
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VIІI скликання 
 

від 21 липня 2021 року  м. Суми, 

майдан Незалежності, 2,  

каб. 59 

 з 1100 год до 1340 год 
 

Присутні 8 депутатів з 10 обраних: Акпєров В.В., Дяденко І.О., 

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

Шилов В.О. 

Відсутні – 2 депутати: Галаєв Р.М.-Ш., Гробова В.П. 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Акпєров В.В. 

Секретар постійної комісії – Кальченко І.В. 

 

Запрошені: 

1. Баранов А.В. – депутат Сумської міської ради. 

2. Бутенко Д.М. – заступник директора КП електромереж зовнішнього 

освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради. 

3. Гончарова Н.О. – заступник начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради. 

4. Дудка Ю.О. – помічник-консультант депутата Сумської міської ради. 

5. Журба О.І. – директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради. 

6. Заволюк В.С. – представник військової частини 3051 Національної гвардії 

України. 

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

органів ради. 

8. Казарцев Є.М. – командир військової частини 3051 Національної гвардії 

України. 

9. Кононенко С.В. – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Сумської міської ради. 

10. Кубрак О.М. – начальник управління стратегічного розвитку міста Сумської 

міської ради. 

11. Линник А.М. – директор ФК «Суми». 

12. Лисенко О.М. – Сумський міський голова. 

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

захисту населення Сумської міської ради. 

14. Міщенко Т.М. – заступник директора Сумського НДЕКЦ МВС України. 

15. Мотречко В.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

16. Назаренко О.В. – в.о. начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради. 



17. Поляков С.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

18. Поцелуєв В.І. – директор КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» 

Сумської міської ради. 

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

20. Сіренко І.В. – заступник начальника відділу орендних відносин 

Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. 

21. Смертяк С.Ю. – головний інженер ТОВ «Сумитеплоенерго». 

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

міської ради. 

23. Шилов В.В. – начальник управління капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про план роботи постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання на 

ІІ півріччя 2021 року (додається). 

2. 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 черговій сесії (Книга 1, питання № 1, на стор. 1-

2) (додається). 

3. 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 черговій сесії (Книга 1, питання № 2, на 

стор. 3-5). 

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

резервного фонду бюджету Сумської міської територіальної громади за 

червень 2021 року», який пропонується до розгляду на черговій сесії (Книга 1, 

питання № 3, на стор. 6). 

5. Про лист від 20.07.21 за № 765 начальника управління охорони здоров’я 

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

сумі 30,0 млн. грн на першочергові потреби у фінансуванні галузі охорони 

здоров’я, а саме: 

1) 7 521,9 тис. грн для забезпечення проведення заходів з протипожежної 

безпеки:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР  для закінчення всіх 

робіт по встановленню протипожежного захисту за адресою: 20 років 

Перемоги, 13 – 498,0 тис. грн; 

 Капітальний ремонт огородження покрівлі КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» СМР у сумі 400,0 тис грн на проведення робіт по 



об’єкту «Капітальний ремонт згідно ДБН 2.6-220:2017 «Покриття 

будівель та споруд»; 

 КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР - для завершення робіт по монтажу 

системи автоматичної пожежної станції оповіщення про пожежу та 

пожежне спостереження (сума виділених коштів на 2021 рік - 

2 253,2 тис. грн) - 246,0 тис. грн;  

 КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР на проведення капітального ремонту 

системи автоматичної  пожежної сигналізації, оповіщення людей про 

пожежу та моніторинг хірургічного корпусу № 1 за адресою: м. Суми, 

вул.  Марко Вовчок, 2 (загальна сума  потреби – 3 684,5 тис. грн) на 

суму 1 800,0 тис. грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - на проведення 

капітального ремонту системи автоматичної  пожежної сигналізації, 

оповіщення людей про пожежу за адресою: вул. Троїцька, 28 на суму 

840,0 тис.грн та на виконання заходів на забезпечення протипожежного 

стану (придбання пожежних рукавів, заміна дверей електрощитових, 

придбання шкафів для пожежних кран комплектів тощо) -

 209,2 тис.грн; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» на 

проведення капітального ремонту інженерних систем будівлі у складі 

системи блискавкозахисту корпус жіночої консультації (228,7 тис. грн) 

та акушерського корпусу (332,4 тис.грн); 

 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР для улаштування 

блискозахисту на одноповерховій будівлі інфекційного корпусу, 

двохповерховій будівлі поліклініки та чотириповерхової будівлі 

хірургічного корпусу – 99,4 тис.грн та монтаж пожежної сигналізації 

(технічне переоснащення системи пожежної сигналізації 

одноповерхової, двохповерхової та чотириповерхової будівель) – 

1 222,6 тис. грн; 

 КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР - 110,0 тис.грн для 

встановлення на будівлі закладу пристрою захисту від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР  - 

монтаж та встановлення системи протипожежного захисту у складі: 

системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням людей, системи централізованого пожежного 

спостерігання в приміщеннях підприємства за адресою 

вул. Іллінська, 48/50 на загальну суму 1 354,3 тис. грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР  - 

встановлення пожежної сигналізації та системи керування 

екакуюванням в приміщенні амбулаторії № 2 по вул. Привокзальна, 

буд.3-а. 

2) 2 000,0 тис. грн для забезпечення технічними засобами відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301 «Про 



затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими 

засобами» (зі змінами).  

3) 110,6 тис.грн для забезпечення пільгової категорії населення с. Стецьківка 

відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 

«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 

та за певними категоріями захворювань» (зі змінами) для КНП «Клінічна 

лікарня Святого Пантелеймона» СМР.  

4) 2 000,0 тис. грн для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2» СМР – на придбання будинку (800 тис.грн) та проведення 

реконструкції (1200 тис. грн) для організації надання медичної допомоги 

населенню в с. В.Чернеччина. 

5) 400,0 тис.грн на придбання автомобіля для надання стоматологічної 

допомоги пільговій категорії населення вдома для КНП «Клінічна 

стоматологічна поліклініка» СМР. 

6) Першочергова потреба на 2021 рік для проведення ремонтних робіт 

ліфтового господарства в підпорядкованих закладах охорони здоров’я міста 

становить 9 175,4 тис. грн, а саме:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР  лікарняний ліфт 

корпусу стаціонару № 2 (рег. № 99) – 1 500,0 тис. грн; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - лікарняний ліфт поліклінічного 

відділення № 1 по вул. Праці,3 (рег. № 1186) на загальну суму 

1 981,8 тис.грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР вантажний ліфт № 1432 в будівлі 

харчоблоку на суму 539,4 тис. грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - лікарняний ліфт 

№771 приймального відділення (новий корпус) на  суму 1 206,7 тис. грн 

лікарняний ліфт за адресою вул. І.Сірка,3 (рег. № 1765) – 

1 800,0 тис.грн; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР 

лікарняний ліфт № 5413 акушерського відділення – 1 300,0 тис. грн;  

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР 

пассажирский ліфт № 1032 вул. Іллінська 48/50 на  суму 847,5 тис. грн. 

7) 725,0 тис.грн, на капітальний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення, а саме: 

 поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення з 

облаштуванням стін підвального приміщення КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» СМР – 125,0 тис. грн;  

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи водопостачання та 

водовідведення вул.Г.Кондратьєва,143  на суму 200,0 тис. грн та  

капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (заміна 

стояків труб холодного та гарячого водопостачання, заміна 



сантехнічного обладнання, заміна каналізаційних випусків до колодязів, 

заміна каналізаційних лежаків у підвалі) по вул. Іллінська, 48/50 на суму 

400,0 тис. грн. 

8) 680,0 тис.грн  на капітальний ремонт теплових мереж: для КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для проведення 

капітального ремонту теплових мереж вул.Іллінська, 48/50 на суму 

580,0 тис.грн та капітальний ремонт системи теплових мереж 

вул. Г.Кондратьєва, 143  на суму 100,0 тис. грн. 

9) 3 159,3 тис.грн  на капітальний ремонт системи електропостачання: 

  КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизель-

генератора для хірургічного корпусу №1 та капітальний ремонт по його 

встановленню (у зв’язку з введенням в експлуатацію комп’ютерного 

томографу та С-Дуги) на суму 1 190,0 тис. грн; 

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР збільшення 

потужності підприємства – 1 169,3 тис. грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи електропостачання 

вул.Г.Кондратьєва,143 - 100,0 тис. грн та капітальний ремонт системи 

електропостачання (заміна силових кабелів від ввідного розподільчого 

пристрою, заміна автоматичних вимикачів в щитах силових (ЩС) та в 

щитах освітлення вул.Іллінська, 48/50 – 700,0 тис. грн. 

10) 2 697,8 тис. грн на придбання обладнання, а саме: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на придбання  апарат  

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01Уг (для 

розміщення в медичному басейні) – 531,3 тис. грн та апарату  підводного 

витягування хребта вертикального типу Альціона-01 (для розміщення в 

медичному басейні) – 568,5 тис. грн; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для придбання системи 

безперервного пасивного руху різних частин тіла (4 шт.). Наявність 

даної системи  дасть можливість  закладу у 2022 році  укласти договір з 

НСЗУ  по пакету «МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 

ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» - 

598,0 тис. грн;  

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР співфінансування 

для придбання системи комп’ютерної томографії - 1 000,0 тис. грн 

11) 1 350,0 тис. грн на проведення капітальних ремонтів приміщень 

лікувальних закладів:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на  капітальний ремонт 

урологічного відділення – 1 000,0 тис.грн; 

 КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР - облаштування приміщення  рентген 

кабінету стаціонару, відповідно санітарних вимог – 350,0 тис. грн. 

12) 180,0 тис. грн на проведення ремонтних робіт на харчоблоці –для 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР. 



6. 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». 

7. 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. 

8. 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 999,765 тис. грн на закупівлю комплексної системи обладнання для 

реабілітаційного відділення КНП «Центральна клінічна лікарня». 

9. 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. 

10. 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». 

11. 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». 

12. Про лист від 05.07.21 за № 717 начальника управління охорони здоров’я 

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

сумі 1575,0 тис. грн з метою забезпечення виконання КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» умов договору з НСЗУ. 

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

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

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

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

вул. Праці, 3 в м. Суми». 

14. Про лист від 19.07.21 за № 73 директора КНП «Клінічна лікарня Святого 

Пантелеймона» Сумської міської ради Поцелуєва В. щодо додаткового 

виділення коштів у сумі 48 436 053,00 грн для забезпечення фінансування 

першочергових потреб закладу: 

1) Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 

1 660 514,30 грн, а саме: 

- оплата теплопостачання - 564 816,00 грн (350 г/кал); 



- оплата водопостачання та водозабезпечення - 138 312,00 грн 

(5100 м.куб); 

- оплата електроенергії - 851 721,00 грн (218 390,0 кВт/год); 

- оплата природного газу для опалення приміщення АЗПСМ с. Стецьківка 

16 965,30 грн (1590 м.куб.); 

- придбання дров для опалення приміщення АЗПСМ с. Стецьківка 43 

200,00 грн (36 м.куб.); 

- вивіз та утилізація сміття - 45 000,00 грн 

2) Придбання медичного обладнання для забезпечення надання більш 

кваліфікованої медичної допомоги на суму 43 466 000,00 гривень, а 

саме: 

- стаціонарна ангіографічна система - 18 000 000,00 грн 

- УЗД апарату експертного класу - 1 500 000,00 грн; 

- стаціонарна ангіографічна система - 12 000 000,00 грн 

- комплекс рентгенівський діагностичний типу С-дуга - 3 800 000,00 грн 

- комплекту хірургічного ендоскопічного обладнання - 5 000 000,00 грн;  

- безконтактного тонометру для вимірювання очного циклу - 

262 000,00 грн; 

- авторефрактометру - 189 000 грн; 

- електронейроміографу - 230 000 грн; 

- автоматичного гематологічного аналізатору - 900 000,00 грн; 

- співфінансування для придбання комп’ютерного томографу -

1 300 000,00 грн; 

- апарат активно-пасивної механотерапії кінцівок - 192 000,00 грн 

- тренажер МТБ- 4 - 93 000,00 грн 

3) Забезпечення переведення чотириповерхової будівлі хірургічного 

корпусу на другу категорію енергоживлення (в 2018 році були отримані 

технічні умови в АТ «Сумиобленерго», виготовлений проект 

«Реконструкція мереж електропостачання хірургічного корпусу 

Сумської ЦРКЛ м. Суми, вул. М. Вовчка 2» на суму 1 069 327,00 грн, 

ураховуючи збільшення потужності підприємства та зношеність системи 

електропостачання. 

4) Пільгове забезпечення певних категорій населення с. Стецьківка 

медикаментами та технічними засобами (липень-грудень 2021) - 

110 612,00 грн 

5) Забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки (1 

222 600,00 грн) Капітальний ремонт ліфта чотириповерхової будівлі 

КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР за адресою: 

вул. М.Вовчок, 2, м. Суми (907 000 грн). 

15. Про лист від 19.07.21 за № 209 начальника управління стратегічного розвитку 

міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо додаткового виділення коштів 

у сумі 199,5 тис. грн на виготовлення сувенірної продукції на період 

ІІ півріччя 2021 року для повноцінної презентації бренду міста для всіх 

цільових груп. 



16. Про лист від 15.07.21 за № 4 голови ГО «Добро Перемагає» Наталухи Д.О. 

щодо додаткового виділення коштів у сумі 1,0 млн. грн для закінчення 

будівництва першого інклюзивного спортзалу в Сумській області в 

приміщенні колишньої котельні по вул. Шишкіна, 12 (район Добровільної) 

(додається). 

17. Про лист від 02.07.21 за № 573 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 1,0 млн. грн на 

завершення робіт по об’єкту «Реконструкція приміщення по 

вул. Шишкіна, 12» (додається). 

18. 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовують 

ся на 

будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетног о 

періоду, 

% 

 КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№22 по вул. Пушкіна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000.00 50 000.00 

 

Всього      50 000,00  

19. Про лист від 08.06.21 за № 502 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) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 
+, - 

Всього видатків 

з урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 II 12 

КГІКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прилеглої території 

КЗСОР Сумський дитячий 

будинок ім. С.П.Супруна за 

адресою: м. Суми, вул. 
Ковпака, 37 

2021 

   

+50000,00 50000.00 

 

20. Про лист від 09.06.21 за № 505 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12 по 

вул. Леваневського 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

21. Про лист від 11.06.21 за № 514 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№17 по вул. Металургів 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  



22. Про лист від 11.06.21 за № 515 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №4 

по вул. Леваневського 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

23. Про лист від 15.06.21 за № 535 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №7 

по вул. Привокзальній 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

24. Про лист від 16.06.21 за № 538 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку №9 

по вул. Малиновського 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

25. Про лист від 18.06.21 за № 552 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№129 по 

вул. Г.Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

26. Про лист від 16.06.21 за № 539 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 100 000,00 грн та 

внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 

2021 році (спеціальний фонд): 



Найменування об’єкта 

будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/1 по вул. Іллінська 

2021 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової 

території в районі 

житлового будинку 

№12/2 по вул. Іллінська 

2021 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

27. Про лист від 14.06.21 за № 525 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 на 

наступні об’єкти: 

1) капітальний ремонт прибудиикової території в районі житлового будинку 

№7 по пров. З.Красовицького - 50 000,00 грн; 

2) капітальний ремонт прибудиикової території в районі житлового будинку 

№9 по пров. З.Красовицького - 50 000,00 грн; 

3) капітальний ремонт прибудиикової території в районі житлового будинку 

№43 по вул. Горького - 50 000,00 грн 

28. Про лист від 14.06.21 за № 526 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 500 000,00 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) 

Загальна 

вартість 
будівництва, 

гривень 

Рівень 
виконання робіт 

на початок 

бюджетного 
періоду, % 

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво 

об’єкта у 
бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін +, 
- 

Всього 

видатків з 
урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 
об'єкта на 

кінець 

бюджетного 
періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція будівлі 

по вул. Холодногірська, 

35 в м. Суми 

2021 

 

 

 

+500 000,00 500 000,00 

 



29. Про лист від 16.06.21 за № 541 начальника управління капітального 

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

щодо внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 

об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд), а саме: 

Найменування об’єкта 

будівництва/вид будівельних 

робіт, у тому числі проектні 
роботи 

Загальна 

тривалість 
будівництва (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 
гривень 

Рівень 

виконання робіт 
на початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 
розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво 
об’єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін +, 

- 

Всього 

видатків з 

урахуванням 
змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 
кінець 

бюджетного 

періоду, 
% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція стадіону 

КУ ССШ І-ІІІ ступенів 

№ 25 за адресою: 

м. Суми, вул. 

Декабристів, 80 

2021 

 

 

 

+10000,00 10000,00 

 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3122 

Нове будівництво 

кладовища в районі 40-ї 

підстанції в м. Суми 

2017-2021 38244949 35,4 3696946,00 -70000,00 3626946,00 44,9 

КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція 

спортивного 

майданчика по вул. 

Криничній 

2021    +10000,00 10000,00  

КПКВК 1517330, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

нежитлового 

підвального 

приміщення по вул. 

Петропавлівька, 91 в м. 

Суми 

2021    +50000,00 50000,00  

30. Про лист від 01.07.21 за № 580 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 



 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 53 по вул. Садовій 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

31. Про лист від 02.07.21 начальника управління капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. щодо 

додаткового виділення коштів у сумі 100,0 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 14 по вул. Харківська 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 165/135 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      100 000,00  

32. Про лист від 08.07.21 за № 616 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 9 по вул. Марко Вовчок 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

33. Про лист від 09.07.21 за № 620 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 100,0 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 19 по вул. Супруна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 17/1 по вул. Супруна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      100 000,00  

34. Про лист від 12.07.21 за № 622 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 300,0 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 1 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 3/3 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 5 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 9 по вул. СКД 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 10 по вул. К. Зеленко 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 12 по вул. К. Зеленко 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      300 000,00  

35. Про лист від 12.07.21 за № 623 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 7 по вул. Привокзальній 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

36. Про лист від 12.07.21 за № 637 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів 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): 



Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 11 по вул. Марко 

Вовчок 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

37. Про лист від 16.07.21 за № 639 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 500,0 тис. грн з метою розробки 

проєктної 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

Реконструкція тенісних 

кортів та допоміжних 

будівель в міському парку 

культури ім. І.М. 

Кожедуба 

2021-2022 

 

 

 

+500 000,00 500 000,00 

 

Всього      500 000,00  

38. Про лист від 16.07.21 за № 641 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн з метою розробки 

проєктної 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 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 



5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517340, КЕКВ 3143 

Ремонт реставраційний 

головного корпусу дитячої 

лікарні Св. Зінаїди по вул. 

Троїцька, 57 в м. Суми 

(пам’ятка архітектури 

місцевого значення, охор. 

№ 2765/1-См) 

2021-2022 

 

 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

39. Про лист від 16.07.21 за № 642 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 750,0 тис. грн та внесення змін до 

Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році 

(спеціальний фонд): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1517320, КЕКВ 3142 

Реконструкція стадіону 

«Авангард» 2021-2022   500000,00 +750 000,00 1250 000,00 
 

Всього      1250 000,00  

40. Про лист від 15.07.21 за № 647 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 21 584 231,00 тис. грн та внесення 

змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 

році (спеціальний фонд): 

Найменування 

об’єкта будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено змін 

+, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового 
будинку №24 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 1453081 

 

670000,00 +501791,00 1171791,00 80,6 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового 

будинку №26 по вул. 

Римського-Корсакова 

2021 1567812 

 

770000,00 +468697,00 1238697,00 79,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового 

будинку №36 по вул. 

Героїв 
Круг 

2020-2021 3018130 1,6 1096449,00 +1695502,00 2791951,00 94,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житловогобудинку 
№4 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 1170871 

 

940000,00 +18317,00 958317,00 81,8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№12 по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 1213512 

 

825000,00 +326012,00 1151012,00 94,8 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№55Б по вул. 
Інтернаціоналістів 

2021 3342901 

 

878000,00 + 1000000,00 1878000,00 56,2 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№57Б по вул. 

Інтернаціоналістів 

2021 897568 

 

50000,00 +840000,00 890000,00 99,2 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№3 по вул. К.Зеленко 

2020-2021 2203566 0,2 100000,00 + 1736420,00 1836420,00 85,4 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№74 по вул. 

Декабристів 

2021 861762 

 

700000,00 +160000,00 860000,00 99,8 

Капітальний ремонт 

прилеглої території КУ 

ССШ І-ІІІ ступенів №25 
м. Суми, вул. Декабристів, 

80 

2021 1384150,00 

 

770000,00 +610000,00 1380000,00 99,7 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№8 по вул. Супруна 

2019-2021 1335068 2,3 869896,00 +254932,00 1024828,00 79,1 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№2 по вул. Металургів 

2021 1168856 

 

500000,00 +668800,00 1168800,00 100,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№3 по вул. Металургів 

2019-2021 2043520 2,1 1300000,00 +390775,00 1690775,00 84,8 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житловогобудинку 

№4 по вул. Металургів 

2021 2179753 

 

500000,00 +1670000,00 2170000,00 99,6 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі будинку №2 по 

Покровській площі 

2021 1857485 

 

49000,00 +1808485,00 1857485,00 100,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житловогобудинку 
№43 по вул. Соборна 

2021 1760021 

 

50000,00 +1710000,00 1760000,00 100,0 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№32 по вул. 

Набережна р.Стрілки 

2021 704287 

 

515575,00 +47710,00 563285,00 80,0 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№25 по вул. Романа 
Атаманюка 

2021 477533 

 

200000,00 +277000,00 477000,00 99,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№27 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 483737 

 

200000,00 +283000,00 483000,00 99,8 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№33 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 1125829 

 

200000,00 +925000,00 1125000,00 99,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№35 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 747078 

 

200000,00 +547000,00 747000,00 100,0 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 
районі житлового будинку 

№67 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 474611 

 

200000,00 +274000,00 474000,00 99,9 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№69 по вул. Романа 

Атаманюка 

2021 792772 

 

200000,00 +592000,00 792000,00 99,9 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 
№41 по вул. Ковпака 

2021 2289719 

 

1180000,00 +622511,00 1802511,00 78,7 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№43 по вул. Ковпака 

2021 2148956 

 

1149000,00 +531355,00 1680355,00 78,2 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№45 по вул. Ковпака 

2021 2151240 

 

600000,00 +1500000,00 2100000,00 97,6 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№47 по вул. Ковпака 

2021 2017898 

 

1021138,00 +567400,00 1588538,00 78,7 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№75 по вул. Ковпака 

2021 1635070 

 

998765,00 +303524,00 1302289,00 79,6 

Капітальний ремонт 
прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№12 по вул. Засумська 

2021 

   

+1254000,00 1254000,00 

 

41. Про лист від 15.07.21 за № 649 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів по наступним об’єктам: 

- капітальний ремонт прибудинкових територій - 25000000,00 гривень; 



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

– 4 000 000,00 гривень; 

- Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по 

вул. Металургів, 38 - 6500000,00 гривень; 

- Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми - 

4000000,00 гривень; 

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

2000000,00 гривень; 

- Нове будівництво скейт-парку по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми - 

1000000,00 гривень; 

- Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12 - 1000000,00 гривень; 

- Реконструкція п'ятого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21 в 

м. Суми - 7000000,00 гривень; 

- Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів 

на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області - 4000000,00 гривень; 

- Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ Сумська СШ № 9 по 

вул. Даргомижського, 3 в м. Суми - 2700000,00 гривень; 

- Нове будівництво мережі електропостачання території мікрорайону між 

вул. Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна №12 у м. Суми - 

500000,00 гривень; 

- Нове будівництво мережі водопостачання території мікрорайону між 

вул. Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна №12 у м. Суми - 

5000000,00 гривень; 

- Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів, 35 - 20000000,00 гривень; 

- Нове будівництво дитячого садка в районі житлового будинку по 

просп. М. Лушпи, 5, корп. 10 в м. Суми - 500000,00 гривень. 

42. Про лист від 16.07.21 за № 651 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 



Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 16 по вул. Гагаріна 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

43. Про лист від 16.07.21 за № 652 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів у сумі 800,0 тис. грн та внесення змін до 

Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році 

(спеціальний фонд): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 5 по вул. Огарьова 

2021 

 

 

 

+800 000,00 800 000,00 

 

Всього      800 000,00  

44. Про лист від 16.07.21 за № 653 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 7 по вул. Металургів 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

45. Про лист від 16.07.21 за № 654 начальника управління капітального 

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



щодо додаткового виділення коштів 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 8 по вул. Н. 

Холодногірська 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

46. Про лист від 16.07.21 за № 655 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення коштів 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): 

Найменування об’єкта 

будівництва 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об’єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Внесено 

змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, 

% 

5 6 7 8 9 10 11 12 

 
КПКВК 1516030, КЕКВ 3132 

Капітальний ремонт 

прибудинкової території в 

районі житлового будинку 

№ 25/1 по вул. Г. 

Кондратьєва 

2021-2022 

 

0,00 

 

+50 000,00 50 000,00 

 

Всього      50 000,00  

47. Про лист від 16.06.21 за № 542 начальника управління капітального 

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

щодо втрати чинності листа від 02.06.21 за № 461/09.03 стосовно додаткового 

виділення коштів у сумі 50,0 тис. грн по об’єкту «Капітальний ремонт 

прибудинкової території в районі житлового будинку № 8 по Покровській 

площі. 

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

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



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

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

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

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

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об’єктами у 2021 році (спеціальний фонд): 

Найменування 

об'єкта 

будівництва 

/вид 

будівельних 

робіт, у тому 

числі проектні 

роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

Внесено 
змін +, - 

Всього 

видатків з 

урахуванням 

змін 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

5 6 7 8 9 10 11 12 

КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

Реконструкція 

1-го поверху 

КУ «ССШ № 3» 

по вул. 20 років 

Перемоги, 9 

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

49. Про лист від 17.06.21 за № 1070 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 800,0 тис. грн для участі команди в Чемпіонаті 

України «FAVBET Екстра-ліга» сезону 2021/2022 рр. 

50. 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. 

51. Про лист від 11.06.21 за № 999 директора департаменту забезпечення 

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

про розвиток підприємництва в місті (з плану роботи постійної комісії). 

52. Про лист від 22.06.21 за № 2028 директора департаменту забезпечення 

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

про виконання протокольного доручення стосовно передачі Управлінню 

охорони здоров’я Сумської міської ради нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади за адресою: м. суми, вул. Леваневського, 26, 

площею 194,5 кв.м. 

53. Про лист від 05.07.21 за № 2155 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7558-МР 



«Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської 

міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: доповнити додаток до рішення 

пунктом наступного змісту: 

Назва проєкту рішення Цілі прийняття 
Строк 

підготовки 

проєкту 

Відповідальний за 

розробку прєекту 

Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 01 лютого 

2012 року № 1186-МР «Про 

Затвердження Методики розрахунку 

орендної плати за майно 

територіальної громади міста Суми 

та пропорції її розподілу та Типового 

договору оренди нерухомого 

комунального майна» (зі змінами) 

Зменшення орендної плати за 

оренду майна комунальної 

власності Сумської міської 

Територіальної громади 

державним організаціям 

(установам, закладам), що 

фінансуються з державного 

бюджету та встановлення 

орендної плати для окремих 

громадських організацій 

ІІІ-ІV 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

54. Про лист від 13.07.21 за № 2253 директора департаменту забезпечення 

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

базове періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6999-МР «Про встановлення 

фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців». 

55. Про лист від 12.07.21 за № 2242 директора департаменту забезпечення 

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

про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього 

підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

за І півріччя 2021 року. 

56. Про лист від 08.07.21 за № 2215 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо проєкту 

рішення Сумської міської ради «Про цільову Програму підтримки малого і 

середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки». 

57. Про лист від 06.07.21 за № 232 заступника начальника управління «Інспекція з 

благоустрою міста Суми» Сумської міської ради Яковенка М.І. щодо внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7558-МР 

«Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської 

міської ради на 2021 рік» (зі змінами), а саме: викласти пункт 6додатку до 

рішення у наступній редакції: 
№ 

з/п Назва проєкту рішення Цілі прийняття 
Строк 

підготовки 

проєкту 

Відповідальний за 

розробку прєекту 

6. Про затвердження Порядку 

видачі дозволів на порушення 

об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання 

дозволів 

Приведення існуючих нор у 

відповідність до змін чинного 

законодавства України 

ІV 

квартал 

Управління 

«Інспекція з 

благоустрою 

міста Суми» 

Сумської міської 

ради 



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

12 травня 2021 року № 1043-МР, від 26 травня 2021 № 1186-МР «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)» та зняття вищезазначених рішень з контролю постійної комісії (у 

зв’язку з повним виконанням) (лист від 02.07.21 № 2143/04.02.03-02). 

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

19 червня 2019 року № 5278-МР «Про уповноваження виконавців на участь у 

програмі «NIP Україна – Водна програма Водна програма модернізації» (NIP 

Ukraine Water Modernisation Programme)» (зі змінами) за І квартал 2021 року 

(лист від 02.07.2021 № 2138/04.03.07-10). 

60. Про лист від 23.06.21 за № 4455 директора департаменту соціального захисту 

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

коштів у сумі 73 213,00 грн на виконання у поточному році повного комплексу 

робіт по влаштуванню вхідної групи до відділення денного перебування 

«Злагода» комунальної установи «Сумський міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» за 

адресою: проспект Шевченка, 11. 

61. Про лист від 20.07.21 за № 1236 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо фінансування першочергових 

потреб галузі, на загальну сумі 25 765 066,00 грн, а саме: 

1) 500300,00 грн на витрати харчування на оздоровлення вихованців закладів 

дошкільної освіти дітей пільгових категорій; 

2) 11001400,00 грн на оплату послуг теплопостачання (при плануванні 

бюджету галузі видатки за теплопостачання по ТОВ «Сумитеплоенерго» 

застосовувався тариф 1211,30 грн/Гкал, проте вартість однієї Гкал 

збільшилася до 1613,76 грн/Гкал та призвела до незабезпеченості коштів); 

3) 2 218 252,00 грн для співфінансування на виконання п.4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» (зі змінами);  

4) 1 256 508,00 грн на співфінансування закупівлі ноутбуків для педагогів.  

5)  1049 030,00 грн на співфінансування з бюджету територіальної громади 6-

ти проектів на фінансування з державного бюджету по Програмі 

«Спроможна школа для кращих результатів», за умовами якої (Комунальна 

установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені 

В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області – 334 861,00 грн, Комунальна 

установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, 

Сумської області - 74250,0 грн, Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області – 

339 210,0 грн, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І 

ступеня № 30 “Унікум” Сумської міської ради – 300 709,00 грн). 

6) 5 440 977,00 грн на придбання різноманітного обладнання для 

функціонування садочку (у зв’язку з побудовою нового закладу дошкільної 



освіти); 

7) 1 668 378 на виконання приписів ДСНС виготовлено проектно-кошторисну 

документацію та отриманий експертний звіт на монтаж пожежної 

сигналізації у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 

№ 19 "Рум'янок" м. Суми, Сумської області, Комунальній установі 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського 

Союзу О. А. Бутка, м. Суми (ЗДО №19 - 914774,0 грн, ССШ № 10 - 

868314,00 грн, ССШ №10 - 800064,00 грн); 

8) 87247,00 грн на виконання припису ДСНС та з метою завершення ремонту 

пожежного водогону для Комунальної установи Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № З ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. Суми, 

Сумської області; 

9) 230 045,00 грн метою завершення робіт по об’єкту : «Капітальний ремонт 

стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області» 

(партиципаторний бюджет); 

10) 50000,00 грн на виготовлення ескізного проекту будівлі сараю класичної 

гімназії, яка входить в комплекс архітектурної пам’ятки міста (на 

виконання розпорядження міського голови від 22.01.2021 року № 11-Р 

«Про створення робочої групи для обстеження аварійних будівель та 

споруд закладів освіти», відповідних висновків роботи комісії з 

обстеження, доручення Сумського міського голови задля збереження 

будівлі); 

11) 107760,0 грн з метою завершення комплексної термомодернізації та 

усунення протікання покрівель у Сумському дошкільному навчальному 

закладі (ясла- садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області та 

Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) 

№ 14 «Золотий півник» Сумської міської ради (з розрахунку 53880,0 

гривень на заклад для виготовлення проектно-кошторисної документації 

на капітальний ремонт покрівлі з утепленням); 

12) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно - кошторисної документації 

на проведення капітальних ремонтів спортивного майданчику Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. В.С. Стрельченка 

№1 м. Суми Сумської області та отримання позитивного експертного звіту 

її кошторисної частини; 

13) 1 158 751,00 грн на капітальний ремонт покрівлі з утепленням 

Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально - 

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний 

навчальний заклад № 34» Сумської міської ради (рішенням уряду 

(Постанова КМУ від 19 травня 2021 р. № 468-р) виділено кошти державної 

субвенції у сумі 1224916,00 гривень на капітальний ремонт покрівлі з 

утепленням, проте загальна кошторисна вартість становить 

238366,07 гривень); 

14) 70 024,00 грн на капітальний ремонт приміщень Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської 



області (у поточному році виділено кошти у сумі 500000,00 гривень, проте 

загальна кошторисна вартість становить 570023,67 гривень);  

15) 100 000,00 грн на придбання будівельних матеріалів та обладнання для 

гуртка «Дзюдо) та 50 000,00 грн на придбання меблів та обладнання для 

інклюзивно-ресурсної кімнати) для Великочернечченського закладу 

загальної середньої освіти (враховуючи депутатське звернення Вадима 

АКПЄРОВА);  

16) 50000,00 грн для придбання метаталопластикових вікон у Сумському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради 

(враховуючи депутатське звернення від народного депутата Ігоря 

ВАСИЛЬЄВА); 

17) 53880,00 грн на виготовлення проектно- кошторисної документації по 

капітальному ремонту покрівлі з утепленням для Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м. Суми, Сумської 

області; 

18) 618634,00 грн для розрахунку за капітальний ремонт харчоблоку 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 

“Унікум” Сумської міської ради. 

62. Про лист від 02.07.21 за № 733 в.о. начальника управління архітектури та 

містобудування Сумської міської ради Фролова О. щодо звітів про періодичне 

відстеження результативності регуляторних актів – рішень Сумської міської 

ради, а саме: 

1) від 06 лютого 2019 року № 4505-МР «Про затвердження Порядку 

демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, 

тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення на території міста Суми»; 

2) від 30 січня 2014 року № 3041-МР «Про затвердження Примірного 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту на користування 

місцем для розміщення тимчасової споруди в місті Суми». 

63. Про лист від 05.07.21 за № 989 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 «Резерв 

Департаменту» на суму 90 000,00 грн; 

2) передбачити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 3132 на суму 90 000,00 

грн по заходах: 

- «Капітальний ремонт тротуару по вул.Леваневського від пр. Шевченка до 

вул.Троїцька в м. Суми» на суму 45 000,00 грн; 

- «Капітальний ремонт тротуару по вул.Троїцька від вул. Леваневського до 

вул. Привокзальна в м. Суми» на суму 45 000,00 грн. 

64. Про лист від 06.07.21 за № 993 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі 

6 940 000,00 грн на виконання робіт по поточному ремонту та утриманню 

мереж зовнішнього освітлення. 



65. Про лист від 06.07.21 за № 994 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Журби О.І. щодо додаткового виділення коштів у сумі 

3 560 000,00 грн на заходи: 

1) Капітальний ремонт освітлення проспекту Шевченка (орієнтовна вартість 

проектних робіт 65 тис. грн); 

2) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення проспекту 

Лушпи в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 90 тис. грн); 

3) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Баранівка в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт — 80 тис. грн); 

4) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Василівка в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 45 тис. грн); 

5) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

прибудинкової території Курського мікрорайону в м. Суми (орієнтовна 

вартість проектних робіт - 90 тис. грн); 

6) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці 

С.Банд ери в м. Суми (орієнтовна вартість проектних робіт - 45 тис. грн); 

7) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Тепличний в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн); 

8) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці 

С.Табали в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн); 

9) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення вулиці 

Харківська в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 200 тис. грн); 

10) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

Великочернеччинського старостинського округу (орієнтовна вартість робіт 

— 90 тис. грн); 

11) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Битицького 

старостинського округу (орієнтовна вартість робіт - 80 тис. грн); 

12) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

Стецьківського старостинського округу (орієнтовна вартість робіт – 

140 тис. грн); 

13) Заміна аварійних залізобетонних опор міста Суми (загальна вартість робіт 

– 2500 000 грн); 

14) Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення району 

Тимірязівка в м. Суми (орієнтовна вартість робіт - 45 тис. грн). 

66. Про лист від 07.07.21 за № 1079 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 45,0 тис. грн на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт житлового 

фонду: (Капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 6/1 по 

вул. Сумсько-Київських дивізій в м. Суми». 

67. Про лист від 08.07.21 за № 1017 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 450,0 тис. грн на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт 



покрівлі п. 3, 4 житлового будинку № 143 по вул. Герасима Кондратьєва в 

м. Суми. 

68. Про лист від 08.07.21 за № 1022 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 7 590 000,00 грн на реставрацію покрівлі та фасаду житлового будинку 

по вул. Соборній, 32 (пам’ятка архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. 

№ 166-См)). 

69. Про лист від 08.07.21 за № 1023 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 600,0 тис. грн на реконструкцію (санація) самотічного каналізаційного 

колектора Д 600-800 мм від вул. Харківської, 32 по вул. Сумсько-Київських 

дивізій до КНС-6. 

70. Про лист від 08.07.21 за № 1024 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 15 844 888.00 грн по об’єктах: 

- Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 мм, по 

вул. Замостянській від перехрестя вул. Харківська та вул. СКД до перехрестя 

вул. Черкаська та вул. Лінійна в м. Суми в сумі 8 501 731,00 грн;  

- Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 500 від 

вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаській із 

вул. Лінійною в м. Суми в сумі 7 343 157,00 грн 

71. Про лист від 14.07.21 за № 1057 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 4 200 000,00 грн з метою надання безперебійної та якісної послуги з 

централізованого гарячого водопостачання мешканцям будинків в м. Суми. 

72. Про лист від 19.07.21 за № 1087 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 7 590 000,00 грн на фінансування об’єкту «Реконструкція покрівлі та 

фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32 в м. Суми (пам’ятка 

архітектури місцевого значення 1951 р. (охор. № 166 – См (коригування)». 

73. Про лист від 20.07.21 за № 1089 директора департаменту інфраструктури 

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

у сумі 2 600 000,00 грн на наступні заходи: 

1) Видалення омели на деревах - 800 000,00 грн; 

2) Видалення порослі по місту - 300 000,00 грн; 

3) Обрізування крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок по місту 

з навантаженням та вивезенням деревини - 200 000,00 грн; 

4) Поливання та підживлення дерев і кущів - 200 000,00 грн; 

5) Косіння та прибирання трави на об’єктах благоустрою загального 

користування - 450 000,00 грн; 

6) Косіння та прибирання скошеної трави на газонах у скверах, парках 

міста — 350 000,00 грн; 

7) Підсів газонів по центральних скверах міста - 250 000,00 грн; 

8) Систематичне очищення доріжок та сходів на загальних об’єктах 

благоустрою - 50 000,00 грн. 



74. Про лист від 15.06.21 за № 234 начальника відділу культури Сумської міської 

ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення коштів у сумі 

433,748 тис. грн, а саме: 

 384,427 тис. грн на проведення капітального ремонту приміщення 

бібліотеки-філії № 3 ім. О.П. Столбіна Сумської міської централізованої 

бібліотечної системи; 

 49,321 тис. грн на проведення поточного ремонту входу до теплопункту 

бібліотеки-філії № 4 Сумської міської централізованої бібліотечної 

системи, при якій діє Перша Сумська Медіатека. 

75. Про лист від 20.07.21 за № 267 заступника начальника відділу культури 

Сумської міської ради Пєхової Л.М. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 1009,0 тис. грн для галузі , а саме:  

1) проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних доріжок та ганків 

у 5-ти бібліотеках на загальну суму 413, 0 тис. грн, у тому числі 

95,0 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

2) виготовлення технічної документації та установка теплового 

лічильника в бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн) ; 

3) поточний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 15 – 400,0 тис. грн (це 

приміщення в яке переїжджає бібліотека, яке довгий час не 

використовувалось і потребує оновлення та модернізації для 

відповідних умов роботи);  

4) заміна вікон у бібліотеці-філії № 7 – 7 од на суму 36,0 тис. грн; 

5) комп’ютеризація та підключення до мережі інтернет сільських 

бібліотек (Стецьківка, Пушкарівка, В. Чернеччина) - 70,0 тис. грн (в 

умовах сучасного світу та карантинних обмежень саме надання 

бібліотечних послуг в інтернет-форматі є однією з головних умов 

функціонування бібліотек).  

76. Про лист від 02.06.21 за № 31 директора КП «МСК «Тенісна Академія» 

Сумської міської ради Смертяк І.Ю. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 50800,00 грн на оновлення спортивного інвентарю та матеріально-

технічної бази. 

77. Про лист від 25.06.21 за № 380 заступника відділу у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради Михальової Г.Ф. щодо першочергових потреб у 

фінансуванні галузі фізичної культури та спорту до кінця 2021 року, а саме: 

№ 

з/п 

Назва закладу Стаття витрат Сума коштів Сума коштів після 

опрацювання 

відділом 

Підвищення заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019 №755 

«Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

(вересень-грудень) 2021 рік 2,5 млн. грн  

Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту по відділу 

– 150 тис. грн 

Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту по 

відділу – 150 тис. грн 



1. МКЗ «КДЮСШ 

«Суми» 

Листи від 

26.03.2021 № 89 

 31.05.2021 № 127 

 

Додаткова потреба 

коштів на спортивні 

заходи (участь у 

чемпіонатах 

України, обласних 

змаганнях та 

Всеукраїнських 

турнірах та участь в 

ДЮФЛ) на 2021 рік 

432535,00 

 

 

248 тис.: 

Футбол – 127.5 тис. 

Гімнастика – 24.8 

тис. 

Бокс – 28.6 тис. 

Гандбол – 27 тис. 

Придбання 

вентиляторів для 

гімнастичної зали  

45 000,00 45 000,00 

Роботи по установці 

вентиляторів 

22 270,00 

 

22 270,00 

 

2. МЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

Реалізація проекту 

Президента України 

«Активні парки» 

50,0 тис 50,0 тис 

3. МКЗ «ДЮСШ з 

вільної боротьби» 

 Лист від 

24.03.2021 № 24 

Додаткова потреба 

коштів на спортивні 

заходи (участь у 

чемпіонатах 

України та 

навчально-

тренувальні збори з 

метою якісної 

підготовки до 

чемпіонатів) на 

2021 рік 

139494,00 19.7 тис.  

4. КЗ «КДЮСШ 

єдиноборств» 

Листи від 

24.03.2021 № 45 

 31.05.2021 № 75 

Додаткові кошти 

навчально-

тренувальної роботи 

(участь у 

чемпіонатах 

України, обласних 

змаганнях та 

Всеукраїнських 

турнірах) на 2021 

рік: 

250000,00 50,0 тис 

Потреба бюджетних 

коштів для введення 

додаткових ставок 

на 2021 рік 

200 722,84 

Лікар 10 т.р. – 

0,5 ставки  

Медична 

сестра 6 т.р.  

0,5 ставки 

Тренер-

Медична сестра – 

0.5 ст, 

прибиральниця – 0.5 

ст., лікар – 0.5 ст.- 

45 тис. (вересень-

грудень) 

Решта, за рахунок 



викладач 11 

т.р. –  

4 ставки  

Прибиральни-

ця 2 т.д. – 

0,5 ставки  

вільної ставки 

5.  

МКЗ 

«СДЮСШОР В. 

Голубничого з 

л/а» 

Лист від 

24.03.2021 № 50 

Додаткові кошти на 

спортивні заходи ( 

участь у 

чемпіонатах 

України) на 2021 рік 

241095,00 84,7 тис. 

Оплата послуг 

тимчасового 

платного 

використання 

приміщення 

спортивної споруди 

«Палац 

студентського 

спорту СумДУ» 

192 000,00 

 

 

192 000,00 

 

6. КП ФК «Суми» Додаткові кошти на 

заробітну плату 

працівникам, 

навчально-

спортивну роботу та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

5,5 млн. 

 

 

5,5 млн. 

 

 

7. «Академія 

футзалу 

футзальний клуб 

«Суми»  

Додаткові кошти на 

спортивні заходи та 

оренди спортивних 

споруд для 

тренувань та 

змагань на 2021 рік 

 

800,0 тис. 

 

800,0 тис. 

 

8. Федерація легкої 

атлетики 

Лист від 

16.03.2021 

Фінансова допомога 

для якісної 

підготовки 3 

спортсменів для 

участі в іграх ХХХІІ 

Олімпіади 2020 

року (липень-

серпень) м. Токіо 

(Японія) 

150,0 тис.  

 

 

150,0 тис.  

 



9. КП МСК «Тенісна 

академія» СМР 

Лист від 

02.06.2021 № 31 

Додаткові кошти на 

придбання 

спортивного 

інвентарю та 

матеріалів 

 

50 800,00 50 800,00 

Тенісні корти 1,5 млн.  1,5 млн. 

10. КДЮСШ 

«Авангард» 

 СООФСТ 

«Україна» 

Додаткові кошти 

для введення 2 

ставок тренерів –

викладачів для 

відкриття нового 

відділення з 

військового 

багатоборства 

(вересень-грудень) 

2021 рік 

350,8 тис. 

 

 

350,8 тис. 

(Рєзнік, Хоменко) 

11. КП МСК з хокею 

на траві 

«Сумчанка» 

лист 

від 25.05.2021 № 

01-24/23 

Додаткові кошти 

для до фінансування 

по комунальним 

послугам до кінця 

2021року 

21 715,81 21 715,81 

Додаткові кошти до 

фінансування по 

оренді залу для 

тренувань 

(листопад-грудень) 

2021 року 

36 000,00 36 000,00 

Підготовка до 

участі Кубку 

європейських 

чемпіонів 

200 000,00 - 

До фінансування 

заробітної плати до 

кінця 2021 року 

53859,00 53859,00 

12. ГО «Сумська 

обласна 

організація 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

«Динамо» 

України» 

Лист від 

Ремонт  

25–метрового 

плавального 

басейну, 

капітальний ремонт 

борцівського, 

ігрового та 

атлетичних залів. 

 

1,0 млн 

 

 

- 



21.05.2021 № 194 

78. Про лист від 16.04.2021 за № 247/1 начальника відділу у справах молоді та 

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

бюджету Сумської міської територіальної громади коштів у сумі 574,6 тис. грн 

на ремонт у роздягальнях та встановлення кондиціонерів, а саме: для міського 

КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств» - 228,6 тис. 

грн, для міського КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» - 

296,0 тис. грн, для міського КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної 

боротьби» - 50,0 тис. грн 

79. Про лист від 24.06.21 за № 3051 директора ТОВ «Сумитеплоенерго» 

Васюніна Д.Г. щодо проєкту рішення Сумської міської ради «Про 

погодження додаткової Інвестиційної програми виробництва електричної та 

теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 рік». 

80. Про лист від 24.06.21 за № 3052 директора ТОВ «Сумитеплоенерго» 

Васюніна Д.Г. щодо проєкту рішення Сумської міської ради «Про 

погодження Інвестиційної програми виробництва електричної та теплової 

енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022 рік». 

 

1. СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 

ради VІII скликання на ІІ півріччя 2021 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Акпєров В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Затвердити план роботи постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання на 

ІІ півріччя 2021 року. 

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

затвердженої дати розгляду питання, надати на розгляд постійної комісії свої 

письмові варіанти доповідей та надіслати його електронний варіант на адресу 

rada@smr.gov.ua для подальшого розсилання його членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.07.21 за № 4 голови ГО «Добро Перемагає» 

Наталухи Д.О. щодо додаткового виділення коштів у сумі 1,0 млн. грн для 

закінчення будівництва першого інклюзивного спортзалу в Сумській області в 

приміщенні колишньої котельні по вул. Шишкіна, 12 (район Добровільної) 

(додається). 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.07.21 за № 573 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення коштів на 2021 рік у сумі 1,0 млн. 

mailto:rada@smr.gov.ua


грн на завершення робіт по об’єкту «Реконструкція приміщення по 

вул. Шишкіна, 12» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

16.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на 2021 рік у сумі 

1,0 млн. грн на завершення робіт по об’єкту «Реконструкція приміщення по 

вул. Шишкіна, 12». 

16.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) 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» – 7 (сім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. 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 черговій сесії (Книга 1, питання № 1, на 

стор. 1-2) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. проінформувала присутніх щодо змін, які 

пропонуються безпосередньо в самому проєкті рішення та озвучила зміни, які 

пропонуються за результатами перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету за підсумками І півріччя 2021 року, а саме перерозподіл коштів 

на наступні цілі: 

1) на компенсаційні виплати на пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які 

навчаються в закладах загальної середньої освіти Сумської міської ТГ, 

автомобільним транспортом у сумі  44 360,00 грн; 

2) на компенсаційні виплати на пільговий проїзд учнів 1-11 класів, які 

навчаються в закладах загальної середньої освіти Сумської міської ТГ, 

електротранспортом у сумі 39 386,00 грн; 

3) для МКЗ КДЮСШ "Суми" для забезпечення участі вихованців у 

чемпіонаті України з футболу серед дитячо-юнацьких закладів І ліги  у 

сумі 127420,00 грн; 

4) для МЦФЗН "Спорт для всіх" для реалізації спільно з відділом у справах 

молоді та спорту СМР соціального проекту "Активні парки - локації 

здоров'я України" у сумі 25300,00 грн; 

5) для утримання КП "ФК "Суми" СМР у сумі 1,5 млн. грн; 

 

Линник А.М. повідомив, що загальна потреба на 2021 рік складає близько 

6,0 млн. грн, до кінця року необхідно 4,7 млн. грн 

Чепік В.І. запропонував окремо заслухати звіт щодо використання 

ГО «ФК «Суми»  бюджетних коштів. 



Акпєров В.В. запропонував зазначені кошти у сумі 1,5 млн. грн не направляти 

для утримання КП "ФК "Суми" СМР, а направити їх у резервний фонд. 

 

6) для передачі субвенції військовій частині А 1476 на поточний ремонт 

приміщення навчального корпусу будівлі №28 (вартове приміщення) 

військового містечка № 6 Сумського гарнізону (вул. Гамалія, 1)  у сумі 

500,0 тис. грн; 

7) для передачі субвенції військовій частині 3051 Національної гвардії 

України у сумі 720,0 тис. грн (лист від 20.07.21 за № 2753 керуючого 

справами виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. та 

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської 

ради Костенко О.А. додається); 

8) для передачі субвенції Управлінню СБУ в Сумській області для 

придбання організаційної (офісної) техніки, кліматичної техніки, 

паливно-мастильних матеріалів та запчастин для службової автотехніки у 

сумі 1,0 млн. грн; 

9) для передачі субвенції Патрульній поліції у сумі 800,0 тис. грн (лист від 

21.07.21 за № 1206 керуючого справами виконавчого комітету Сумської 

міської ради Павлик Ю.А. додається); 

 

Міщенко Т.М. повідомила присутніх щодо необхідності 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. 

Акпєров В.В. запропонував відкласти дане питання. 

 

10) для КУ "Сумська гімназія № 1" для проведення розрахунку з 

постачальником за поставлену мультимедійну техніку у сумі 

199 986,00 грн; 

11) для КУ Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 9 (поточний 

ремонт системи опалення) у сумі 49 500,00 грн; 

12) для співфінансування (30 %) субвенції на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" у сумі 1049030,00 грн; 

13) для співфінансування (30 %) субвенції на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у сумі 

2218252,00 грн; 

14) на матеріально-технічне оснащення нового сучасного дитячого садочку у 

12-му мікрорайоні (160 місць) у сумі 1,0 млн. грн; 

15) для КУ ССШ № 17 на капітальний ремонт їдальні у сумі 2472793,00 грн; 

16) на створення навчально-практичного центру з професії "Оператор 

верстатів з програмним керуванням, верстатник широкого профілю" на 

базі ДПТНЗ "Сумський центр професійно-технічної освіти" (ПТУ № 2) у 

сумі 350,0 тис. грн; 



17) для забезпечення співфінансування на придбання ноутбуків для 

педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої 

освіти для організації дистанційного навчання у сумі 1256508,00 грн; 

18) для КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР на забезпечення 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань  у сумі 70,0 тис. грн; 

19) для Сумського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного 

захисту населення на придбання 15 загально лікарняних односекційних 

ліжок з матрацами для покращення умов перебування Чорнобильців, що 

приїздять на стаціонарне лікування з району (орієнтовна вартість 6,0 тис. 

грн х 15 комплектів (ліжко з матрацом) у сумі 90,0 тис. грн; 

20) для передачі субвенції на створення сучасного онкологічного центру 

КНП Сумської обласної ради Сумський обласний клінічний онкологічний 

диспансер (лінійний прискорювач) - 10,0 млн. грн, реконструкція 

приміщень для встановлення лінійного прискорювача - 4,0 млн. грн) у 

сумі 14,0 млн. грн; 

 

Акпєров В.В. зауважив, що по даному пункту необхідно здійснити уточнення 

щодо спрямування коштів. 

 

21) Для КНП "Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди" (облаштування системи 

киснепроводу з встановленням додаткових кріоциліндрів) у сумі 

2 400 000,00 грн (лист від 20.07.21 за № 767 начальника управління 

охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. додається) 

22) для здійснення компенсаційних виплат для пільгового перевезення 

окремих категорій громадян, мешканців Сумської міської ТГ 

автомобільним транспортом на внутрішньорайонних, приміських 

автобусних маршрутах (в межах територій Сумського району): - особи з 

інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та постраждалі 

учасники Революції Гідності, особи, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС І категорія, діти з багатодітних сімей, члени сімей загиблих 

(померлих) учасників АТО у сумі 500,0 тис. грн; 

23) для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги (відповідно до постанови КМУ № 859 від 23.09.2020 

збільшився розмір виплати з 7%, 10%, 15% прожиткового мінімуму 

відповідної категорії отримувачів у сумі 500,0 тис. грн; 

24) для КУ "Берегиня" на завершення робіт з капітального ремонту фасаду з 

влаштуванням вхідної групи до відділення денного перебування 

"Злагода", просп. Шевченка, буд 11 у сумі 73213,00 грн;  

25) для виплати щомісячної грошової допомоги Турановій С., яка визнана 

дитиною з інвалідністю (хворіє на фенілкетонурію) з 13.05.2021 року 

(7 міс. х 3,658 тис. грн з ПДФО у сумі 25 610,00 грн;  



26) для надання цільової матеріальної допомоги (Бортнік А.М.) для 

проведення дороговартісного оперативного лікування та подальшого 

лікування у сумі 100,0 тис. грн; 

27) для передачі субвенції до обласного бюджету для здійснення 

компенсаційних виплат за пільгове перевезення відповідно до Обласної 

програми у сумі  1 145,344 тис. грн; 

28) для оплати комунальних послуг та енергоносіїв установ та закладів 

бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням тарифів у сумі 8884100,00 грн 

 

Липова С.А. проінформувала присутніх щодо наявних пропозицій на 

додаткове виділення коштів, а саме: 

1) для КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради у сумі 7876500,00 грн; 

2) для передачі субвенції Верхньосироватській ОТГ  на виконання договору 

про соціально- економічне співробітництво у сумі 8,0 млн. грн; 

3) на капітальний ремонт ліфтів у сумі 15 050 000,00 грн; 

 

Акпєров В.В. запропонував 21 липня 2021 року о 16 год  при нараді міського 

голови уточнити перелік адрес по яким буде здійснюватися капітальний ремонт 

ліфтів. 

 

4) на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 

Сумської міської територіальної громади у сумі 25,0 млн. грн; 

5) на поточний ремонт мереж вуличного освітлення у сумі 500,0 тис. грн; 

6) на видалення дерев по місту з навантаженням та вивезенням деревини у 

сумі 250,0 тис. грн; 

7) на капітальний ремонт фонтану Садко у сумі 6,0 млн. грн; 

 

Жиленко В.М. запропонував дане питання розглянути детальніше 21 липня 

2021 року о 16 год  при нараді міського голови. 

 

8) на капітальний ремонт  фасаду нежитлового приміщення за адресою: 

м. Суми, вул. Покровська, б.9 у сумі 990,0 тис. грн; 

9) на оплату послуг по постачанню та розподілу газу "Вічний вогонь" у сумі 

3,0 тис. грн; 

10) на оплату електроенергії на вуличне освітлення (активна електроенергія) 

в м. Суми та Піщанському, Великочернеччинському, Битицькому, 

Стецьківському старостинських округах у сумі 1 250 000,00 грн; 

11) на нове будівництво ділянки водогону за адресою: м. Суми, с. Піщане, 

вул. Вишнева у сумі 151656,00 грн; 

12) на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта п. 5 житлового 

будинку № 31 по вул. Заливна в м. Суми у сумі 150,0 тис. грн; 

13) на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт ліфта  п. 1 

житлового будинку № 62 по вул. Героїв Крут в м. Суми у сумі 

297450,00 грн; 



14) на капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення по 

вул. Зарічна в м. Суми у сумі 350,0 тис. грн; 

15) для надання позички КП Міськводоканал у сумі 1 800 000,00 грн; 

 

Лисенко О.М. запропонував внести зміни в рішення Сумської міської ради 

№ 1363-МР від 14 липня 2021 року «Про надання бюджетної позички 

КП «Міськводоканал» СМР», а саме встановити термін повернення коштів 

КП «Міськводоканал» СМР в листопаді місяці 2021 року. 

 

16) на капітальний ремонт прибудинкових територій у сумі 7,0 млн. грн; 

Лисенко О.М. запропонував даний пункт перенести до розгляду на нараді 

21 липня 2021 року о 16 год. 

 

17) на капітальний ремонт прилеглої території КЗСОР Сумський дитячий 

будинок ім. С.П. Супруна за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 37 у сумі 

50,0 тис. грн; 

18) на реконструкцію стадіону КУ ССШ І-ІІІ ступенів № 25 за адресою: 

м. Суми, вул. Декабристів, 80 у сумі 22,0 тис. грн; 

19) на нове будівництво мережі водопостачання території мікрорайону між 

вул. Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна №12 у м. Суми у сумі 

500,0 тис. грн; 

20) на нове будівництво мережі електропостачання території мікрорайону 

між вул. Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна №12 у м. Суми у 

сумі 500,0 тис. грн; 

 

Жиленко В.М. запропонував кошти у сумі 1,0 млн. грн, які пропонуються на 

нове будівництво мережі водопостачання та електропостачання території 

мікрорайону між вул. Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна №12 у 

м. Суми направити в резервний фонд. 

 

21) на реконструкцію 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років 

Перемоги, 9 у сумі 1,0 млн. грн; 

 

Акпєров В.В. запропонував кошти у сумі 1,0 млн. грн, які пропонуються на 

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

направити в резервний фонд, а при формуванні бюджету Сумської міської 

територіальної громади на 2022 рік врахувати на вказані цілі необхідні кошти. 

 

22) на реконструкцію приміщення по вул. Шишкіна,12 у сумі 1,0 млн. грн; 

23) на реконструкцію-термомодернізацію будівлі КУ Сумська СШ № 9 по 

вул. Даргомижського,3 в м. Суми у сумі 2 700 000,00 грн; 

24) на оплату послуг з обміру будівель ДНЗ для підготовки ТЕО для участі в 

новій програмі що фінансується з ЄІБ у сумі 49500,00 грн; 

 



Акпєров В.В. запропонував на засідання робочої групи щодо відбору будівель 

ДНЗ для підготовки ТЕО для участі в новій програмі, що фінансується з ЄІБ 

запрошувати керівників депутатських фракцій (за згодою). 

Липова С.А. повідомила, що 26 липня 2021 року планується засідання робочої 

групи щодо відбору будівель ДНЗ для підготовки ТЕО для участі в новій 

програмі, що фінансується з ЄІБ. 

 

25) на нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: 

м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35 у сумі 15,0 млн. грн; 

26) на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту  покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) №6 "Метелик" м. Суми, Сумської області у сумі 

53880,00 грн; 

27) на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному 

ремонту покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) №2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області у сумі 

45,0 тис. грн; 

28) на капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи 

Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І ступеня ― дошкільний навчальний заклад 

№ 34» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130 у 

сумі 1 158 751,00 грн; 

 

Жиленко В.М. запропонував не знімати кошти у сумі 1288785,00 грн з 

реконструкції полігону, а здійснити перерозподіл за рахунок резервного фонду. 

 

29) на капітальний ремонт даху Комунальної установи Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 4 у сумі 1,5 млн. грн; 

30) на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 21 у сумі 1524229,00 грн; 

31) для надання поворотної бюджетної позички для КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» з метою забезпечення виплати заробітної плати 

на 2 місяці (липень-серпень) у сумі 2200000,00 грн 

 

Кальченко І.В. зауважив, що є необхідність виділення коштів у сумі 

618634,00 грн для розрахунку за капітальний ремонт харчоблоку Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської 

міської ради. 

Акпєров В.В. запропонував кошти з резервного фонду у сумі 618634,00 грн 

направити для розрахунку за капітальний ремонт харчоблоку Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської 

міської ради. 

Бутенко Д.М. повідомив присутніх, що є необхідність виділення коштів у сумі 

6 940 000,00 грн на виконання робіт по поточному ремонту та утриманню 

мереж зовнішнього освітлення. 



Рєзнік О.М. проінформував присутніх, що на засіданні Координаційної ради з 

питань громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, у зв’язку з 

неможливістю реалізувати в цьому році проєкт № 54 щодо нового будівництва 

зони відпочинку по провулку Дачному, 9, було запропоновано кошти, які 

передбачені на його реалізацію направити на ті проєкти, які можливо в цьому 

році реалізувати. 

Липова С.А. озвучила пропозицію щодо перерозподілу коштів, а саме: кошти, 

які передбачено на реалізацію проєкту № 54 «Нове будівництво зони 

відпочинку по провулку Дачному, 9» направити на наступні проєкти: 

- № 52 «Стадіон для всіх» у сумі 230045,00 грн; 

- № 70 «Стадіон «Єдність нації» у сумі 694744,00 грн;  

- № 74 «Встановлення 2-х тенісних столів у дворі будинку Лебединська 6» у 

сумі 31500,00 грн. 

Акпєров В.В. запропонував пропозиції щодо перерозподілу бюджетних коштів 

розглянути о 16 год на нараді у Сумського міського голови 21 липня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Вважати за доцільне направлення коштів у сумі 199986,00 грн для 

КУ «Сумська гімназія № 1» для проведення розрахунку з постачальником за 

поставлену мультимедійну техніку. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Дяденко І.О., Жиленко В.М., Кальченко І.В., 

Липова С.А., Перепека І.О., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Акпєров В.В., Чепік В.І. - не голосували; 

Рішення прийнято 

 

2.2. Вважати за доцільне кошти у сумі 1,0 млн. грн, які пропонуються на 

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

направити в резервний фонд. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 8 (вісім): Акпєров В.В., Дяденко І.О., Жиленко В.М., 

Кальченко І.В., Липова С.А., Перепека І.О., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2.3. Вважати за доцільне направлення коштів, які передбачено на реалізацію 

проєкту № 54 «Нове будівництво зони відпочинку по провулку Дачному, 9» на 

наступні проєкти: 

- № 52 «Стадіон для всіх» у сумі 230045,00 грн; 

- № 70 «Стадіон «Єдність нації» у сумі 694744,00 грн;  

- № 74 «Встановлення 2-х тенісних столів у дворі будинку Лебединська 6» у 

сумі 31500,00 грн. 

2.4. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) 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), враховуючи зауваження членів постійної комісії. 




