ПРОТОКОЛ № 6
засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання
від 10 червня 2021 року

м. Суми,
майдан Незалежності, 2,
каб. 59
з 1400 год до 1645 год

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Запрошені:
Велитченко Е.В. – директор КП електромереж зовнішнього освітлення
«Міськсвітло» Сумської міської ради.
Ганненко І.А. – директор Сумського міського центру дозвілля молоді
Сумської міської ради.
Гончарова Н.О. – заступник начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради.
Журба О.І. – директор департаменту інфраструктури міста Сумської
міської ради.
Іщенко Т.Д. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
Кисіль О.А. - начальник управління житлово-комунального господарства
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради.
Кіпенко Н.Б. – в.о. начальника управління охорони здоров’я Сумської
міської ради.
Котляр А. І. – заступник директора департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради.
Літовцева Т. – директор КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа «Суми».
Міщенко Т.М. – заступник директора Сумського НДЕКЦ МВС України.
Обравіт Є.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту Сумської
міської ради.
Співакова Л.І. – заступник директора департаменту фінансів, економіки та
інвестицій Сумської міської ради.
Шилов В.В. – начальник управління капітального будівництва та
дорожнього господарства Сумської міської ради.
Яковенко С.В. – начальник відділу транспорту, зв'язку та
телекомунікаційних послуг Сумської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. 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 ,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;
6) 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;
7) КНП «ЦПМСД №1» СМР: необхідні кошти у сумі 450,0 тис. грн на
обладнання приміщень закладу системами протипожежного захисту за
адресою: вул. Паркова, 1 (додається).
2. 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 (додається).
3. 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» (додається).
4. 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» (додається).
5. 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 (додається).
6. 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 (додається).
7. 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 (додається).
8. Про лист від 18.05.21 за № 557 начальника управління охорони здоров’я
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 4529,737 тис. грн на проведення капітального ремонту харчоблоку
КНП «Клінічна лікарня № 5».
9. Про лист від 20.05.21 за № 575 начальника управління охорони здоров’я
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 1711164,00 грн на оплату комунальних платежів КНП «Клінічна лікарня
Святого Пантелеймона» Сумської міської ради.
10. Про листи від 24.05.21 за № 583 та від 01.06.21 за № 615 начальника
управління охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо
додаткового виділення коштів у сумі 2350,8 тис. грн на забезпечення осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, інших категорій населення медичними
виробами та іншими засобами.
11. Про лист від 28.05.21 за № 602 начальника управління охорони здоров’я
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 1299000,00 грн на закупівлю дороговартісного обладнання –
комп’ютерного томографа Insitum 32 для КНП «Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона».
12. Про лист від 01.06.21 за № 625 начальника управління охорони здоров’я
Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 125,930 тис. грн на забезпечення безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань для
КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона».
13. 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
Рівень
готовності
розвитку, які
Всього
Загальна
виконання робіт
об’єкта на
спрямовуються Внесено змін видатків з
вартість
на початок
кінець
+, будівництва,
на будівництво
урахуванням
бюджетного
бюджетного
гривень
об’єкта у
змін
періоду,%
періоду,
бюджетному
%
періоді, гривень
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №36
по вул. СКД
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №38
по вул. СКД
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
100 000,00

14. 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) (додається):

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №5
по вул. Заливній
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

15. 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №1
по вул. О.Аніщенка
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №2
по вул. О.Аніщенка
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
100 000,00

16. 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №7
по пров. Інститутському
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

17. 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) (додається):
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)
5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

9

10

11
950000,00

12

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

18. Про лист від 18.05.21 за № 404 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 200,0 тис. грн на
розробку проектно-кошторисної документації по наступним об’єктам:
1) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 37 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
2) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 39 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
3) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 41 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
4) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 10 по вул. Нижньохолодногірській – 50,0 тис. грн
(додається).
19. Про лист від 18.05.21 за № 405 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис. грн на
розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту
прилеглої території КУ Сумська гімназія № 1 (додається).
20. Про лист від 18.05.21 за № 406 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис. грн на
розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту
прибудинкової території в районі житлового будинку № 1 по вул. Гамалія
(додається).
21. Про лист від 14.05.21 за № 409 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

Рівень
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
виконання бюджету розвитку, які
Всього
готовності
Загальна
тривалість
робіт на
спрямовуються на Внесено змін видатків з
об’єкта на
вартість
будівництва
+, початок
будівництво об’єкта у
урахуванням
кінець
будівництва,
(рік початку і
гривень
бюджетного бюджетному періоді,
змін
бюджетного
завершення)
періоду,%
гривень
періоду, %
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №8
по просп. Шевченка
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

22. Про лист від 18.05.21 за № 413 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на розробку проектно-кошторисної
документації для навчальних закладів у сумі 500 000,00 грн, а саме:
- капітальний ремонт КУ Сумський НВК №11 «Журавонька» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №3 «Калинка» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №6 «Метелик» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №12 «Олімпійський» в
м. Суми - 62 500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ 313 «Купава» в м. Суми –
62 500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ №14 «Золотий півник» в м. Суми 62500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ №36 «Червоненька квіточка» 62500,00 грн;
 капітальний ремонт КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 в м. Суми 62500,00 грн (додається).
23. Про лист від 26.05.21 за № 429 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. 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):
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)
5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
виконання
розвитку, які
Всього видатків
робіт на
спрямовуються Внесено змін +, з урахуванням
початок
на будівництво
змін
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
9
8
10
11

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
12

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

2020-2021

2203566

0,2

100000,00

+1000000,00

1100000,00

52,0

24. Про лист від 31.05.21 за № 459 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) (додається):
Загальна
Найменування о будівництва тривалість
об’єкта
будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,%

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №5
по вул. Засумській
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

25. Про лист від 02.06.21 за № 461 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. та
внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на
будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у
2021 році (спеціальний фонд) (додається):
Найменування об'єкта
будівництва / вид
будівельних робіт, у
тому числі проектні
роботи

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку
і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

6

7

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

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

11

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового
будинку №8 по
Покровській площі

2021

+50000,00

50000,00

26. Про лист від 04.06.21 за № 494 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис. грн на
розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін до Розподілу
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд) (додається):

Найменування об'єкта
будівництва

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №11
по вул. Заливній
Всього

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

27. Про лист від 04.06.21 за № 493 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 150,0 тис. грн на
розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін до Розподілу
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд) (додається):
Найменування об’єкта
будівництв^

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку
і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №39
по вул. Харківській

0,00

+50 000,00

50 000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №41
по вул. Харківській

0,00

+50 000,00

50 000,00

0,00

+50 000,00

50 000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №43
по вул. Харківській
Всього

150 000,00

28. Про лист від 04.06.21 за № 492 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис. грн на
розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін до Розподілу
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд) (додається):
Найменування об'єкта
будівництва

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,%

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

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №25
по вул. Горького
Всього

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

29. 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 23.06.2021 (Книга 1, питання № 1, на
стор. 1-3) (додається).
30. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 63-МР «Про Програму
економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади
на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (зі змінами),
який пропонується до розгляду на сесії 23.06.2021 (Книга 1, питання № 2, на
стор. 4-7) (додається).
31. Про проєкт Сумської міської ради «Про витрачання коштів резервного фонду
бюджету Сумської міської територіальної громади за травень 2021 року», який
пропонується до розгляду на сесії 23.06.2021 (Книга 1, питання № 3, на
стор. 8) (додається).
32. Про лист від 20.05.21 за № 1761 директора департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про стан
врахування пропозицій учасників електронних консультацій з громадськістю
що проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та
проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської
територіальної громади на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 20222023 роки за І квартал 2021 року (додається).
33. Про лист від 21.05.21 за № 919 керуючого справами виконавчого комітету
Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності Сумської міської ради Костенко О.А. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн для передачі субвенції з місцевого
бюджету державному бюджету для Управління Служби безпеки України в
Сумській області на придбання засобів індивідуального захисту (додається).
34. 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
(додається):
Захід

Разом на рік,
грн

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
Всього

-47 000,00
0,00

35. 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 для проведення
дороговартісного оперативного лікування та подальшого лікування
Бортник А.М. (додається).
36. Про лист від 02.06.21 за № 966 начальника управління освіти і науки Сумської
міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у сумі
55,0 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації та
отримання експертного звіту по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтного
покриття на території Комунальної установи Сумська спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради» (додається).
37. Про лист від 03.06.21 за № 989 начальника управління освіти і науки Сумської
міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення коштів у сумі
50,0 тис. грн на розробку ескізного проєкту по реконструкції будівлі
складських приміщень КУ Сумська класична гімназія Сумської міської ради
(додається).
38. 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 (додається):
№

1.
2.
3.

Найменування товару

Намет туристичний, 4- х
місний
Намети туристичні 2-х
місний у кількості
Тент для шатра 6*3 м

Кількість,
шт.

20

Ціна за
одиницю,
грн.
4500,00

Всього, грн.

90000,00

4

3100,00

12400,00

3

5950,00

17850,00

120250,00

120250,00

39. Про лист від 31.05.21 за № 127 директора КЗ «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Суми» Літовцевої Т. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 45000,00 грн на придбання двох вентиляторів та 22270,00 грн на послуги
по їх установці в залі спортивної гімнастики (додається).
40. Про лист від 31.05.21 за № 128 директора КЗ «Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Суми» Літовцевої Т. щодо додаткового виділення коштів у
сумі 127420,00 грн для участі у Чемпіонаті України з футболу ДЮФЛ серед
дитячо-юнацьких спортивних закладів І ліга, двом командам U 15, U 17
(додається).

41. Про рекомендацію постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку від
01.06.21 щодо додаткового виділення коштів на придбання автотранспорту
для КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради (додається).
42. Про лист від 07.06.21 за № 315 директора КП електромереж зовнішнього
освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо
додаткового виділення коштів у сумі 6940002,96 грн для проведення
аварійних та поточних ремонтів мереж вуличного освітлення міста Суми
(розрахунок додається) (додається).
43. Про лист від 08.06.21 за № 500 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. на
розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін до Розподілу
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд):

Найменування об’єкта
будівництва

Загальна
тривалість
будівництва (рік
початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,%

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

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

2021-2022

0,00

+50 000.00

Всього

50 000.00

50 000,00

44. Про лист від 08.06.21 за № 500 начальника управління капітального
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В.
щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50 000,00 грн. та
внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на
будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у
2021 році (спеціальний фонд):
Найменування об'єкта
будівництва / вид
будівельних робіт, у
тому числі проектні
роботи

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку
і
завершення)

5

6

Капітальний ремонт
прилеглої території
КЗСОР Сумський дитячий
будинок ім. С.П.Супруна за
адресою: м. Суми,
вул. Ковпака, 37

2021

Обсяг видатків
Рівень
Рівень
бюджету
Загальна
виконання розвитку, які
готовності
Всього видатків
вартість
робіт на спрямовуються Внесено змін
об'єкта на
з урахуванням
+, будівництва,
початок на будівництво
кінець
змін
гривень
бюджетного
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
7
9
II
8
10
12
КГІКВК 1516030, КЕКВ 3132

+50000,00

50000.00

45. Про лист від 09.06.21 за № 1020 керуючого справами виконавчого комітету
Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності Сумської міської ради Костенко О.А. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 98,0 тис. грн для передачі субвенції з місцевого
бюджету державному бюджету для Сумського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України
на придбання спеціального
устаткування – ваги-вологоміри Redwag MA110.R. у кількості 2-х одиниць
(додається).
46. Про лист від 09.06.21 за № 854 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів, а саме:
1) 2 500 000,00 грн по заходу «Оплата електроенергії на вуличне освітлення
(активна
електроенергія)
Піщанський,
Великочернеччинський,
Битицький, Стецьківський старостинські округи»
2) 3 000,00 грн по КПКВК 1216090, КЕКВ 2274 по заходу: «Оплата послуг
по постачанню природнього газу «Вічний вогонь» (додається).
47. Про лист від 09.06.21 за № 583 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
7124 700,00 грн по заходу «Капітальний ремонт об’єктів благоустрою –
розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами»
(додається).
48. Про лист від 09.06.21 за № 581 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
1490 000,00 грн по об’єкту «Поточний ремонт фасаду нежитлового
приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, б. 9» (додається).
49. Про лист від 09.06.21 за № 856 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо передбачення в бюджеті Сумської
міської територіальної громади видатки на 2021 рік, а саме: по КПКВК
1219770, в сумі 8000000,00 гривень, з них спеціального фонду КЕКВ 3220 в
сумі 3450000,00 гривень та загального фонду КЕКВ 2620 в сумі
4550000,00 гривень по об’єктах (додається):
Напрямок використання коштів іншої субвенції
за цільовим призначенням

Обсяг
фінансування
спеціального
фонду

50. №
Капітальний ремонт водостічної системи даху,
ганків, замощення внутрішнього двору та
відмосткп. утеплення внутрішнього фасаду
Опорного закладу Верхньосироватська СШ І-ІІІ
1 ступенів Верхиьосироватеької сільської ради 2 500 000,00
Сумського району за адресою: пл. Козацької
Слави, 5. с. Верхня Сироватка. Сумський район.
Сумська область
Реконструкція
вуличного
освітлення
по
2 вул. Комарова та Остапенка в с. Залізняк 350 000,00
Сумського району Сумської області

Обсяг
фінансування
загального
фонду

Разом

2 500 000,00

350 000,00

Реконструкція фасаду з утепленням нежитлової
адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої
3 території за адресою: вул. Макаренка. буд. 36. 600 000,00
с. Верхня Сироватка. Сумський район, Сумська
область
Поточний середній ремонт дороги місцевого
4 значення с. Верхня Сироватка. Сумський район,
Сумська область
3450000,00
Всього

600 000,00

4 550 000,00

4 550 000,00

4550000,00

8 000 000,00

50. Про лист від 09.06.21 за № 859 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
10,0 млн. грн по об’єкту «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та
штучних споруд Сумської міської територіальної громади» (додається).
51. Про лист від 09.06.21 за № 858 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
18,0 млн. грн по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. 20 років
Перемоги на ділянці від вул. Петропавлівська до вул. Герасима Кондратьєва в
м. Суми» (додається).
52. Про лист від 09.06.21 за № 852 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
1541 958,48 грн по заходу «Сплата боргу за 2020 рік по орендній платі за
користування земельною ділянкою полігону для розміщення твердих
побутових відходів III черги (кадастровий номер 5922380800:06:001:0206,
розташованої за межами населених пунктів на території Верхньосироватської
сільської ради Сумського району (Великобобрицького старостинського округу
Краснопільського району) Сумської області)» (додається).
53. Про лист від 09.06.21 за № 587 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків бюджету
Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) збільшити видатки по КПКВК 1216015, КЕКВ 3131 на загальну суму
1 282 450,00 грн по об’єктах:
 Капітальний
ремонт
житлового
фонду:
капремонт
вантажопасажирського ліфта житлового будинку № 43/1 по
просп. М. Лушпи, в м. Суми в сумі 835 000,00 грн;
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 5 житлового
будинку № 31 по вул. Заливна в м. Суми в сумі 150 000,00 грн;
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового
будинку № 62 по вул. Героїв Крут в м.Суми в сумі 297 450,00 грн;
2) передбачити видатки по КПКВК 1216015, КЕКВ 3131 на суму
2 430 000,00 грн по об’єктах:
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового
будинку № 59А по вул. Інтернаціоналістів в м. Суми в сумі
810 000,00 грн;
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 2 житлового
будинку № 59А по вул. Інтернаціоналістів м. Суми в сумі
810 000,00 грн;

 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 3 житлового
будинку № 59А по вул. Інтернаціоналістів в м. Суми в сумі
810 000,00 грн (додається).
54. Про лист від 09.06.21 за № 860 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу видатків бюджету
Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 по заходу:
«Улаштування квітників з однолітками з усіма видами супутніх робіт в
парку "Казка"» на загальну суму 29 300,00 гривень.
2) передбачити видатки по КПКВК 1216020, КЕКВ 2610 по заходу на
загальну суму 29 300,00 грн: «Надання фінансової підтримки
КП «Сумикомунінвест» СМР, в т.ч.
 на придбання кущоріза - 18 700,00 гривень;
 на придбання мотокоси» - 10 600,00 гривень (додається).
55. Про лист від 10.06.21 за № 867 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
1 500 000,00 грн по об’єкту «Реставрація покрівлі та фасаду житлового
будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми (пам'ятка архітектури місцевого
значення 1951 р. (охор. №166 - См (коригування)» (додається).
56. Про лист від 09.06.21 за № 855 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі
151 656,00 грн по об’єкту «Нове будівництво ділянки водогону за адресою:
м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева» (додається).
57. Про лист від 10.06.21 за № 866 директора департаменту інфраструктури міста
Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі 1
450 000,00 грн по об’єкту «Реконструкція теплових мереж для забезпечення
взаємного резервування теплових джерел Сумської ТЕЦ та КППВ в м. Суми»
(додається).
Шилов В.О. повідомив присутніх, що питання № 8, 9, 10, 11, 12 не
розглядалися профільною постійною комісією з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді
та спорту Сумської міської ради VIІI скликання, тому запропонував їх не
розглядати.
1. СЛУХАЛИ: 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, 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;
6) 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;
7) КНП «ЦПМСД №1» СМР: необхідні кошти у сумі 450,0 тис. грн на
обладнання приміщень закладу системами протипожежного захисту за
адресою: вул. Паркова, 1 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б., Іщенко Т.Д.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів для забезпечення
проведення заходів з протипожежної безпеки, а саме для:
1) КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР: необхідні кошти у сумі 500,0 тис. грн на
встановлення насосної установки для системи внутрішнього протипожежного
водопостачання;
2) КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» СМР: необхідні кошти у сумі 840 тис. грн на
установку (ремонт) пожежної сигналізації приміщень стаціонару;
3) 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;
4) КНП «ЦПМСД №1» СМР: необхідні кошти у сумі 450,0 тис. грн на
обладнання приміщень закладу системами протипожежного захисту за
адресою: вул. Паркова, 1.
1.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ: 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 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б., Іщенко Т.Д.
Шилов В.О. запропонував управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради
(Чумаченко О.Ю.) врахувати дане питання при формуванні пропозицій до
бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік.
3. СЛУХАЛИ: 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» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б., Іщенко Т.Д.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн на
придбання медичного обладнання для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої
Зінаїди».
3.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

4. СЛУХАЛИ: 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»
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б.
Шилов В.О. запропонував дане питання поки що залишити без розгляду.
5. СЛУХАЛИ: 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 (додається).

ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б.
УХВАЛИЛИ:
5.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 1500,0 тис. грн для
заміни ліфта у КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської
ради.
5.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

6. СЛУХАЛИ: 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 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б.
Шилов В.О. запропонував дане питання поки що залишити без розгляду.
7. СЛУХАЛИ: 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 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б.
Шилов В.О. запропонував дане питання поки що залишити без розгляду та
рекомендував управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради
(Чумаченко О.Ю.) врахувати дане питання при формуванні пропозицій до
бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню охорони здоров’я Сумської міської
ради (Чумаченко О.Ю.) надати розрахунки, які здійснила Національна служба
здоров’я України по всім медичним закладам охорони здоров’я Сумської
міської ради (із зазначенням видатків на заробітну плату, на сплату
комунальних послуг, на капітальні видатки по кожному закладу, також надати
порівняльний аналіз видатків коли не було фінансування НСЗУ).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

13. СЛУХАЛИ: 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

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

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,%

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №36
по вул. СКД
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №38
по вул. СКД
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
100 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
13.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
100000,00 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), а саме:

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №36
по вул. СКД
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №38
по вул. СКД
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
100 000,00

13.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

14. СЛУХАЛИ: 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
Загальна
Рівень
готовності
розвитку, які
Всього
Загальна
тривалість
виконання робіт
об’єкта на
вартість
спрямовуються Внесено змін +, видатків з
будівництва
на початок
кінець
урахуванням
будівництва,
на будівництво
(рік початку і
бюджетного
бюджетного
змін
гривень
об’єкта у
завершення)
періоду,%
періоду,
бюджетному
%
періоді, гривень
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

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

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
14.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50000,00грн. 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), а саме:

Найменування об’єкта
будівництва

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

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,%

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

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

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

14.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

15. СЛУХАЛИ: 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
100000,00 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №1
по вул. О.Аніщенка
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №2
по вул. О.Аніщенка
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
100 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
15.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
100000,00 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), а саме:

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №1
по вул. О.Аніщенка
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №2
по вул. О.Аніщенка
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
100 000,00

15.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

16. СЛУХАЛИ: 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
50000,00 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №7
по пров. Інститутському
Всього

2021-2022

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

16.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50000,00грн. 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), саме:

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

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

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

16.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

17. СЛУХАЛИ: 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
150000,00 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)
(додається):
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132

9

10

11
950000,00

12

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№19 по вул. Нахімова
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№21 по вул. Нахімова
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№14 по пров. Гетьманський

2021

+50000,00

50000,00

2021

+50000,00

50000,00

2021

+50000,00

50000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
17.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
150000,00 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). саме:
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

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

7

8

9

10

11
950000,00

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
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

12

17.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.05.21 за № 404 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 200,0 тис.
грн на розробку проектно-кошторисної документації по наступним об’єктам:
1) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 37 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
2) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 39 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
3) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 41 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
4) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 10 по вул. Нижньохолодногірській – 50,0 тис. грн
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
18.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
200,0 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації по наступним
об’єктам:
1) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 37 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
2) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 39 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
3) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 41 по вул. Холодногірській – 50,0 тис. грн;
4) Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового
будинку № 10 по вул. Нижньохолодногірській – 50,0 тис. грн.
18.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.05.21 за № 405 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис.
грн на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту
прилеглої території КУ Сумська гімназія № 1 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
19.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50,0 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному
ремонту прилеглої території КУ Сумська гімназія № 1.

19.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.05.21 за № 406 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис.
грн на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту
прибудинкової території в районі житлового будинку № 1 по вул. Гамалія
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
20.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50,0 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації по капітальному
ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку № 1 по
вул. Гамалія.
20.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 14.05.21 за № 409 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. 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) (додається):

Найменування об’єкта
будівництва

Рівень
Обсяг видатків
Рівень
Загальна
виконанн бюджету розвитку, які
Всього
готовності
Загальна
тривалість
я робіт на спрямовуються на Внесено змін видатків з
об’єкта на
вартість
будівництва
+, початок будівництво об’єкта у
урахуванням
кінець
будівництва,
(рік початку і
гривень
бюджетного бюджетному періоді,
змін
бюджетного
завершення)
періоду,%
гривень
періоду, %

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

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
21.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50000,00грн. 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), а саме:

Найменування об’єкта
будівництва

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

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

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку №8
по просп. Шевченка
Всього

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

21.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.05.21 за № 413 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на розробку проектно-

кошторисної документації для навчальних закладів у сумі 500 000,00 грн, а
саме:
- капітальний ремонт КУ Сумський НВК №11 «Журавонька» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №3 «Калинка» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №6 «Метелик» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №12 «Олімпійський» в
м. Суми - 62 500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ 313 «Купава» в м. Суми - 62500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ №14 «Золотий півник» в м. Суми 62500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ №36 «Червоненька квіточка» 62500,00 грн;
 капітальний ремонт КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 в м. Суми 62500,00 грн (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
22.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на розробку проектнокошторисної документації для навчальних закладів у сумі 500 000,00 грн, а
саме:
- капітальний ремонт КУ Сумський НВК №11 «Журавонька» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №3 «Калинка» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №6 «Метелик» в м. Суми 62500,00 грн;
- капітальний ремонт Сумський ДНЗ (ясла-садок) №12 «Олімпійський» в
м. Суми - 62 500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ 313 «Купава» в м. Суми - 62500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ №14 «Золотий півник» в м. Суми 62500,00 грн;
 капітальний ремонт Сумський ДНЗ №36 «Червоненька квіточка» 62500,00 грн;
 капітальний ремонт КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 в м. Суми 62500,00 грн.
22.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.05.21 за № 429 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. 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):
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)
5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
виконання
розвитку, які
Всього видатків
робіт на
спрямовуються Внесено змін +, з урахуванням
початок
на будівництво
змін
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
9
8
10
11

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№3 по вул. К.Зеленко

2020-2021

2203566

0,2

100000,00

+1000000,00

1100000,00

52,0

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
23.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
1000000,00 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), а саме:
Загальна
Найменування об'єкта
тривалість
будівництва / вид
будівництва
будівельних робіт, у тому (рік початку
числі проектні роботи
і
завершення)

5

6

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

7

Обсяг видатків
Рівень
бюджету
виконання
розвитку, які Внесено змін +, Всього видатків
робіт на
з урахуванням
спрямовуються
початок
змін
на
будівництво
бюджетного
об'єкта у
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
9
8
10
11

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№3 по вул. К.Зеленко

2020-2021

2203566

0,2

100000,00

+1000000,00

1100000,00

52,0

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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.05.21 за № 459 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. 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) (додається):

Найменування о будівництва
об’єкта

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

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

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

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
24.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50000,00грн. 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), а саме:

Найменування о будівництва
об’єкта

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

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

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

2021-2022

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

24.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

25. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.06.21 за № 461 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі
50 000,00 грн. та внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний
ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за
об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд) (додається):
Найменування об'єкта
будівництва / вид
будівельних робіт, у
тому числі проектні
роботи

Обсяг видатків
Загальна
Рівень
бюджету
тривалість
Загальна
виконання
розвитку, які
будівництва
вартість
робіт на
спрямовуються
(рік початку будівництва,
початок
на будівництво
і
гривень
бюджетного
об'єкта у
завершення)
періоду, %
бюджетному
періоді, гривень
7
9
6
8

Внесено змін
+, -

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

10

11

12

+50000,00

50000,00

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№8 по Покровській площі

2021

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
25.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50000,00грн. 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), а саме:
Найменування об'єкта
будівництва / вид
будівельних робіт, у
тому числі проектні
роботи

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку
і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

6

7

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

Всього
видатків з
урахуванням
змін

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

11

12

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
районі житлового будинку
№8 по Покровській площі

2021

+50000,00

50000,00

25.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

26. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.06.21 за № 494 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис.
грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін до
Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд) (додається):

Найменування об'єкта
будівництва

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №11
по вул. Заливній
Всього

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

0,00

Внесено
змін +, -

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

+50 000,00 50 000,00
50 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
26.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50,0 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін
до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд), а саме:

Найменування об'єкта
будівництва

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №11
по вул. Заливній
Всього

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

0,00

+50 000,00

50 000,00
50 000,00

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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

27. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.06.21 за № 493 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 150,0 тис.
грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін до
Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд) (додається):

Найменування об’єкта
будівництв^

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку
і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,%

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №39
по вул. Харківській

0,00

+50 000,00

50 000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №41
по вул. Харківській

0,00

+50 000,00

50 000,00

0,00

+50 000,00

50 000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №43
по вул. Харківській
Всього

150 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
27.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
150,0 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін
до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд), а саме:

Найменування об’єкта
будівництв^

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку
і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,%

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №39
по вул. Харківській

0,00

+50 000,00

50 000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №41
по вул. Харківській

0,00

+50 000,00

50 000,00

0,00

+50 000,00

50 000,00

Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №43
по вул. Харківській
Всього

150 000,00

27.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

28. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.06.21 за № 492 начальника управління
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 50,0 тис.
грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін до
Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд) (додається):

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №25
по вул. Горького
Всього

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
28.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі
50,0 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації та внесення змін
до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році
(спеціальний фонд),а саме:

Найменування об'єкта
будівництва

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

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

Внесено
змін +, -

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

КПКВК 1516030, КЕКВ 3132
Капітальний ремонт
прибудинкової території в
2021-2022
районі житлового будинку №25
по вул. Горького
Всього

0,00

+50 000,00

50 000,00

50 000,00

28.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

29. 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 23.06.2021 (Книга 1, питання № 1, на
стор. 1-3) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

30. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін
до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 63-МР «Про
Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної

громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 - 2023 роки» (зі
змінами), який пропонується до розгляду на сесії 23.06.2021 (Книга 1, питання
№ 2, на стор. 4-7) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

31. СЛУХАЛИ: Про проєкт Сумської міської ради «Про витрачання коштів
резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за травень
2021 року», який пропонується до розгляду на сесії 23.06.2021 (Книга 1,
питання № 3, на стор. 8) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

32. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.05.21 за № 1761 директора департаменту
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо
інформації про стан врахування пропозицій учасників електронних
консультацій з громадськістю що проєкту бюджету Сумської міської
територіальної громади на 2021 рік та проєкту Програми економічного і
соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та
основних напрямів розвитку на 2022-2023 роки за І квартал 2021 року
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

33. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.05.21 за № 919 керуючого справами
виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради
Костенко О.А. щодо додаткового виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн для
передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для Управління
Служби безпеки України в Сумській області на придбання засобів
індивідуального захисту (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
33.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн для
передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для Управління

Служби безпеки України в Сумській області на придбання засобів
індивідуального захисту.
33.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

34. СЛУХАЛИ: 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 № 62МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік (зі
змінами), а саме (додається):
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
Всього

-47 000,00
0,00

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. повідомила присутніх, що дане питання
стосується перерозподілу коштів в межах головного розпорядника бюджетних
коштів.
УХВАЛИЛИ:
34.1. Вважати за доцільне 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
Всього

-47 000,00
0,00

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

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

36. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.06.21 за № 966 начальника управління освіти і
науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 55,0 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної
документації та отримання експертного звіту по об’єкту «Капітальний ремонт
асфальтного покриття на території Комунальної установи Сумська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради»
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.) звернутися до депутатів, які закріплені за територіальним
виборчим округом.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

37. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.06.21 за № 989 начальника управління освіти і
науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення
коштів у сумі 50,0 тис. грн на розробку ескізного проєкту по реконструкції
будівлі складських приміщень КУ Сумська класична гімназія Сумської міської
ради (додається).
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О.
УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 50,0 тис.
грн на розробку ескізного проєкту по реконструкції будівлі складських
приміщень КУ Сумська класична гімназія Сумської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 0 (нуль);
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
Рішення не прийнято

38. СЛУХАЛИ: 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 (додається):
№

Найменування товару

Кількість,
шт.

Ціна за
одиницю,
грн.

Всього, грн.

1.
2.
3.

Намет туристичний, 4- х
місний
Намети туристичні 2-х
місний у кількості
Тент для шатра 6*3 м

4500,00

90000,00

4

3100,00

12400,00

3

5950,00

17850,00

120250,00

120250,00

20

ВИСТУПИЛИ: Ганненко І.А.
УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі
120250,00 грн, а саме:
№

1.
2.
3.

Найменування товару
Намет туристичний, 4- х
місний
Намети туристичні 2-х
місний у кількості
Тент для шатра 6*3 м

Кількість,
шт.

Ціна за
одиницю,
грн.
4500,00

Всього, грн.

4

3100,00

12400,00

3

5950,00

17850,00

120250,00

120250,00

20

90000,00

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 1 (один): Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 5 (п’ять): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О.;
Рішення не прийнято

39. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.05.21 за № 127 директора КЗ «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» Літовцевої Т. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 45000,00 грн на придбання двох вентиляторів та
22270,00 грн на послуги по їх установці в залі спортивної гімнастики
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Літовцева Т.
40. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.05.21 за № 128 директора КЗ «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» Літовцевої Т. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 127420,00 грн для участі у Чемпіонаті України з
футболу ДЮФЛ серед дитячо-юнацьких спортивних закладів І ліга, двом
командам U 15, U 17 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Літовцева Т., Обравіт Є.О.
УХВАЛИЛИ:
40.1. Рекомендувати профільному заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В. опрацювати з
підпорядкованими комунальними спортивними закладами Сумської міської
ради питання щодо першочергових потреб у фінансуванні та до 30.06.2021
надати постійній комісії пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 (шість): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О.,
Жиленко В.М., Кальченко І.В., Перепека І.О., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

40.2. Рекомендувати заступникам міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Бондаренку М.Є., Мотречко В.В., Полякову С.В.,
Іщенко Т.Д. та керуючому справами виконавчого комітету Сумської міської
ради Павлик Ю.А. опрацювати з підпорядкованими їм підрозділами Сумської
міської ради питання щодо першочергових потреб у фінансуванні та до
30.06.2021 року надати постійній комісії пропозиції (після розгляду їх на
профільних постійних комісіях).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

41. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію постійної комісії з питань житловокомунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та
зв’язку від 01.06.21 щодо додаткового виділення коштів на придбання
автотранспорту для КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради (додається).
ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В. повідомив присутніх, що автобусний маршрут
№ 64А відновив роботу за рахунок зняття 1 одиниці транспорту, яка
обслуговувала район Басів. У зв’язку з нестачею транспорту,
КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради потребує додаткового
автотранспорту, на придбання 1 одиниці необхідно 2,2 млн. грн. Також
доповідаючий зауважив, що якщо кошти виділять з бюджету Сумської міської
територіальної громади ціленаправлено на придбання автотранспорту, то
Антимонопольний комітет не дозволить зробити дану процедуру. Виділення
коштів повинно відбуватися як фінансова підтримка підприємству.
Перепека І.О. запропонував провести конкурс на обслуговування району Басів.
В обговоренні прийняли участь: Дяденко І.О., Шилов В.О., Перепека І.О.,
Чепік В.І.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати постійній комісії з питань житловокомунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та
зв’язку Сумської міської ради комплексно розглянути питання придбання
автотранспорту для КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Галаєв Р.М.-Ш., Дяденко І.О., Жиленко В.М.,
Кальченко І.В., Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

Галаєв Р.М.-Ш. покинув засідання постійної комісії із-за виробничої причини.
42. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.06.21 за № 315 директора КП електромереж
зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради Велитченка Е.В.
щодо додаткового виділення коштів у сумі 6940002,96 грн для проведення
аварійних та поточних ремонтів мереж вуличного освітлення міста Суми
(розрахунок додається) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Велитченко Е.В.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської

міської ради (Журба О.І.) опрацювати разом з Сумським міським головою
Лисенком О.М. питання щодо першочергових потреб у фінансуванні галузі та
до 30.06.2021 року надати постійній комісії пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

35. СЛУХАЛИ: 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 № 62МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік (зі
змінами), а саме: додаткового передбачення коштів у сумі 100,0 тис. грн для
проведення дороговартісного оперативного лікування та подальшого лікування
Бортник А.М. (додається).
ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І.
УХВАЛИЛИ:
35.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн для
проведення дороговартісного оперативного лікування та подальшого лікування
Бортник А.М.
35.2. 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 проєкту рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 62-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

45. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 1020 керуючого справами
виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. та начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради
Костенко О.А. щодо додаткового виділення коштів у сумі 98,0 тис. грн для
передачі субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для Сумського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на
придбання спеціального устаткування – ваги-вологоміри Redwag MA110.R. у
кількості 2-х одиниць (додається).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко Т.М.
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» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);

«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

46. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 854 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів, а саме:
1) 2 500 000,00 грн по заходу «Оплата електроенергії на вуличне освітлення
(активна електроенергія) Піщанський, Великочернеччинський, Битицький,
Стецьківський старостинські округи»
2) 3 000,00 грн по КПКВК 1216090, КЕКВ 2274 по заходу: «Оплата послуг по
постачанню природнього газу «Вічний вогонь» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. повідомила, що дане питання буде розглядатися
комплексно, у зв’язку з підвищенням тарифів.
52. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 852 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 1541 958,48 грн по заходу «Сплата боргу за 2020 рік по
орендній платі за користування земельною ділянкою полігону для розміщення
твердих
побутових
відходів
III
черги
(кадастровий
номер
5922380800:06:001:0206, розташованої за межами населених пунктів на
території
Верхньосироватської
сільської
ради
Сумського
району
(Великобобрицького старостинського округу Краснопільського району)
Сумської області)» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О., Співакова Л.І.
УХВАЛИЛИ:
52.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 1541 958,48 грн по
заходу «Сплата боргу за 2020 рік по орендній платі за користування земельною
ділянкою полігону для розміщення твердих побутових відходів III черги
(кадастровий номер 5922380800:06:001:0206, розташованої за межами
населених пунктів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського
району (Великобобрицького старостинського округу Краснопільського району)
Сумської області)».
52.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) на чергову сесію Сумської міської ради підготувати
від імені постійної комісії пропозицію до проєкту рішення Сумської міської
ради від 24 грудня 2020 року № 62-МР «Про бюджет Сумської міської
територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

47. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 583 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 7124 700,00 грн по заходу «Капітальний ремонт

об’єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та
Шевченківським мостами» (додається).
48. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 581 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 1 490 000,00 грн по об’єкту «Поточний ремонт фасаду
нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. Покровська, б. 9»
(додається).
49. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 856 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо передбачення в
бюджеті Сумської міської територіальної громади видатки на 2021 рік, а саме:
по КПКВК 1219770, в сумі 8000000,00 гривень, з них спеціального фонду
КЕКВ 3220 в сумі 3 450 000,00 гривень та загального фонду КЕКВ 2620 в сумі
4550000,00 гривень по об’єктах (додається):
Напрямок використання коштів іншої субвенції
за цільовим призначенням

1

2

3

4

51. №
Капітальний ремонт водостічної системи даху,
ганків, замощення внутрішнього двору та
відмосткп. утеплення внутрішнього фасаду
Опорного закладу Верхньосироватська СШ І-ІІІ
ступенів Верхиьосироватеької сільської ради
Сумського району за адресою: пл. Козацької
Слави, 5. с. Верхня Сироватка. Сумський район.
Сумська область
Реконструкція
вуличного
освітлення
по
вул. Комарова та Остапенка в с. Залізняк
Сумського району Сумської області
Реконструкція фасаду з утепленням нежиглової
адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої
території за адресою: вул. Макаренка. буд. 36.
с. Верхня Сироватка. Сумський район, Сумська
область
Поточний середній ремонт дороги місцевого
значення с. Верхня Сироватка. Сумський район,
Сумська область
Всього

Обсяг
Обсяг
фінансування фінансування
спеціального
загального
фонду
фонду

Разом

2 500 000,00

2 500 000,00

350 000,00

350 000,00

600 000,00

600 000,00

3450000,00

4550000,00

4 550 000,00

4550000,00

8 000 000,00

50. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 859 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 10,0 млн. грн по об’єкту «Поточний ремонт вуличнодорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної
громади» (додається).
51. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 858 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 18,0 млн. грн по об’єкту: «Капітальний ремонт дороги
по вул. 20 років Перемоги на ділянці від вул. Петропавлівська до вул. Герасима
Кондратьєва в м. Суми» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кисіль О.А.

В обговоренні прийняли участь: Шилов В.О., Жиленко В.М., Чепік В.І.,
Перепека І.О.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської
міської ради (Журба О.І.) опрацювати разом з Сумським міським головою
Лисенком О.М. питання щодо першочергових потреб у фінансуванні галузі та
до 30.06.2021 року надати постійній комісії пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

53. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 587 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу
видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) збільшити видатки по КПКВК 1216015, КЕКВ 3131 на загальну суму
1 282 450,00 грн по об’єктах:
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт вантажопасажирського
ліфта житлового будинку № 43/1 по просп. М. Лушпи, в м. Суми в сумі
835 000,00 грн;
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 5 житлового
будинку № 31 по вул. Заливна в м. Суми в сумі 150 000,00 грн;
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового
будинку № 62 по вул. Героїв Крут в м.Суми в сумі 297 450,00 грн;
2) передбачити видатки по КПКВК 1216015, КЕКВ 3131 на суму
2 430 000,00 грн по об’єктах:
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п.1 житлового
будинку № 59А по вул. Інтернаціоналістів в м. Суми в сумі
810 000,00 грн;
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 2 житлового
будинку № 59А по вул. Інтернаціоналістів м. Суми в сумі 810 000,00 грн;
 Капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 3 житлового
будинку № 59А по вул. Інтернаціоналістів в м. Суми в сумі
810 000,00 грн (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кисіль О.А., Шилов В.О.
Жиленко В.М. запропонував зняти дане питання на доопрацювання.
54. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 860 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо перерозподілу
видатків бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 по заходу:
«Улаштування квітників з однолітками з усіма видами супутніх робіт в
парку "Казка"» на загальну суму 29 300,00 гривень.

2) передбачити видатки по КПКВК 1216020, КЕКВ 2610 по заходу на
загальну суму 29 300,00 грн: «Надання фінансової підтримки
КП «Сумикомунінвест» СМР, в т.ч.
 на придбання кущоріза - 18 700,00 гривень;
 на придбання мотокоси» - 10 600,00 гривень (додається).
ВИСТУПИЛИ: Кисіль О.А.
УХВАЛИЛИ:
54.1. Вважати за доцільне перерозподіл видатків бюджету Сумської міської
територіальної громади на 2021 рік, а саме:
1) зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 по заходу:
«Улаштування квітників з однолітками з усіма видами супутніх робіт в
парку "Казка"» на загальну суму 29 300,00 гривень.
2) передбачити видатки по КПКВК 1216020, КЕКВ 2610 по заходу на
загальну суму 29 300,00 грн: «Надання фінансової підтримки
КП «Сумикомунінвест» СМР, в т.ч.
 на придбання кущоріза - 18 700,00 гривень;
 на придбання мотокоси» - 10 600,00 гривень.
54.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;
«Проти» – 0 (нуль);
«Утримався» – 0 (нуль);
Рішення прийнято

55. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.06.21 за № 867 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 1 500 000,00 грн по об’єкту «Реставрація покрівлі та
фасаду житлового будинку по вул.Соборна, 32 в м. Суми (пам'ятка архітектури
місцевого значення 1951 р. (охор. №166 - См (коригування)» (додається).
56. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.21 за № 855 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 151656,00 грн по об’єкту «Нове будівництво ділянки
водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Вишнева» (додається).
57. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.06.21 за № 866 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового
виділення коштів у сумі 1450000,00 грн по об’єкту «Реконструкція теплових
мереж для забезпечення взаємного резервування теплових джерел Сумської
ТЕЦ та КППВ в м. Суми» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської
міської ради (Журба О.І.) опрацювати разом з Сумським міським головою
Лисенком О.М. питання щодо першочергових потреб у фінансуванні галузі та
до 30.06.2021 року надати постійній комісії пропозиції.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В.,
Перепека І.О., Чепік В.І., Шилов В.О.;

