
ПРОТОКОЛ № 5
засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики Сумської міської ради VIII скликання

від 21 травня 2021 року м. Суми,
майдан Незалежності, 2, 
каб. 62А
з 11— год до 13— год

Присутні 9 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-ІІІ.,
Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., 
Чепік В.І., Шилов В.О.

Відсутній - 1 депутат: 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. Гончарова Н.О. - заступник начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради.
3. Журба О.І. - директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради.
4. Корж М.О. - заступник начальника відділу підприємництва, промисловості 

департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради.
5. Корнієнко М.В. - представник коаліції ГО «Сумська платформа реформ».
6. Кубрак О.М. - начальник управління стратегічного розвитку міста Сумської 

міської ради.
7. Подопригора В.В. - начальник управління «Служба у справах дітей» 

Сумської міської ради.
8. Симоненко Л. - директор КУ Сумська гімназія № 1.
9. Тисівський И.В. - в.о. директора КП «Міськводоканал» Сумської міської 

ради.
10. Чумаченко О.Ю. - начальник управління охорони здоров’я Сумської міської 

ради.
11. Шилов В.В. - начальник управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проект 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 26.05.2021 {Книга 1, питання № 1, на стор. 1- 
2 (з пропозицією виконавчого комітету Сумської міської ради (додається).

2. Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів резервного 
фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за квітень 2021 року»,



який пропонується до розгляду на сесії 26.05.2021 {Книга 1, питання № 2, на 
стор. 3) (додається).

3. Про проект Сумської міської ради «Про звіт про виконання бюджету Сумської 
міської територіальної громади за І квартал 2021 року», який пропонується до 
розгляду на сесії 26.05.2021 {Книга 1, питання № 3, на стор. 4-133) (додається).

4. Про проект 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. (з висновком департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій) (додається).

5. Про лист від 17.05.21 за № 1566 директора департаменту забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо внесення змін 
до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7578-МР «Про 
план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради 
на 2021 рік» (зі змінами), а саме: в додатку замінити назву проекту «Про 
встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- 
підприємців» на «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 
24 червня 2020 року № 6999-МР «Про встановлення фіксованих ставок єдиного 
податку для фізичних осіб-підприємців» (додається).

6. Про лист від 20.04.2021 за № 1339 директора департаменту забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації про 
хід виконання рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6107- 
МР «Про цільову Програму підтримки малого і середнього підприємництва 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» за 
підсумками 2020 року (з плану роботи постійної комісії) (додається).

7. Про лист від 06.05.21 за № 1506 в.о. директора департаменту забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради Стегній А.В. щодо проекту рішення 
Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 
18 грудня 2019 року № 6107-МР «Про цільову Програму підтримки малого і 
середнього підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2022 роки» (додається).

8. Про повторний розгляд листа від 19.04.21 за № 904 заступника начальника 
управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради Павленка В.І. щодо 
додаткового виділення коштів у сумі 30,0 тис. грн на виготовлення проектно- 
кошторисної документації на утеплення дитячого будинку сімейного типу за 
адресою: м. Суми, вул. Березова, 1 (додається).

9. Про лист від 22.04.21 за № 953 заступника начальника управління «Служба у 
справах дітей» Сумської міської ради Павленка В.І. щодо проекту рішення 
Сумської міської ради «Про обмеження перебування дітей у закладах, у яких 
проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на 
вулицях та інших громадських місцях у нічний час на території Сумської міської 
територіальної громади» (додається).

10. 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 (додається).

11. 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) (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
1СПКВК 1517321, КЕКВ 3142

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

2018-2021 8954279 31,4 42471,00 +5320000,0
0 5362471,00 86,1

12. 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 (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
бюджетно г
о
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.

і 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

(знято ініціатором).
13. 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) (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 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

(знято ініціатором).
14. 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) (додається):

1 Іайменування об'єкта 
будівництва 1 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

(знято ініціатором).
15. Про лист від 22.03.21 за № 26 начальника управління капітального будівництва 

та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів у сумі 600,0 тис. грн для виготовлення проектної 
документації по об’єкту «Реставрація Сумської дитячої художньої школи 
ім. М.Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по вул. Псільська, 7 в м. Суми» 
(додається).

16. Про лист від 26.03.21 за № 226 начальника управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50000,00 грн та 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) (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 1516030, КЕКВЗІ32 950000,00

Капітальний ремонт 
прибудинкової території 
в районі житлового 
будинку №7 по проси.
М.Лушпи

2021 +50000,00 50000,00

(знято ініціатором).
17. Про лист від 31.03.21 за № 52 начальника управління капітального будівництва 

та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 1000000,00 грн на фінансування 
об’єкта «Нове будівництво стадіону з хокею на траві по вул. Героїв Крут, 1/1, 1/2 
в м. Суми», 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 1517325, КЕКВ 3142
Нове будівництво 
стадіону з хокею на 
траві по вул. Героїв
Круг. 1/1, 1/2 в м. Суми

2020-2021 218385056 0.2 199440 +1000000,00 1199440,00 0,7

18. Про лист від 07.04.21 за № 215 начальника управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 2,0 млн. грн на фінансування 
об’єкта «Реставраційний ремонт фасаду будинку № 8А по вул. Воскресенська в 
м. Суми» (додається).

19. Про лист від 07.04.21 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) (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 па 
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 1517325. КЕКВ 3142

Реконструкція 
футбольного поля в 
районі будинку №43 по 
вул. Люблінська в м.
Суми

2021 + 100000,00 100000,00

Реконструкція стадіону 
«Авангард»

2021 +500000,00 500000,00

КПКВК 1517340, КЕКВ 3143

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

2021-2023 98982250 646089,00 -600000,00 46089,00 8,9

(знято ініціатором).
20. Про лист від 12.04.21 за № 279 начальника управління капітального будівництва 

та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 100,0 тис. грн та внесення змін 
до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році 
(спеціальний фонд) (додається): 

Найменування об’єкта 
будівництва / вид 

будівельних робіт, утому
числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку 

і
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання 
робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються на 

будівництво 
об'єкта у 

бюджетному
періоді, гривень

Внесено змін +, Всього видатків з 
урахуванням змін

Рівень 
готовності 
об'єкта на

кінець 
бюджетного 
періоду. %

5 6 7 8 9 10 11 12
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 100000,00

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку 
№36 по вул. Горького

2021 +50000,00 50000,00

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку 
№2 по вул.
Праці

2021 +50000,00 50000,00

(знято ініціатором).
21. Про лист від 21.04.21 за № 294 начальника управління капітального будівництва 

та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 800,0 тис. грн та внесення змін 
до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році 
(спеціальний фонд) (додається): 

Нацмену ванни об'єкта 
будівництва

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку 

і
завершення)

Загальна
вартість

будівництва.
гривень

Рівень
виконання робі 

і 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 
бюджетної 0 
періоду. %

КПКВК 1516030, КЕКВ3132



Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку 
№3 по вул. О.Анішеика

2021 0.00 +800 000.00 800 000,00

Всього 8000 000,00

(знято ініціатором).
22. Про лист від 05.05.21 за № 73 в.о. начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Щербаченка І.Д. 
щодо додаткового виділення коштів у сумі 500,0 тис. грн та внесення змін до 
Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році 
(спеціальний фонд) (додається): 

Найменування об'єкта 
будівництва

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку 

і
завершення)

Загальна
вартість

будівництва.
гривень

Рівень
виконання робі 

і 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 
бюджетної 0 
періоду. %

КПКВК 1517330, КЕКВ3132

Нове будівництво спортивного 
майданчика в районі житлового 
будинку № 98 по вул. 
Куликівській у м. Суми

2021 0.00 +500 000.00 500 000,00

Всього 5000 000,00

(знято ініціатором).
23. Про лист від 28.04.21 за № 133 директора КУ Сумська гімназія № 1 

Симоненко Л. щодо додаткового виділення коштів у сумі 199186,00 грн для 
проведення розрахунку з постачальником за поставлену мультимедійну техніку 
(додається).

24. 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 
(додається).

25. 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» (додається).

26. Про листи від 01.03.2021 за № 419 та від 14.05.21 за № 870 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» або першочергово 53880,00 грн на виготовлення проектно- 
кошторисної документації та отримання експертного звіту (додаються).

27. 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 (додається).



28. 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 (додається).

29. Про рекомендацію постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку від 
28.04.21 щодо виділення коштів на розробку проектно-кошторисної 
документації з подальшою реконструкцією колектору, який проходить по 
вулицям Г.Крут - І.Сірка - до КНС 9 (загальною площею 1473 м, Д-500, 600, 
1000 мм) та колектору по вулицям пр-т М. Лушпи - перехрестя вул. 
Інтернаціоналістів та вул. І.Сірка (довжиною 885 м, Д-500 мм) та корегування 
проектно-кошторисної документації колектору, який проходить по 
вул. Черкаська - вул. Замостянська (загальною довжиною 1600 м, Д-500 мм) 
(додається).

30. Про лист від 15.04.21 за № 22/2650 директора КП «Міськводоканал» Сумської 
міської ради Сагача А.Г. щодо звільнення від сплати частини чистого прибутку 
(доходу), що підлягає сплаті до бюджету на 2022 рік (додається).

31. 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 
(додаються).

32. Про лист від 21.04.21 за № 489 начальника управління охорони здоров’я 
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 
сумі 3000,0 тис. грн для КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 
Марії» на заміну двох лікарняних ліфтів, а саме:

- 1500,0 тис. грн на капітальний ремонт лікарняного ліфта (реєстраційний 
номер № 428) за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20;

- 1500,0 тис. грн на капітальний ремонт лікарняного ліфта (реєстраційний 
номер № 5412) за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 (додається).

33. 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» (додається).

34. 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 (додається).

35. Про листи від 17.03.2021 за № 343 та від 01.04.21 за № 401 начальника 
управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо 
додаткового виділення коштів у сумі 1946805,00 грн на проведення капітального 
ремонту вантажного ліфта в поліклінічному відділенні № 1 КНП «Клінічна 
лікарня № 4» за адресою: м. Суми, вул. Праці, 3 (додаються).



36. 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» 
(додається).

37. 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.

38. 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.

39. Про лист від 16.04.21 за № 480 начальника управління охорони здоров’я
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 
сумі 100,0 тис. грн на придбання медичного обладнання для КНП «Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди».



40. Про лист від 15.04.21 за № 467 начальника управління охорони здоров’я 
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 
сумі 592763,54 грн на «Обладнання контрольно-пропускних пунктів на території 
лікарні засобами санкціонального доступу на об’єкті КНП «ЦМКЛ» СМР за 
адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13».

41. Про лист від 15.04.21 за № 468 начальника управління охорони здоров’я 
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 
сумі 1500,0 тис. грн для заміни ліфта у КНП «Центральна міська клінічна 
лікарня» Сумської міської ради.

42. Про лист від 15.04.21 за № 469 начальника управління охорони здоров’я 
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 
сумі 785,1 тис. грн на посилення заходів з охорони КНП «Центральна міська 
клінічна лікарня» Сумської міської ради.

43. Про лист від 16.04.21 за № 476 начальника управління охорони здоров’я 
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 
сумі 1000,0 тис. грн на закупівлю комплексної системи обладнання для 
реабілітаційного відділення КНП «Центральна міська клінічна лікарня» 
Сумської міської ради.

44. Про лист від 07.05.21 за № 114 в.о. начальника управління стратегічного 
розвитку міста Сумської міської ради Басанець О.М. щодо ініціювання на сесію 
проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення туристичного збору» 
та підготовки експертного висновку до даного регуляторного акта (додається).

45. Про лист від 07.05.21 за № 74 директора Сумського міського центру дозвілля 
молоді Сумської міської ради Ганненка І.А. щодо додаткового виділення коштів 
у сумі 120250,00 грн, а саме: 

№ Найменування товару Кількість,
ПІТ. Ціна за 

одиницю,
грн.

Всього, грн.

1.
Намет туристичний, 4- х 

місний 20
4500,00 90000,00

2.
Намети туристичні 2-х 

місний у кількості
4 3100,00 12400,00

3. Тент для шатра 6*3 м 3 5950,00 17850,00

120250,00 120250,00

46. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 63-МР «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 
2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки» (зі змінами)», який 
пропонується до розгляду на сесії 26.05.2021 (з пропозицією виконавчого 
комітету).

47. Про лист від 14.05.21 за № 321 начальника управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 100 000,00 грн. на розробку 
проектно-кошторисної документації та внесення змін до Розподілу коштів



бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і 
реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд):

Найменування об’єкта 
будівництва

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
в а р гість 

будівництва, 
гривень

Рівень
виконання 

робіт на 
початок

бюджетного 
періоду,%

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовують

ея на
будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Внесено змін +,
Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін

Рівень 
готовності 
об’єкта на

кінець 
бюджетног 0 

періоду,
%

КПКВК 1516(130, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку №36 
по вул. СКД

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

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку №38 
ІЮ ВА2Ь СКЛ

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

Всього 101) 1)00,00

48. Про лист від 14.05.21 за № 322 начальника управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на розробку 
проектно-кошторисної документації та внесення змін до Розподілу коштів 
бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і 
реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд): 

Найменування об'єкта 
будівництва

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік поча тку і 
завершення)

За гальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень
виконання 

робіт на 
початок

бюджетного 
періоду,%

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовують

ея на
будівництво 

об’єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Внесено змін +,
Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін

Рівень 
готовності 
об’єкта на 

кінець
бюджетног 0 
періоду,

%

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

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

2021-2022 0,00 +50 000,00 50 000.00

Всього 50 000,00

49. Про лист від 14.05.21 за № 323 начальника управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 100 000,00 грн. та внесення змін 
до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році 
(спеціальний фонд):



Найменування об’єкта 
будівництва

Загальна
тривалість

будівництва
(рік початку і 
завершення)

Загальна
вартість

будівництва,
гривень

Рівень
виконання 
робіт на 
початок

бюджетного 
періоду,%

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовують

ся на
будівництво 

об’єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Внесено змін +,
Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін

Рівень 
готовності 
об’єкта на

кінець 
бюджетпог 0 
періоду, %

КПКВК 1516(130. КЕКВ 3132

Капітальний ремонт
прибудинкової території в 
районі житлового будинку №1 
по вул. О.Аніщенка

2021-2022 0,00 +50 000,00 50 000.00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в 
районі житлового будинку №2 
по вул. О.Аніщенка

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

Всього 101) 000,00

50. Про лист від 14.05.21 за № 324 начальника управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на розробку 
проектно-кошторисної документації та внесення змін до Розподілу коштів 
бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і 
реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд): 

Найменування об’єкта 
будівництва

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вар гість 

будівництва, 
гривень

Рівень
виконання 

робіт на 
початок

бюджетного 
періоду,%

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовують

ся на
будівництво 

об’єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Внесено змін +,
Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетної о 

періоду,
% ‘

КГІКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку №7 
по пров. Інститутському

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

Всього 50 000,00

51. Про лист від 17.05.21 за № 387 начальника управління капітального будівництва 
та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 
додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 150 000,00 грн. з метою 
виготовлення проектної документації по об’єктам капітального ремонту 
прибудинкових територій та внесення змін до Розподілу коштів бюджету 
розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, 
капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд): 

1 Іаймсіїування об'єкта 
будівництва / вид 

будівельних робіт, у тому
числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку 

і
завершення)

Загальна 
вар гість 

будівництва, 
гривень

Рівень
виконання 
робіт на 
початок

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджет)’ 

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 151603(1, КЕКВ 3132 950000.00
Капітальний ремонт
прибудинкової території в 
районі житлового будинку 
№19 по вул. Нахімова

2021 +50000,00 50000,00

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

2021 +50000,00 50000,00

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку 
№14 по пров.
Гетьманський;

2021 +50000,00 50000,00

52. Про лист від 17.05.21 за № 185 начальника управління «Інспекція з благоустрою 
міста Суми» Сумської міської ради Голопьорова Р.В. щодо внесення змін до 
рішення Сумської міської ради від 21.10.2020р. №7558-МР «Про план діяльності 
з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2021 рік» (зі 
змінами), а саме: викласти пункти 4 та 6 додатку до рішення у наступній редакції 
(додається):
№
з/п

Назва проекту рішення Цілі прийняття Строк
підготовки

проекту

Відповідальний 
за розробку 

проекту
4 Про затвердження Правил 

благоустрою Сумської
міської територіальної
громади

Приведення 
існуючих норм у 
відповідність до 
змін чинного
законодавства
України

IV квартал Управління 
«Інспекція 

з благоустрою 
міста Суми» 

Сумської міської 
ради

Правове 
управління 

Сумської міської 
ради

6 Про внесення змін до 
рішення Сумської міської 
ради від 05 жовтня 2016 
року № 1160-МР «Про
затвердження Порядку
видачі дозволів на
порушення об’єктів
благоустрою або відмови в 
їх видачі, переоформлення, 
видачі дублікатів,
анулювання дозволів»

Приведення 
існуючих норм у 
відповідність до 
змін чинного
законодавства
У країни

IV квартал Управління 
«Інспекція 

з благоустрою 
міста Суми» 

Сумської міської 
ради

53. Про лист від 14.05.21 за № 876 начальника управління освіти і науки Сумської 
міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у сумі 
618634,00 грн для здійснення повного розрахунку з підрядником по об’єкту 
«Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І ступеня № ЗО «Унікум» Сумської міської ради» (додається).

54. Про лист від 19.05.21 за № 3489 директора департаменту соціального захисту 
населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо 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 саме:



Захід разом на рік, 
гри.

КПКВК 0813242, КЕКВ 2730 (Соціальна підтримка захисників 
України та членів їх сімей)

+47 000,00

надання мат. допомоги на вирішення соціально-побутових питань +40 000,00
надання матеріальної допомоги до святкових та визначних дат (дитині 
загиблого - до Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая та до Дня 
Незалежності; 3 членам сімей загиблих - до Дня міста)

+7 000,00

КПКВК 0813191, КЕКВ 2730 (Милосердя) -47 000,00
виплата щом. стипендії ветеранам підпільно-партизанського руху -47 000,00
Всього 0,00

55. Про лист від 20.05.21 за № 3500 директора департаменту соціального захисту 
населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо 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 саме: додаткового 
передбачення коштів у сумі 100,0 тис. грн ля проведення дороговартісного 
оперативного лікування та подальшого лікування Бортник А.М.

1. СЛУХАЛИ: Про проект 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 26.05.2021 {Книга 1, питання № 1, на стор. 1-2 
(з пропозицією виконавчого комітету Сумської міської ради) (додається). 
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх щодо змін, які пропонуються 
в даному проекті рішення та в пропозиції виконавчого комітету до даного проекту 
(пропозиція додається).
В обговоренні прийняли участь: Чепік В.І., Акпєров В.В., Перепека І.О., 
Шилов В.О.
Журба О.І. пояснив перерозподіл видатків по об’єктам департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради, який пропонується в пропозиціях 
виконавчого комітету Сумської міської ради.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Інформацію прийняти до відома.
1.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проект рішення з
пропозицією виконавчого комітету Сумської міської ради на сесії.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.; 
«Проти» - 0 (нуль);
«Утримався» - 0 (нуль);
Акпєров В.В., Чепік В.І. - не голосували;
Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання 
коштів резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 
квітень 2021 року», який пропонується до розгляду на сесії 26.05.2021 {Книга 1, 
питання № 2, на стор. 3) (додається).



ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Інформацію прийняти до відома.
2.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проект рішення на 
сесії.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

3. СЛУХАЛИ: Про проект Сумської міської ради «Про звіт про виконання 
бюджету Сумської міської територіальної громади за І квартал 2021 року», який 
пропонується до розгляду на сесії 26.05.2021 {Книга 1, питання № 3, на стор. 4- 
133) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Інформацію прийняти до відома.
3.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проект рішення на 
сесії.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

4. СЛУХАЛИ: Про проект 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. (з висновком департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Корнієнко М.В., Липова С.А.
В обговоренні прийняли участь: Перепека І.О., Дяденко І.О., Чепік В.І., 
Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Інформацію прийняти до відома.
4.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проект рішення на 
сесії.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7 (сім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., 
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., 
«Проти» - 0 (нуль);
«Утримався» - 0 (нуль);
Липова С.А., Шилов В.О. — не голосували;
Рішення прийнято

29. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію постійної комісії з питань житлово- 
комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та 
зв’язку від 28.04.21 щодо виділення коштів на розробку проектно-кошторисної



документації з подальшою реконструкцією колектору, який проходить по 
вулицям Г.Крут - І.Сірка - до КНС 9 (загальною площею 1473 м, Д-500, 600, 
1000 мм) та колектору по вулицям пр-т М. Лушпи - перехрестя 
вул. Інтернаціоналістів та вул. І.Сірка (довжиною 885 м, Д-500 мм) та 
корегування проектно-кошторисної документації колектору, який проходить по 
вул. Черкаська - вул. Замостянська (загальною довжиною 1600 м, Д-500 мм) 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Журба О.І., Тисівський Й.В.
Шилов В.О. зауважив, що невідома сума яка необхідна для виконання вказаних 
робіт та запропонував департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 
(Журба О.І.) доопрацювати дане питання.

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.05.21 за № 1566 директора департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо 
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7578- 
МР «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської 
міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: в додатку замінити назву проекту 
«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- 
підприємців» на «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 
24 червня 2020 року № 6999-МР «Про встановлення фіксованих ставок єдиного 
податку для фізичних осіб-підприємців» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що дане питання та питання 
№ 52 стосується внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 
2020 року № 7578-МР «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів Сумської міської ради на 2021 рік» (зі змінами).
УХВАЛИЛИ:
5.1. Вважати за доцільне внесення змін до рішення Сумської міської ради від 
21 жовтня 2020 року № 7578-МР «Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Сумської міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: в 
додатку замінити назву проекту «Про встановлення фіксованих ставок єдиного 
податку для фізичних осіб-підприємців» на «Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6999-МР «Про встановлення 
фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців».
5.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.):

5.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради.
5.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд 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 підтримати даний проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8 (вісім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., 

Жиленко В.М., Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., 
Шилов В.О.;
«Проти» - 0 (нуль);
«Утримався» - 0 (нуль);
Чепік В.І. - не голосував;
Рішення прийнято



52. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.05.21 за № 185 начальника управління «Інспекція 
з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради Голопьорова Р.В. щодо 
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21.10.2020р. №7558-МР «Про 
план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради 
на 2021 рік» (зі змінами), а саме: викласти пункти 4 та 6 додатку до рішення у 
наступній редакції (додається): 

№
з/п

Назва проекту рішення Цілі прийняття Строк
підготовки

проекту

Відповідальний 
за розробку 

проекту
4 Про затвердження Правил 

благоустрою Сумської
міської територіальної
громади

Приведення 
існуючих норм у 
відповідність до 
змін чинного
законодавства
України

IV квартал Управління 
«Інспекція 

з благоустрою 
міста Суми » 

Сумської міської 
ради

Правове 
управління 

Сумської міської 
ради

6 Про внесення змін до 
рішення Сумської міської 
ради від 05 жовтня 2016 
року № 1160-МР «Про
затвердження Порядку
видачі дозволів на
порушення об’єктів
благоустрою або відмови в 
їх видачі, переоформлення, 
видачі дублікатів,
анулювання дозволів»

Приведення 
існуючих норм у 
відповідність до 
змін чинного
законодавства
України

IV квартал Управління 
«Інспекція 

з благоустрою
міста Суми » 

Сумської міської 
ради

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 
УХВАЛИЛИ:
52.1. Вважати за доцільне внесення вищезазначених змін до рішення Сумської 
міської ради від 21.10.2020р. №7558-МР «Про план діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2021 рік» (зі змінами).
52.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.):

52.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради.
52.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської ради.
52.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 
питання (у разі необхідності).

52.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8 (вісім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., 

Жиленко В.М., Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., 
Шилов В.О.;
«Проти» - 0 (нуль);
«Утримався» - 0 (нуль);
Чепік В.І. — не голосував;
Рішення прийнято



6. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.04.2021 за № 1339 директора департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо 
інформації про хід виконання рішення Сумської міської ради від 18 грудня 
2019 року № 6107-МР «Про цільову Програму підтримки малого і середнього 
підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020- 
2022 роки» за підсумками 2020 року (з плану роботи постійної комісії) 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8 (вісім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., 
Шилов В.О.;
«Проти» - 0 (нуль);
«Утримався» - 0 (нуль);
Чепік В.І. - не голосував;
Рішення прийнято

7. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.05.21 за № 1506 в.о. директора департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Стегній А.В. щодо 
проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 18 грудня 2019 року № 6107-МР «Про цільову Програму 
підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В.
УХВАЛИЛИ:
7.1. Інформацію прийняти до відома.
7.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проект рішення на 
сесії.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

8. СЛУХАЛИ: Про повторний розгляд листа від 19.04.21 за № 904 заступника 
начальника управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради 
Павленка В.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі 30,0 тис. грн на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення дитячого будинку 
сімейного типу за адресою: м. Суми, вул. Березова, 1 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.В.
УХВАЛИЛИ:
8.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 30,0 тис. грн на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення дитячого будинку 
сімейного типу за адресою: м. Суми, вул. Березова, 1.
8.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 
проекту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про 
бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами).



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.04.21 за № 953 заступника начальника управління 
«Служба у справах дітей» Сумської міської ради Павленка В.І. щодо проекту 
рішення Сумської міської ради «Про обмеження перебування дітей у закладах, у 
яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 
харчування, на вулицях та інших громадських місцях у нічний час на території 
Сумської міської територіальної громади» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.В.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

10. СЛУХАЛИ: 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 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

11. СЛУХАЛИ: 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) (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 8954279 31,4 42471,00 +5320000,0
0 5362471,00 86,1

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ: Повернутися до розгляду даного питання за результатами 
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Сумської міської 
територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-ІІІ., Дяденко І.О., 
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., 
Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» - 0 (нуль);
«Утримався» - 0 (нуль);
Рішення прийнято

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 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) (додається):

Найменування
об'єкта

будівництва/ вид 
будівельних робіт, 

у тому числі
проектні роботи

Загальна 
тривалість 
будівництв 

а (рік 
початку і 

завершення 
)

Загальна
вартість

будівництв
а,

гривень

Рівень
виконання 

робіт на 
початок

бюджетної'
о

періоду, %

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуютьс

я па
будівництво 

об’єкта у 
бюджетному

Внесено
змін
+, -

Всього 
видатків з 

урахування
м змін

Рівень 
готовності 
об'єкта на

кінець 
бюджетног 
о 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.

1 Ковпака

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

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

13. СЛУХАЛИ: 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) (додається):

1 Іайменування 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

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

14. СЛУХАЛИ: 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) (додається):

Найменування об'єкта 
будівництва / вид 

будівельних робіт, утому 
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'єк та 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

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.03.21 за № 26 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів у сумі 600,0 тис. грн для 
виготовлення проектної документації по об’єкту «Реставрація Сумської дитячої 
художньої школи ім. М.Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по 
вул. Псільська, 7 в м. Суми» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
Шилов В.О. запропонував виконавчому комітету Сумської міської ради 
опрацювати дане питання, розглянути доцільність виділення коштів на 
реставрацію Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з добудовою 
класів скульптури по вул. Псільська, 7 в м. Суми, а також можливість 
переміщення школи в приміщення Клубу юних техніків по 
вул. Холодногірській, 35.



В обговоренні прийняли участь: Дяденко І.О., Липова С.А., Жиленко В.М., 
Чепік В.І.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати виконавчому комітету Сумської міської ради 
(Павлик Ю.А.) розглянути доцільність виділення коштів на реставрацію Сумської 
дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по 
вул. Псільська, 7 в м. Суми.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.03.21 за Хе 226 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50000,00 грн 
та 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) (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 1516030, КЕКВ 3132 950000.00

Капітальний ремонт 
прибудинкової території 
в районі житлового 
будинку №7 по проси.
М.Лушпи

2021 +50000,00 50000,00

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.03.21 за № 52 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 
1000000,00 грн на фінансування об’єкта «Нове будівництво стадіону з хокею на 
траві по вул. Героїв Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми», 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 видат ків 
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 1517325, КЕКВ 3142
Нове будівництво 
стадіону з хокею на 
траві по вул. Героїв

2020-2021 218385056 0,2 199440 + 1000000.00 1199440,00 0,7



Крут, 1/1, 1/2 в м. Суми

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.04.21 за № 215 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 2,0 млн. грн 
на фінансування об’єкта «Реставраційний ремонт фасаду будинку № 8А по 
вул. Воскресенська в м. Суми» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
Шилов В.О. запропонував поки що залишити дане питання без розгляду.

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.04.21 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) (додається): 

1 Іайменування 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 1517325, КЕКВ 3142

Реконструкція 
футбольного поля в 
районі будинку №43 но 
вул. Люблінська в м.
Суми

2021 +100000,00 100000,00

Реконструкція стадіону 
«Авангард»

2021 +500000.00 500000.00

КПКВК 151734(1, КЕКВ 3143

Будівля Реального училища 
(школа № 4), м.Суми - 
реставраї ия

2021-2023 98982250 646089,00 -600000,00 46089.00 8.9

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.04.21 за № 279 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 100,0 тис. грн 
та внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 
році (спеціальний фонд) (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 па 
початок

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються на 

будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Внесено змін +, Всього видатків з 
урахуванням змін

Рівень 
готовності 
об'єкта на

кінець 
бюджетного 
періоду, %

5 6 7 8 9 10 11 12
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 100000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в 
районі житлового будинку 
№36 по вул. Горького

2021 +50000,00 50000,00

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку 
№2 но вул.
ГІрапі

2021 +50000,00 50000,00

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.04.21 за № 294 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 800,0 тис. грн 
та внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 
2021 році (спеціальний фонд) (додається): 

Найменування об’єкта 
будівництва

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку 

і
завершення)

Загальна
вартість

будівництва.
гривень

Рівень
виконання робі 

і на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються па 

будівництво 
об'єкта у 

бюджетному
періоді, гривень

Внесено змін

Всього 
видатків з 

урахуванням 
змін

Рівень 
готовності 
об'єкта на

кінець 
бюджетної 0 
періоду. %

КПКВК 1516030, КЕКВ3132
Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 
районі житлового будинку №3 
по вул. О.Аніщенка

2021 0.00 +800 000.00 800 000,00

Всього 8000 000,00

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.05.21 за № 73 в.о. начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
ІЦербаченка Т.Д. щодо додаткового виділення коштів у сумі 500,0 тис. грн та 
внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 
2021 році (спеціальний фонд) (додається):



Найменування об'єкта 
будівництва

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку 

і
завершення)

Загальна
вартість

будівництва.
гривень

Рівень
виконання робі 

і 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 
бюджетної о 
періоду. %

КПКВК 1517330. КЕКВ3132

Нове будівництво спортивного 
майданчика в районі житлового 
будинку № 98 но вул. 
Куликівській у м. Суми

2021 0.00 +500 000.00 500 000,00

Всього 5000 000,00

(знято ініціатором).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 28.04.21 за № 133 директора КУ Сумська гімназія 
№ 1 Симоненко Л. щодо додаткового виділення коштів у сумі 199186,00 грн для 
проведення розрахунку з постачальником за поставлену мультимедійну техніку 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Симоненко Л.
УХВАЛИЛИ:
23.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 199186,00 грн для 
проведення розрахунку з постачальником за поставлену мультимедійну техніку.
23.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) за результатами перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 
підсумками І півріччя 2021 року підготувати від імені постійної комісії 
пропозицію до проекту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року 
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 
змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш, 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

24. СЛУХАЛИ: 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 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О.
Липова С.А. запропонувала управлінню освіти і науки Сумської міської ради 
(Данильченко А.М.) врахувати дане питання в своїх пропозиціях при формуванні 
бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік.

25. СЛУХАЛИ: 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» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що на даний час відбуваються тендерні 
процедури і даний заклад може потрапити в перелік фінансування Європейського 
Інвестиційного Банку.

26. СЛУХАЛИ: Про листи від 01.03.2021 за № 419 та від 14.05.21 за № 870 
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» або першочергово 53880,00 грн на виготовлення проектно- 
кошторисної документації та отримання експертного звіту (додаються). 
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О.
УХВАЛИЛИ:
26.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 53880,00 грн на 
виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
звіту.
26.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) за результатами перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 
підсумками І півріччя 2021 року підготувати від імені постійної комісії 
пропозицію до проекту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року 
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 
змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

27. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 
ВИСТУПИЛИ: Дяденко І.О. повідомила, що може виділити кошти, які 
передбачені на виконання виборчих програм і доручень виборців, на розроблення 
проектно-кошторисної документації по даному об’єкту.
Шилов В.О. запропонував управлінню освіти і науки Сумської міської ради 
(Данильченко А.М.) звернутися до постійної комісії після наявності проектно- 
кошторисної документації.

28. СЛУХАЛИ: 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 (додається).



ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О. зняла з порядку денного постійної комісії дане 
питання.

ЗО. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.04.21 за № 22/2650 директора
КП «Міськводоканал» Сумської міської ради Сагача А.Г. щодо звільнення від 
сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету на 
2022 рік (додається).
ВИСТУПИЛИ: Тисівський Й.В.
В обговоренні прийняли участь: Шилов В.О., Липова С.А., Чепік В.Г, 
Перепека І.О.
УХВАЛИЛИ:
ЗОЛ. Рекомендувати КП «Міськводоканал» Сумської міської ради (Сагач А.Г.) 
надати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Журба О.І.) всі 
розрахунки щодо даного питання.
30.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 
(Журба О.І) звернутися до постійної комісії з даного питання після його 
опрацювання.
30.3. Рекомендувати КП «Міськводоканал» Сумської міської ради (Сагач А.Г.)
провести брифінг та роз’яснити населенню ситуацію щодо даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

31. СЛУХАЛИ: 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 
(додаються).
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. повідомила, що управління охорони здоров’я 
Сумської міської ради готує звернення до Міністерства охорони здоров’я України 
щодо прискорення вирішення даної ситуації.

32. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.04.21 за № 489 начальника управління охорони 
здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення 
коштів у сумі 3000,0 тис. грн для КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої 
Діви Марії» на заміну двох лікарняних ліфтів, а саме:
- 1500,0 тис. грн на капітальний ремонт лікарняного ліфта (реєстраційний 

номер № 428) за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20;
- 1500,0 тис. грн на капітальний ремонт лікарняного ліфта (реєстраційний 

номер № 5412) за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю.
УХВАЛИЛИ:



32.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 1500,0 тис. грн для 
КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» на капітальний 
ремонт лікарняного ліфта за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20.
32.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) за результатами перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 
підсумками І півріччя 2021 року підготувати від імені постійної комісії 
пропозицію до проекту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року 
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 
змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

33. СЛУХАЛИ: 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» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю.
УХВАЛИЛИ: Повернутися до розгляду даного питання за результатами 
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Сумської міської
територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

34. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю.
УХВАЛИЛИ: Повернутися до розгляду даного питання за результатами 
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Сумської міської
територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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



35. СЛУХАЛИ: Про листи від 17.03.2021 за № 343 та від 01.04.21 за № 401 
начальника управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. 
щодо додаткового виділення коштів у сумі 1946805,00 грн на проведення 
капітального ремонту вантажного ліфта в поліклінічному відділенні № 1 
КНП «Клінічна лікарня № 4» за адресою: м. Суми, вул. Праці, 3 (додаються). 
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю.
Липова С.А. запропонувала всі листи управління охорони здоров’я Сумської 
міської ради направити департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради на опрацювання.
УХВАЛИЛИ: Повернутися до розгляду даного питання за результатами 
перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Сумської міської 
територіальної громади за підсумками І півріччя 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

36. СЛУХАЛИ: 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» 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю.
Чепік В.І. запропонував зняти видатки на суму 1150,0 тис. грн по об’єкту 
«Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - скверу МЦ «Романтика» в м. Суми» 
та направити на капітальний ремонт приміщення операційної № 6 операційного 
блоку хірургічного корпусу № 1 КНП «Клінічна лікарня № 5».
УХВАЛИЛИ:
36.1. Вважати за доцільне зменшити обсяг видатків на суму 1150,0 тис. грн по 
об’єкту «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - скверу МЦ «Романтика» в 
м. Суми» та направити на капітальний ремонт приміщення операційної № 6 
операційного блоку хірургічного корпусу №2 1 КНП «Клінічна лікарня № 5».
36.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 
проекту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про
бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 7 (сім): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Кальченко І.В., Липова С.А., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» - 0 (нуль);
«Утримався» - 2 (два): Жиленко В.М., Перепека І.О.;
Рішення прийнято

44. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.05.21 за № 114 в.о. начальника управління 
стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Басанець О.М. щодо 
ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення



туристичного збору» та підготовки експертного висновку до даного 
регуляторного акта (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кубрак О.М.
УХВАЛИЛИ:
44.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт - проект рішення 
Сумської міської ради «Про встановлення туристичного збору» та аналіз його 
регуляторного впливу відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
44.2. Ініціювати розгляд даного питання на черговій сесії Сумської міської ради.
44.3. Рекомендувати управлінню стратегічного розвитку міста Сумської міської 
ради (Кубрак О.М.):

44.3.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської ради.
44.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 
питання (у разі необхідності).

44.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

53. СЛУХАЛИ: Про лист від 14.05.21 за № 876 начальника управління освіти і 
науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 
коштів у сумі 618634,00 грн для здійснення повного розрахунку з підрядником по 
об’єкту «Капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І ступеня № ЗО «Унікум» Сумської міської ради» 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
53.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 618634,00 грн для 
здійснення повного розрахунку з підрядником по об’єкту «капітальний ремонт 
харчоблоку Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 
«Унікум» Сумської міської ради».
53.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) за результатами перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 
підсумками І півріччя 2021 року підготувати від імені постійної комісії 
пропозицію до проекту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року 
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 
змінами).



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9 (дев’ять): Акпєров В.В., Галаєв Р.М.-Ш., 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

Голова постійної комісії В.О. Шилов

Секретар постійної комісії І.В. Кальченко


