 

соціальної підтримки) для забезпечення проведення призову громадян на 

строкову військову службу у квітні-червні 2021 року. 

34. Про лист від 17.03.2021 за № 341 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 2999,563 тис. грн на проведення капітальних ремонтів 2-го та 3-го поверхів 

будівлі по вул. Привокзальній, 3-А та 1498,043 тис. грн на завершення 

капітального ремонту приміщень амбулаторії № 1 по вул. Парковій, 1. 

35. Про лист від 17.03.2021 за № 342 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 234,0 тис. грн на проведення обстеження будівель поліклінічних відділень 

КНП «Клінічна лікарня № 4» по вул. Праці, 3, вул. Ковпака, 7, вул. Металургів, 

38 та складання паспортів об’єктів будівництва. 

36. Про лист від 17.03.2021 за № 343 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1896345,00 грн на проведення капітального ремонту вантажного ліфта в 

поліклінічному відділенні № 1 КНП «Клінічна лікарня № 4» за адресою: 

м. Суми, вул. Праці, 3. 

37. Про лист від 18.03.2021 за № 419 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо збільшення видатків на 

капітальний ремонт житлового фонду бюджету Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік на суму 700,0 тис. грн по КПКВК 1216015 

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», КЕКВ 3131. 

38. Про лист від 18.03.2021 за № 418 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо збільшення видатків бюджету 

Сумської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 164040,00 грн по 

об’єкту «Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції за адресою: 

м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13». 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет 

Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)», який 

пропонується до розгляду на сесії 24.03.2021 (Книга 1, питання № 1, на стор. 1-2) 

(з пропозицією міського голови) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила щодо змін, які пропонуються до 

бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік в зазначеному 

проєкті рішення, щодо запропонованих пропозицій Сумського міського голови до 

проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 62 – МР «Про бюджет Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)» (пропозиція додається) та щодо 

пропозиції виконавчого комітету Сумської міської ради (пропозиція додається). 

В обговоренні прийняли участь: Акпєров В.В., Жиленко В.М., Шилов В.О., 

Дяденко І.О., Перепека І.О., Чепік В.І. 



Власенко Т.В., Шилов В.В., Чумаченко О.Ю., Данильченко А.М. та Іщенко Т.Д. 

проінформували присутніх щодо змін до бюджету Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік, які стосуються їхніх підпорядкованих 

галузей. 

Чепік В.І. запропонував доручити департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради (Клименко Ю.М.) опрацювати питання щодо передачі 

приміщення за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 26 (там де знаходиться 

Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради) управлінню 

охорони здоров’я Сумської міської ради. 

Дяденко І.О., Акпєров В.В. та Чепік В.І. запропонували пропозицію міського 

голови розділити та голосувати окремо по кожному головному розпоряднику 

бюджетних коштів. 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.) опрацювати та вирішити питання щодо передачі 

приміщення за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 26 (там де знаходиться 

Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради) управлінню 

охорони здоров’я Сумської міської ради. 
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 

 

1.2. Виключити із запропонованих пропозицій Сумського міського голови пункт 

2.4.1. «Кошти цільового фонду Сумської міської ради – 1 671 947,87 гривень за 

бюджетною програмою по КТПКВК 7691 «Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» головним 

розпорядникам бюджетних коштів». 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., 

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

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Липова С.А. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

1.3. Виключити із пункту 2.4.1. запропонованих пропозицій Сумського міського 

голови наступний абзац «- департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради – 136 088,57 гривень, з них «видатки споживання» - 128 488,57 гривень 

(садіння дерев та кущів) та «видатки розвитку» - 7 600,00 гривень (капітальний 

ремонт ліфта п. 7 ж/б № 22 по вул. Інтернаціоналістів), лист від 03.03.2021 

№ 582/05.01-06;». 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 3 (три): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Чепік В.І.; 



«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 2 (два): Жиленко В.М., Шилов В.О.; 

Кальченко І.В., Перепека І.О., Липова С.А. – не 

голосували; 

Рішення не прийнято 

 

1.4. Виключити із пункту 2.4.1. запропонованих пропозицій Сумського міського 

голови наступний абзац «- управлінню архітектури та містобудування Сумської 

міської ради – 1 535 859,30 гривень («видатки споживання», (створення цифрових 

інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на території м. Суми, лист 

від 01.03.2021 № 268/08.01-22).». 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 3 (три): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Перепека І.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Акпєров В.В., Кальченко І.В., Липова С.А., Чепік В.І., 

Шилов В.О. – не голосували; 

Рішення не прийнято 

 

1.5. Виключити із пункту 3.2.2. запропонованих пропозицій Сумського міського 

голови наступний абзац «- управлінню капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради за бюджетною програмою по КПКВК 

1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» – 

200 000,00 гривень на реконструкцію стадіону «Авангард» (лист від 15.03.2021 

№ 205/09/03).». 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 3 (три): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

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

Шилов В.О. – не голосували; 

Рішення не прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ: Чепік В.І. запропонував на черговій сесії Сумської міської ради 

24 березня 2021 року голосувати зміни до бюджету Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік окремо по кожному головному розпоряднику 

бюджетних коштів. 

Шилов В.О. зауважив, що на сесії необхідно голосувати спочатку за основу 

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)», а потім зміни до зазначеного 

проєкту окремо по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів. 

УХВАЛИЛИ:  
1.6. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на чергову сесію Сумської міської ради 24 березня 

2021 року розділити запропоновані пропозиції Сумського міського голови та 

підготувати окремі пропозиції по кожному головному розпоряднику бюджетних 

коштів Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 




