




























































































































  

 

Проєкт 

оприлюднено 

«___» __________2022 р. 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

VІІІ СКЛИКАННЯ       СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від                 2022 року  №            МР 

м. Суми 

 
 

Про заключний звіт про виконання 
Програми підвищення енергоефективності 
в бюджетній сфері Сумської міської 
територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 18 грудня 2019 року                                   
№ 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 

роки та за 2021 рік 

 

Заслухавши інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про заключний звіт про 
виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері 
Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР               
(зі змінами), за 2020-2021 роки та за 2021 рік, керуючись статтею 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію директора Департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради Липової С.А. про заключний звіт про виконання 
Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами),            
за 2020-2021 роки та за 2021 рік., взяти до відома (додатки 1, 2, 3, 4). 

 

 

 

Сумський міський голова                    Олександр ЛИСЕНКО 
 

 

Виконавець: Липова С.А. 
   

Ініціатор розгляду питання: виконавчий комітет Сумської міської ради 

Проєкт рішення підготовлено Департаментом фінансів, економіки та інвестицій СМР 

Доповідач: Липова С.А. 



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ  
до проєкту рішення Сумської міської ради 

«Про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності 
в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року                                   
№ 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки та за 2021 рік» 

  

   

 

 

  

 

 

Директор Департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської 
міської ради 

 

 

 

 

С.А. Липова 

 

   

Головний спеціаліст – юрисконсульт  
Департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради 

 

  

  

 

А.А. Муравська 

Начальник правового управління 
Сумської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 
комітету Сумської міської ради 

 

 

 

Секретар Сумської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Чайченко 

 

 

 

 

Ю.А. Павлик 

 

 

 

О.М. Рєзнік 

 

 

   

   

 
 

 

Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних 
даних» 

С.А. Липова « __ »___________2022 р. 
 



   

                        Додаток № 1 

до рішення Сумської міської ради                 
«Про заключний звіт про виконання 
Програми підвищення енергоефективності в 
бюджетній сфері Сумської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням Сумської міської ради 
від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі 
змінами), за 2020-2021 роки та за 2021 рік»  

від                       № 

 

Звіт 

про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 
громади на 2020–2022 роки (зі змінами), та за 2021 рік 

  

 

1. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради 

 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради 

 10 Відділ культури Сумської міської ради 

 07 Управління охорони здоров’я Сумської міської ради 

 15 Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

 37 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
 КПКВК найменування головних розпорядників коштів програми 

   

2. 37 Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
  найменування відповідального виконавця програми 

3. 0160 

7361 

7363 

7640 

7680 

7700  
 

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року 
№ 6108 – МР (зі змінами) 



Продовження додатку 1 

 
 

 

 

 
№ з/п 

 

 

 
Пріоритетні завдання 

 

 

 
Заходи Програми 

 
Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн 

 
Фактичні обсяги фінансування, тис. грн 

 
Стан виконання заходів (результативні показники виконання 
Програми) 

 

 
Усього 

 

 
Державний бюджет 

 

 
Бюджет ТГ 

 

 

Інші джерела фінансування 

 

 
Усього 

 

 
Державний бюджет 

 

 
Бюджет ТГ 

 

 

Інші джерела фінансування 

 

Заклади та установи галузі «Освіта»  

1. Реалізація інвестиційних 

проєктів 
1.1. Реалізація проєкту 
"Підвищення 
енергоефективності в 
дошкільних навчальних 
закладах міста Суми" 

 
 

100 159,60 

  
 

3 300,00 

 
 

96 859,60 

Залучені кошти 
(кредит 

Європейського 
інвестиційного 

банку) 

 
 

- 

    Виконується. Проведено тендерні процедури на закупівлю робіт з 
капітального ремонту та послуг з нагляду за капітальним ремонтом 
дитячих садків, обрано виконавців робіт. 

 1.2. Реалізація проєкту 
"Підвищення 
енергоефективності в освітніх 
закладах м. Суми" 

 

 

 

 

 

 
32 848,74 

  

 

 

 

 

 
14 136,34 

 

 

 

 

 

 
18 712,40 

 

 

 

 

 

 

 

Залучені кошти 
(грант 

Європейського 
Союзу) 

 

 

 

 

 

 
30 091,16 

  

 

 

 

 

 
13 955,36 

 

 

 

 

 

 
16 135,80 

 

 

 

 

 

 

 

Залучені 
кошти (грант 
Європейськог

о Союзу) 

Виконується. У ССШ №9 утеплено 65 кв.м цоколю, 156 м² 
фундаменту, 2613 кв.м фасаду, 2844,0 кв.м покрівлі. У ССШ №7 
замінено 117,22 кв. м вікон, 26,2 кв.м дверей, утеплено 1216,3 кв.м 
фасаду, 71,1 кв. м цоколю, 13 кв.м фундаменту. У ЗОШ № 20 
встановлено 1105 одиниці ламп. Оплачено послуги технічного 
експерта, експерта з комунікацій проекту «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по 
створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції, 
послуги з організації конференції, харчування, перевезення, готельні 
послуги учасників конференції по проекту "Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах міста Суми", комісії за продаж 
іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного 
рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету ТГ 

виплачено заробітну плату бухгалтеру проєкту, спеціалісту із 
закупівель, менеджеру проєкта. 

2. Термомодернізація будівель 2.3. Реконструкція будівлі 
комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І—ІІІ 
ступенів № 17 з впровадженням 
заходів комплексної 
термомодернізації за адресою: 
проспект Михайла Лушпи, 18, м. 
Суми, Сумської області 

 

 
1 200,00 

 

 
1 200,00 

    

 
- 

    

 
- 

 

 2.15. Капітальний ремонт 
покрівлі з утепленням 
Комунальної установи 
Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №29, 
м. Суми, Сумської області 
за адресою: вул.Заливна, 
25 в м.Суми 

 

 
5 000,00 

  

 
5 000,00 

   

 
4 995,34 

  

 
4 995,34 

  Виконано. Здійснено утеплення 2657 кв.м. площі покрівлі основного 
корпусу та спортивної зали з покриттям мембрана. 

 2.16. Капітальний ремонт 
покрівлі з утепленням КУ ССШ 
№ 7 ім. М. Савченка Сумської 
міської ради по вул. Лесі 
Українки, 23 в м. Суми 

 

5 000,00 

  

5 000,00 

   

5 000,00 

  

5 000,00 

  Виконано. Здійснено утеплення 1815 кв.м. площі покрівлі старшого 
корпусу з покриттям мембрана. 

 2.17. Капітальний ремонт 
покрівлі з утепленням 
Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-

садок) №2 "Ясочка" м.Суми, 
Сумської області 

 

3 400,00 

  

3 400,00 

   

44,89 

  

44,89 

  Виконано. Розроблено проєктно-кошторисну документацію на 
утеплення покрівлі 

 2.18.Виготовлення cертифікату 
енергетичної ефективності 

 

50,15 

  

50,15 

   

46,31 

  

46,31 

  Виконано. Виготовлений енергетичний сертифікат для ССШ №2, 
СПШ №28, ДНЗ №2 

 2.19. 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 

 

 

 
2 383,67 

 

 

 
1 224,92 

 

 

 
1 158,75 

   

 

 
2 383,52 

 

 

 
1 224,77 

 

 

 
1 158,75 

  Виконано. Утеплено 1301,6 кв.м. покрівлі. 

 2.20. Капітальний ремонт 
покрівлі з утепленням будівлі 
комунальної установи Сумська 
гімназія №1 м. Суми Сумської 
області, за адресою: вул. 
Засумська,3, м.Суми Сумської 
області 

 

 
88,88 

  

 
88,88 

   

 
88,88 

  

 
88,88 

  Розроблено проєктно-кошторисну документацію на утеплення 
покрівлі 



Продовження додатку 1 

 2.21. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) 
№21 «Волошка» 

Сумської міської ради 

 

49,90 

  
49,90 

   

49,77 

  
49,77 

  Розроблено проєктно-кошторисну документацію на утеплення фасаду 

 2.22. Капітальний ремонт будівлі 
із заміною вікон Сумської 
початкової школи 

№ 14 Сумської міської ради за 
адресою м. Суми, вулиця 
Леоніда Бикова, 9 

 

3 414,15 

 
3 336,56 

 
77,59 

   

60,30 

  
60,30 

  Розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено 
закупівлю, роботи будуть виконані у 2022 році 

4. Впровадження 
автоматизованої системи 
дистанційного моніторингу 
енергоспожи- вання в 
бюджетній сфері 

4.1. Впровадження Сумської 
міської системи моніторингу 
теплоспоживання будівель в 
освітніх закладах та установах 

 

 
337,00 

  

 
337,00 

   

 
330,70 

  

 
330,70 

  Виконується. До системи дистанційного моніторингу «Сумська 
міська система моніторингу теплоспоживання будівель» підключено 
ДНЗ №№ 6, 10, 15, 16, 31, 32, 39, ЗДО №30, третій корпус класичної 
гімназії 

4.2. Обслуговування Сумської 
міської системи моніторингу 
теплоспоживання будівель в 
освітніх закладах та установах 

 

 

 

 

278,00 

  

 

 

 

278,00 

   

 

 

 

271,50 

  

 

 

 

271,50 

  

 

 

 

- 

Виконується. Оплачено послуги з обслуговування системи 
моніторингу теплоспоживання будівель за 2021 рік у 50 закладах 
(загальноосвітні та спеціалізовані школи №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 

15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, гімназія № 1, Класична 

гімназія, заклади дошкільної освіти №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, Сумські початкові 
школи - №№ 11, 14, 28, 32, НВК № 16). 

  
Всього по галузі 
«Освіта», в т.ч. 

  
154 210,09 

 
5 761,48 

 
32 876,61 

 
115 572,00 

  
43 362,37 

 
1 224,77 

 
26 001,80 

 
16 135,80 

 
- 

 

 по головному 
розпоряднику коштів 

Управління освіти і науки 
СМР 20 001,74 4 561,48 15 440,27 - 

 
13 271,21 1 224,77 12 046,44 - - 

 

Управління капітального 
будівництва та дорожнього 
господарства СМР 

 
134 208,34 1200,00 

 
17436,34 

 
115 572,00 

  
30 091,17 

  
13 955,36 

 
16 135,80 

Залучені 
кошти (грант 
Європейськог

о Союзу) 

 

Установи галузі «Охорона здоров’я»  

5. Термомодернізація будівель 5.3. Капітальний ремонт 
(утеплення) будівлі 
жіночої консультації 
Комунального некомерційного 
підприємства "Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої 
Діви Марії" СМР, що 
знаходиться за адресою: 
м.Суми, 
вул.Троїцька,20 

 

 
 

1 552,74 

  

 
 

1 552,74 

   

 
 

163,74 

  

 
 

163,74 

  

 
 

- 

Виконано. Виготовлено проєктно-кошторисної документацію. 

 5.6. Капітальний ремонт 
будівель медичного закладу 
з утепленням стін, покрівлі, 
заміною покриття, заміною 
системи опалення за 
адресою м. Суми, вул. М. 
Вовчок, 2 

 

 

 

 

 

 
13 748,90 

 

 

 

 

 

 
12 359,90 

 

 

 

 

 

 
1 389,00 

   

 

 

 

 

 
13 745,62 

 

 

 

 

 

 
12 356,62 

 

 

 

 

 

 
1 389,00 

  Виконано. Замінено 4,8 кв.м вікон на металопластикові двохкамерні 
енергозберігаючі, 3,4 кв.м дверей. 
Утеплено 850,05 кв.м горища. Улаштовано 
покрівлю шатрову із металочерепиці "монтерей" - 2817 кв.м. 
Утеплено 1232,72 кв. м фасаду, 60 кв.м цоколю, 133,2 кв.м укосів. 
Встановлено 101 шт опалювальних радіаторів, утеплено 210 м 
трубопроводів. 

6. Модернізація системи 
опалення 

6.1. Капітальний ремонт 
теплопункту (облаштування 
системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) 
консультативно-діагностичного 
відділення 

№ 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" 
Сумської міської ради за 
адресою: вул. І. Сірка, 3 

 

 
 

650,50 

  

 
 

650,50 

   

 
 

413,05 

  

 
 

413,05 

  

 
 

- 

Виконано. Проведено монтаж нового обладнання, встановлені 
циркуляційні насоси, змонтовані крани, шафа управління, виконано 
утеплення трубопроводів. 

7. Впровадження 
автоматизованої системи 
дистанційного моніторингу 
енергоспожи- вання в 
бюджетній сфері 

7.1. Впровадження системи 
моніторингу споживання 
енергоресурсів будівель 
об’єктів галузі "Охорона 
здоров'я" 

94,50 

 

94,50 

 

 36,90 

  

 

 

 
36,90 

  Виконано. У КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. 
Троїцька,28 встановлено Модуль М-BUS до теплолічильника 
Гдекфруфе Т550 (2шт.) та термінал збору та передачі даних систем 
моніторингу енергоресурсів (220В) (2шт.). 



Продовження додатку 1 

7.2. Обслуговування системи 
моніторингу споживання 
енергоресурсів будівель об’єктів 
галузі "Охорона здоров'я" 

12,00 

  

 
12,00 

       Розпорядником кошти не замовлялись 

8. Реалізація інвестиційних 
проектів 

8.1. Енергоефективна 
термомодернізація 
(капітальний ремонт) будівлі 
стаціонару (новий корпус, 3-х 
поверхова будівля) 
комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди» 
Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. 
Троїцька, 28» 

 

 

 
 

4 792,10 

  

 

 
 

130,00 

 

 

 
 

4 662,10 

 

 

 

 

 
 

кредит НЕФКО 

 

 

 
 

4 704,56 

  

 

 
 

42,49 

 

 

 
 

4 662,07 

 

 

 

 

 
 

кредит 
НЕФКО 

Виконується. Замінено 22,7 кв. м віконних блоків, 7,3 кв.м дверних 
блоків, утеплено 250,5 кв. м цоколю (надземна частини), 260,31 кв.м 
фасаду, 782 кв.м горища, 40,8 кв.м перекриття знизу. 

 

Всього по галузі 
«Охорона здоров’я» 

 
 

20 850,74 

 
12 359,90 

 
3 828,74 

 
4 662,10 

 
- 

 
19 063,87 

 
12 356,62 

 
2 045,18 

 
4 662,07 

 
- 

 

Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»  

10 Термомодернізаці я будівель  10.4. Капітальний ремонт 
будівлі (утеплення даху з 

заміною покрівельного 
килиму) дитячої музичної 
школи № 1 за адресою: 
м.Суми,   вул. Д.Галицького, 
73 

 

 
1 500,00 

  
 

1 500,00 

   

 
1 362,23 

  
 

1 362,23 

  
 

- 

Виконано. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, 
отримано експертний звіт. Утеплено 753 кв.м покрівлі.. 

Всього по галузі 
«Культура і 
мистецтво» 

  
1 500,00 

  
1 500,00 

   
1 362,23 

 
- 

 
1 362,23 

 
- 

 
- 

 

Інші заходи  

11. Перевірка системи 
енергетичного менеджменту 
в бюджетній сфері 

11.2. Ресертифікаційний аудит 
системи енергетичного 
менеджменту 

 

 

 

 
85,20 

  

 

 

 
85,20 

   

 

 

 
85,20 

  

 

 

 
85,20 

  Виконано. За участі представників німецької фірми TUV SUD з 
представництвом в Україні проведено ресертифікаційний аудит 
(перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, 
за результатами якого отримано другий сертифікат відповідності 
системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного 
стандарту ISO 50001:2018 

11. Участь у 

Добровільному об’єднанні 
органів місцевого 
самоврядуван-  ня – 

Асоціації 
«Енергоефекти- вні міста 
України» 

12.1. Сплата членських внесків 
органами місцевого 
самоврядування Асоціації 
«Енергоефективні міста 
України» 

 

 

 
50,00 

  

 

 
50,00 

   

 

 
50,00 

  

 

 
50,00 

  

 

 
- 

Виконано 

13. Реалізація Проекту 
"Впровадження 
Європейської Енергетичної 
відзнаки в Україні" 

13.1. Сплата щорічного внеску за 
членство в "Європейській 
Енергетичній Відзнаці" 

 

 
32,00 

  

 
32,00 

   

 
32,00 

  

 
32,00 

  Виконано 

13.2. Оплата усних та письмових 
послуг перекладача з англійської 
мови 

 
29,20 

 
 

29,20 

  

 
6,75 

 
 

6,75 

  Виконано. Сплачено за послуги з перекладу в рамках 
реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної 
відзнаки в Україні" 

13.3. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) Комунальної 
установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. 
Суми, 
Сумської області 

 

 
2 116,00 

  

 
1 486,00 

630,00 

  

 
2 035,91 

  

 
1 448,71 

 

 
587,20 

 Виконано. Утеплено зовнішні стіни площею 629 кв.м 

13.4.Оплата консультативних 
послуг з впровадження 
Європейської енергетичної 
відзнаки 

 

10,80 

  

10,80 

       



Продовження додатку 1 

14. Популяризація ідеї сталого 
енергетичного розвитку 

14.1. Проведення заходу 
"Дні Сталої енергії" 

 

 

 

 

 

 
150,00 

  

 

 

 

 

 
150,00 

   

 

 

 

 

 
150,00 

  

 

 

 

 

 
150,00 

  

 

 

 

 

 
- 

Виконано. У жовтні 2021 року проведено онлайн захід: Осіння 
школа «Стала енергетика та клімат: досвід ЄС для України». 
Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 
ради проведено конкурс: «Збережи енергію! Зупини зміни 
клімату!», участь у якому взяли дошкільні та загальноосвітні 
навчальні заклади, навчальні заклади спеціальної освіти та вищі 
навчальні заклади 

Сумської міської територіальної громади. За результатами 
конкурсу виконано розробку і друк книжки «Збережи енергію! 
Зупини зміни клімату!» (збірка казок) на тему охорони довкілля, 
енергоефективності та змін клімату. Також виготовлено 
відеоролики 

«Дні Сталої енергії – 2021» (Як народжувалась Еко-казка), 
"Основні досягнення в реалізації Плану дій сталого енергетичного 
розвитку міста Суми". 

15. Проведення навчань для 
енергоменед- жерів 
бюджетних закладів та 
установ 

15.1.Проведення навчання 
енергоменеджерів бюджетної 
сфери 

 

 
49,84 

  

 
49,84 

   

 
49,84 

  

 
49,84 

  

 
- 

Виконано. Проведено навчання для членів групи енергетичного 
менеджменту в бюджетній сфері Сумської міської 
територіальної громади за темою: «Ризик-орієнтований підхід в 
системах менеджменту» 

16. Покриття банківських 
витрат на реалізацію 
інвестиційних проєктів 

16.1 Покриття витрат, 
пов’язаних з 
розрахунковим 
обслуговуванням 
банківських рахунків 

 

 
5,00 

  

 
5,00 

   

 
1,34 

  

 
1,34 

  Виконано. Сплачено за перерахунок коштів та обслуговування 
банківського рахунку 

17. Підготовка до участі у 
проєктах з енергоефектив- 

ності в бюджетних 

закладах та установах 
Сумської міської 
територіальної громади 

17.1.Підготовка до участі у 
проєктах з енергоефективності в 
бюджетних закладах та 
установах Сумської міської 
територіальної громади 

 

 

 

 
150,00 

  

 

 

 
150,00 

   

 

 

 
49,50 

  

 

 

 
49,50 

  Виконано. Сплачено за виконання обмірювальних креслень 
зовнішніх геометричних розмірів будівель дитячих садків в 
рамках реалізації проекту "Енергоефективність громадських 
будівель в Україні" 

  

по головному 
розпоряднику 

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 
СМР 

 

330,04 

 
- 

 
330,04 

 
- 

  

293,13 

 

- 

 
293,13 

 

- 

 
- 

 

Виконавчий комітет СМР 
82,00 - 82,00 - 

 
82,00 - 82,00 - - 

 

 коштів Управління освіти і науки 
СМР 

1 486,00  1 486,00 630,00  2 035,91  1 448,71 587,20   

 
 

Управління капітального 
будівництва та дорожнього 
господарства СМР 

 
150,00 

  
150,00 

   
49,50 

  
49,50 

   

 Разом 
 2678,04 - 2 048,04 630,00 

 
2 460,54 - 1 873,34 587,20 - 

 

  Всього по Програмі 179 238,87 18 121,38 40 253,39 120 864,10 
 

66 249,01 13 581,39 31 282,55 21 385,07 - 
 

 

5. Аналіз виконання за видатками за Програмою у 2021 році, тис. грн: 
 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

40 253,39 1 888,19 38365,16 31 282,55 1 658,09 29 624,46 8970,8 230,1 8740,7 

 

 

 

Сумський міський голова            Олександр ЛИСЕНКО 
 

Виконавець: Липова С.А. 
 



Додаток 2 

до рішення Сумської міської ради 
«Про заключний звіт про виконання 
Програми підвищення 
енергоефективності в бюджетній 
сфері Сумської міської 
територіальної громади на 2020-2022 

роки, затвердженої рішенням 
Сумської міської ради від 18 грудня 
2019 року № 6108 – МР (зі змінами), 
за 2020-2021 роки та за 2021 рік»  

від                       № 

 
 

 

Інформація 

про виконання  Програми підвищення енергоефективності в бюджетній 
сфері Сумської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки, 

затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року  
№ 6108-МР ( зі змінами) та за 2021 рік 

 

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі − Програма) 
затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року  
№ 6108 - МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради                  
від 23 грудня 2021 № 2583-МР).  

Відповідальний виконавець Програми – Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської міської ради. В реалізації заходів Програми 
також брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, 
управління охорони здоров’я Сумської міської ради, відділ культури 
Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської 
ради. 

Напрямки Програми були націлені на подальше впровадження 

стандартів сталого енергетичного розвитку, забезпечення функціонування 
системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної 
сфери територіальної громади відповідно до вимог та положень 
міжнародного стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, 
підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ 
соціально-культурної сфери територіальної громади внаслідок реалізації 
проєктів, організаційних та багатозатратних заходів з енергозбереження та 
енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, 
стандартів та правил, визначених нормативно-правовими документами 
України . 



Продовження додатку 2 

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення 
ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання 
бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках 
Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії 
(утеплення фасадів, покрівель, облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла); підвищення рівня управління 
енергозбереженням, популяризації переваг енергоощадливості, формування 
ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів. 

Фактичний обсяг фінансування заходів Програми у 2021 році, за 
інформацією головних розпорядників бюджетних коштів, склав 
66,25 млн.  грн (кошти бюджету СМТГ – 31,28 млн. грн, грантові кошти 
Європейського Союзу – 16,14 млн. грн, кредитні кошти НЕФКО – 4,66 млн. 
грн, грантові кошти SECO – 0,59 млн. грн,  кошти ДБ – 13,58 млн. грн).  

У закладах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я», «Культура і 
мистецтво» проведено заходи із термомодернізації будівель. У 
ССШ №№ 7, 29, НВК № 34, ДМШ № 1 утеплено 6526,6 м² покрівлі. 
Розроблено проєктно-кошторисну документацію на утеплення покрівлі ДНЗ 
№ 2, КУ Сумська гімназія № 1, на утеплення фасаду ДНЗ №21. У СПШ № 14 

розроблено проєктно-кошторисну документацію на заміну віконних блоків, 
проведено закупівлю. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на 
капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації КНП 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР. Розпочато 
капітальний ремонт будівель КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» 
СМР: замінено 4,8 м² вікон, 3,4 м² дверей, утеплено 850,05 м² горища, 
улаштовано 2817 м² покрівлі із металочерепиці, утеплено 1232,72 м² фасаду, 
60 м² цоколю, 133,2 м² укосів, встановлено 101 шт. опалювальних радіаторів, 
утеплено 210 м трубопроводів.   

У консультативно-діагностичному відділенні № 2 КНП «ДКЛ Святої 
Зінаїди» Сумської міської ради, за адресою: вул. І. Сірка, 3 завершено 

капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла). 

Продовжувалась робота з впровадження Сумської міської системи 
моніторингу теплоспоживання будівель в бюджетних закладах та установах. 
До системи дистанційного моніторингу «Сумська міська система 
моніторингу теплоспоживання будівель» підключено ДНЗ №№ 6, 10, 15, 16, 

31, 32, 39, ЗДО № 30, третій корпус класичної гімназії, КНП «Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28.  

У звітному періоді реалізовувались проєкти за рахунок міжнародної 
технічної допомоги та кредитів міжнародних фінансових організацій, а саме: 
«Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 
9, ЗОШ № 20), «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних 
закладах міста Суми», «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки 
в Україні», «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) 
будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) Комунального 
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Некомерційного Підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 
Сумської міської ради за адресою: м. Суми,  вул. Троїцька, 28». 

У рамках реалізації грантового проєкту ЄС «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»  (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 

20) виконано роботи з термомодернізації: у ССШ № 9 утеплено 65 м² 
цоколю, 156 м² фундаменту, 2613 м² фасаду, 2844 м² покрівлі. У ССШ №7 
замінено 117,22 м² вікон, 26,2 м² дверей, утеплено 1216,3 м² фасаду, 71,1 м² 
цоколю, 13 м² фундаменту. У ЗОШ № 20 виконано капітальний ремонт 
системи освітлення, встановлено 1105 світлодіодних ламп. 

У рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією 
(НЕФКО) завершено енергоефективну термомодернізацію (капітальний 
ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) 
комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28. 
Замінено 22,7 м² віконних блоків, 7,3 м² дверних блоків, утеплено 250,5 м² 
цоколю (надземна частини), 260,31 м² фасаду, 782 м² горища, 40,8 м² 
перекриття знизу. 

У рамках проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних 
навчальних закладах міста Суми» проведено тендерні процедури на 
закупівлю робіт з проєктування та капітального ремонту, а також послуг 
щодо нагляду за капітальним ремонтом дошкільних навчальних закладів, 

обрано виконавців робіт. 

Відповідно до завдань проєкту «Впровадження Європейської 
Енергетичної Відзнаки в Україні» розпочато розробку «Муніципального 
енергетичного плану для Сумської міської територіально громади». У рамках 
реалізації енергетичного проєкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області», який підтримано 
Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань, виконано 
утеплення 629 м2 фасаду теплоізоляційними плитами з мінеральної вати. 
Виготовлено сертифікат енергетичної ефективності. 

У січні 2021 року за участі представників німецької фірми TUV SUD з 
представництвом в Україні проведено ресертифікаційний аудит (перевірку) 
системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, за результатами 
якого отримано другий сертифікат відповідності системи енергетичного 
менеджменту вимогам  міжнародного стандарту ISO 50001:2018. 

У жовтні 2021 року у рамках заходу «Дні Сталої енергії» проведено 
онлайн захід: Осіння школа «Стала енергетика та клімат: досвід ЄС для 
України». Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 
ради проведено конкурс: «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!», участь у 
якому взяли дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, навчальні 
заклади спеціальної освіти та вищі навчальні заклади Сумської міської 
територіальної громади. За результатами конкурсу здійснено видавництво 
книги (номінація для 1-4 класів «Казка») «Збережи енергію! Зупини зміни 
клімату!» (збірка казок) на тему охорони довкілля, енергоефективності та 
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змін клімату. Також в рамках заходу виготовлено відеоролики «Дні Сталої 
енергії – 2021» (Як народжувалась Еко-казка), «Основні досягнення в 
реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми». 

Результати виконання заходів у бюджетній сфері протягом 2021 року 
наведені у таблиці «Результативні показники виконання енергоефективних 
заходів, реалізованих у 2021 році». 

Таблиця 

 

Результативні показники виконання енергоефективних заходів, 
реалізованих у 2021 році 

№ 
з/п 

Назва установи 
Найменування 
енергоресурсу 

Одиниця 
виміру 

Фактичне 
споживання 

енергоресурсів 

Економія 

2019 рік 2021 рік  

1 2 3 4 5 6 7 

Галузь «Освіта» 

1. 
КУ ССШ № 2  по вул. 
Г.Кондратьєва,76 

Теплова 
енергія 

Гкал 700,91 666,86 -34,05 

2. 

КУ ССШ № 7 ім. М. 
Савченка СМР по вул. 
Л. Українки, 23 

Теплова 
енергія 

Гкал 965,97 964,31 -1,66 

3. 
КУ ССШ № 9 по вул. 
Даргомижського, 3 

Теплова 
енергія 

Гкал 500,21 437,76 -62,45 

4. 

КУ Сумська ЗОШ № 
20 по вул. Металургів, 
71 

Електрична 
енергія 

МВт*год 59,170 48,828 -10,342 

5. 
КУ ССШ № 29 по вул. 
Заливна, 25 

Теплова 
енергія 

Гкал 592,12 514,36 -77,76 

6. 

КУ Сумський НВК № 
34 СМР по вул. 
Раскової, 130 

Теплова 
енергія 

Гкал 390,01 389,94 -0,06 

Всього 

Теплова 
енергія 

Гкал 3149,22 2973,23 -175,98 

Електрична 
енергія 

МВт*год 59,170 48,828 -10,342 

Галузь «Охорона здоров`я» 

1. 

КНП «ДКЛ Святої 
Зінаїди» СМР по вул. 
І. Сірка, 3 

Теплова 
енергія 

Гкал 426,33 444,38 18,05 

КНП «ДКЛ Святої 
Зінаїди» СМР по вул. 
Троїцька, 28 

Теплова 
енергія 

Гкал 1428,61 1300,89 -127,72 

2. 

КНП «Клінічна 
лікарня Святого 
Пантелеймона» 

Теплова 
енергія 

Гкал 706 865 159 

Всього 
Теплова 
енергія 

Гкал 2560,938 2610,273 49,335 
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Галузь «Культура і мистецтво» 

1. 
ДМШ № 1 по вул. 
Д.Галицького, 73 

Теплова 
енергія 

Гкал 81,86 80,52 -1,34 

1 2 3 4 5 6 7 

Всього 
Теплова 
енергія 

Гкал 81,86 80,52 -1,34 

Всього по галузям 

Теплова 
енергія 

Гкал 5792,01 5664,02 -127,99 

Електрична 
енергія 

МВт*год 59,170 48,828 -10,342 

 

 

 

 

Сумський міський голова            Олександр ЛИСЕНКО 

 

 
Виконавець: Липова С.А. 

 



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Бюджет ОТГ                                         9,032.8                                              9,032.8                                                 198.9      

Залучені кошти 
(кредит 

Європейського 
інвестиційного 

банку)

                                    44,062.21                                          44,062.21                                                      -        

Звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній  сфері  Сумської міської об`єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки»   за 1 квартал 2020 року    

Заклади та установи галузі «Освіта»

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

1. Реалізація 
інвестиційних 
проектів 

1.1. Реалізація проекту "Підвищення 
енергоефективності в дошкільних навчальних 
закладах міста Суми"

Сплачено  за проектні роботи по капітальному 
ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» за 
адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13а.

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

2020-2022 1517640



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

Бюджет ОТГ                                     21,022.80                                          20,985.60                                                   20.7      

Залучені кошти 
(грант 

Європейського 
Союзу)

                                    33,280.00                                            9,736.45                                                      -        

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ОТГ                                          179.10                                                      -        

2. Термомодерніза-
ція будівель

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

Бюджет ОТГ                                       3,000.00                                            2,000.00                                                 760.6      

Виконано роботи з утеплення фасадів 
мінеральними плитами товщиною 100 мм на 
площі 168 м2, утеплення віконних відкосів 
мінеральними плитами товщиною 30 мм на площі 
24,8 м2.

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                       1,000.00                                                      -        

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                       1,000.00                                                      -        

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                       1,250.00                                            1,250.00                                                      -        

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                       2,500.00                                                      -        

3. Модернізація 
системи 
опалення Управління 

освіти і науки 
СМР

Бюджет ОТГ                                          800.00                                                      -        

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                          800.00                                               800.00                                                      -        

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                          800.00                                               800.00                                                      -        

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                          500.00                                               500.00      

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ОТГ                                          222.00                                               222.00                                                      -        

Всього по галузі 
«Освіта», в т.ч.                                   119,448.91                                          89,389.01                                                      -        

                                      8,872.00                                            3,572.00                                                      -        

                                  110,397.81                                          85,817.01                                               980.19      

                                           179.1      

3.3. Капітальний ремонт теплопунктів 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) в Комунальній 
установі "Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 29, м. Суми, Сумської області

3.2. Капітальний ремонт теплопункту
(облаштування системи автоматичного
регулювання споживання тепла) в Комунальній
установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 18 Сумської міської ради

3.1. Капітальний ремонт теплопунктів 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла)  в Комунальній 
установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка  Сумської міської ради

управління освіти і науки СМР

департамент фінансів, економіки та інвестицій 
СМР

4.1. Впровадження Сумської міської системи 
моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх 
закладах та установах (12 од)

управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства СМР

Впровадження 
автоматизованої 

системи 
дистанційного 
моніторингу 
енергоспожи-           

вання в 
бюджетній сфері

2020

2020

2.5. Капітальний ремонт будівлі (утеплення цоколю) 
Сумського дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" Сумської 
міської ради

2020

по головному 
розпоряднику 
коштів

2020

2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в 
Комунальній установі Сумський спеціальний 
реабілітаційний навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний 
навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Раскової, 130

4. 

2020-2021

2020-2022

2020

2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 22 по вул. Ковпака, 57 

4.2. Обслуговування Сумської міської системи 
моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх 
закладах та установах

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

2020-2022

2020-2021

2.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)
комунальної установи Сумська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми,
Сумської області

2.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення
фасаду) комунальної установи Сумська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя
Радянського Союзу О.А. Бутка, м. Суми, Сумської
області

2020

1.2.  Реалізація проекту "Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах                     
м. Суми"

Оплачено послуги технічного експерта, експерта 
з комунікацій проекту «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», 
комісії за продаж іноземної валюти та за 
розрахункове обслуговування поточного рахунку 

2020-2022



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

5. Термомодерніза-
ція будівель 

Відділ охорони 
здоров`я 
Сумської 

міської ради

Бюджет ОТГ                                       1,188.21                                            1,188.21                                                      -        

Ведуться підрядні роботи, договір укладено з ТОВ 
БК "Сумиславбуд" №20 від 11.02.2020                               
на сумму 1 046,5тис.грн., авторський нагляд ТОВ 
"МК-ГРАНД 2015" № 03-20/А від 17.02.2020 на 
суму - 4,2тис.грн.,                            технічний 
нагляд ФОП Глух В.П. № 15120-1 від 11.02.2020 
на сумму - 14,5тис.грн. 

Відділ охорони 
здоров`я 
Сумської 

міської ради

Бюджет ОТГ                                       7,000.00                                               500.00                                                      -        

Виготовлення ПКД ФОП Дунаєв О.А. №01-20 від 
27.01.2020 на сумму - 460,0тис.грн.

Відділ охорони 
здоров`я 
Сумської 

міської ради

Бюджет ОТГ                                       5,000.00                                                      -                                                        -        

Виконано техобстеження будівель. 

Відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 

міської ради

Бюджет ОТГ                                       1,200.00                                            1,200.00                                                      -        

5.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) 
комунального некомерційного підприємства 
"Центральна міська клінічна лікарня" Сумської 
міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми

Установи галузі «Охорона здоров’я»
5.1. Капітальний ремонт будівель (утеплення
фасаду, цоколю) консультативно-діагностичного
відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської
міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3

2020

2020

5.2. Енергоефективна термомодернізація 
(капітальний ремонт будівлі) КНП "Дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" (стаціонар, 2 -х 
поверхова будівля)

5.5. Капітальний ремонт переходу між будівлями 
старого та нового корпусів комунального 
некомерційного підприємства «Дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми,
вул. Троїцька,28

2020

2020-2021



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

6. Модернізація 
системи 
опалення Відділ охорони 

здоров`я 
Сумської 

міської ради

Бюджет ОТГ                                          450.00                                               450.00                                                      -        

Виготовлення ПКД ФОП Дунаєв О.А. № 02-20 
від 27.01.2020 на сумму - 54,2 тис.грн.

6.1. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла)   консультативно-
діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої 
Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. 
Сірка, 3

2020



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

Реалізація 
інвестиційних 
проектів

Бюджет ОТГ                                     4,108.604                                          4,108.604                                                      -        

кредит НЕФКО                                     14,714.70                                          14,714.70                                                      -        

Грант GIZ                                          885.00                                               885.00                                                      -        

Бюджет ОТГ                                            21.46                                                 21.46      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ОТГ                                            10.00                                                 10.00                                                   1.29      

Сплачено за послуги пересилання документації до 
Німеччини.

Всього по галузі 
«Охорона 
здоров’я»

                                    34,577.97                                          23,077.97                                                      -        

в тому числі по 
головним 

розпорядникам
                                                -        

                                  34,567.974                                        23,067.974                                                      -        

                                         10.000                                               10.000                                                   1.29      

8.1. Енергоефективна термомодернізація 
(капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий 
корпус, 3-х поверхова будівля) комунального 
некомерційного підприємства «Дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28»

8.

Відділ охорони 
здоров`я 
Сумської 

міської ради, 
комунальне 

некомерційне 
підприємство 

"Дитяча 
клінічна лікарня 
Святої Зінаїди" 

СМР

Департамент фінансів, економіки та інвестицій 
СМР

відділ охорони здоров̓я Сумської міської ради

2020

Відділ охорони 
здоров`я 
Сумської 

міської ради, 
комунальне 

некомерційне 
підприємство 

"Дитяча 
клінічна лікарня 
Святої Зінаїди" 

СМР

8.2 «Енергоефективна термомодернізація 
(капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий 
корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального 
некомерційного підприємства «Дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28»

2020



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

9. Модернізація 
систем опалення

Бюджет ОТГ                                          352.10                                               352.10                                                      -        

Бюджет ОТГ                                            43.90                                                 43.90                                                      -        

Укладено договір з підрядником на виконання 
робіт.

9.1. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) у дитячій художній 
школі ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7

Відділ культури  
СМР

Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»

1017640

2020

9.3. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) у дитячій музичній 
школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31

2020



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

Бюджет ОТГ                                       2,639.40                                                      -        

Всього по галузі 
«Культура і 
мистецтво»                                       3,035.40                                               396.00                                                      -        

11. Перевірка 
системи 
енергетичного 
менеджменту в 
бюджетній сфері Департамент 

фінансів, 
економіки та 

інвестицій СМР

Бюджет ОТГ                                            75.00                                                 75.00                                                 75.00      

Виконано. За участі представників німецької 
фірми TUV SUD з представництвом в Україні   
проведено другий наглядовий аудит (перевірку) 
системи енергетичного менеджменту в 
бюджетній сфері міста Суми, за результатами 
якого підтверджено сертифікат відповідності 
системи енергетичного менеджменту вимогам  
ISO 50001:2011 

12. Участь у 
Добровільному 
об’єднанні 
органів 
місцевого 
самоврядуван-             
ня – Асоціації 
«Енергоефекти-
вні міста 
України»

Виконавчий 
комітет СМР Бюджет ОТГ                                            50.00                                                 50.00                                                      -        

Інші заходи

2020

Відділ культури  
СМР

11.1. Наглядовий аудит системи енергетичного 
менеджменту в бюджетній сфері 

2020-2022

12.1. Сплата членських внесків органами місцевого 
самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста 
України»

2020-2022

10.5.  Капітальний ремонт (утеплення покрівлі з 
заміною покрівельного килиму) в дитячій музичній 
школі № 1



№ з/п Пріоритетні 
завдання

Відповідальні 
виконавці

Джерела 
фінансування КПКВК

Планові обсяги фінансування 
відповідно до Програми, тис. 
грн. на 2020 рік

Передбачено в міському 
бюджеті на 2020 рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. (касові видатки)

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Заходи Програми
Строк 

виконання, 
роки

13. Реалізація 
Проекту 
"Впровадження 
Європейської 
Енергетичної 
відзнаки в 
Україні" Виконавчий 

комітет СМР Бюджет ОТГ                                            32.00                                                 31.68                                                      -        

14. Популяризація 
ідеї сталого 
енергетичного 
розвитку 

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР Бюджет ОТГ                                          200.00                                               200.00                                                      -        

15. Проведення 
навчань для 
енергоменед-
жерів бюджетних 
закладів та 
установ

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ОТГ                                            60.00                                                 60.00                                                      -        

                                         335.00                                               335.00                                                 75.00      

                                           82.00                                                 81.68                                                      -        
Разом                                          417.00                                               416.68                                                 75.00      

                                157,479.284                                      113,279.668                                          1,056.480      

                                113,537.249      

-                                     257.581      

2020-2022

по головному 
розпоряднику 

коштів

13.1. Сплата щорічного внеску за членство в 
"Європейській Енергетичній Відзнаці"

департамент фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради

Всього по Програмі

2020-2022

2020-2022

 14.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії"

15.1. Проведення навчання енергоменеджерів
бюджетної сфери 

виконавчий комітет Сумської міської ради



Продовження додатку 3

1. 02
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7363

7640
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7700

Додаток 3
до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про 
виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній 
сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 
року                                   № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 
роки та за 2021 рік» 
від                       №

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
Відділ культури Сумської міської ради
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

найменування головного розпорядника коштів програми

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням 
Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами)

(код ПКВКМБ)

(код ПКВКМБ)

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за 2020-2022 роки затвердженої 
рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки

Виконавчий комітет Сумської міської ради
Управління освіти і науки Сумської міської ради

найменування відповідальних виконавців програми(код ПКВКМБ)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

Заключний звіт



Продовження додатку 3

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Усього Державний 
бюджет Міський бюджет Усього Державний 

бюджет Міський бюджет

             144,721.80                      3,800.00                 140,921.80   

Залучені кошти 
(кредит 

Європейського 
інвестиційного 

банку)
                   433.73                    433.73   

Виконується. Сплачено за проєктні роботи та 
експертизу проєктної документації по 
капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 
«Чебурашка» за адресою: м. Суми вул. Р. 
Атаманюка, 13а

               66,192.24                    27,838.24                   38,354.00   

Залучені кошти 
(грант 
Європейського 
Союзу)

              50,743.26               17,350.06              33,393.20   

Залучені 
кошти (грант 
Європейського 
Союзу)

Виконується. В КУ ССШ №9 виконано роботи по 
заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, віконних 
блоків - 1197,66 кв.м, утеплено  фундамент - 159 
кв.м, цоколь - 233,18 кв.м, покрівлю - 870,2 кв.м. В 
КУ ССШ №7 ім. М.Савченка СМР по вул. Лесі 
Українки, 23 в м. Суми виконано роботи по заміні  
віконних блоків площею 1208,68 кв.м,  утеплено 
фундамент площею 189 кв.м,  цоколь - 116,5 кв.м,  
стіни -  1074,3 кв.м. Сплачено за проєктні роботи 
по капітальному ремонту системи освітлення КУ 
Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в м. 
Суми, послуги технічного експерта, експерта з 
комунікацій проєкту «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», 
послуги по створенню та розміщенню рекламної та 

             210,914.04                         -                         31,638.24                 179,275.80                 51,176.99                           -                 17,783.79              33,393.20   

2

                 2,400.00                      2,400.00                   2,373.90                 2,373.90   

Виконано. Виконано роботи з утеплення фасадів 
мінеральними плитами товщиною 100 мм на 
площі 1537,1  кв.м, утеплення віконних відкосів 
мінеральними плитами товщиною 30 мм на площі 
220,9 кв.м

                 1,200.00                 1,200.00                             -     

                 1,221.20                      1,221.20                   1,209.56                 1,209.56                      -     

Виконано. Утеплено цоколь площею 483 кв.м 
піносклом та пінополістеролом

                    111.00                         111.00                      102.78                    102.78   

Виконано. Замінено 33 кв.м. віконних блоків (6-
камерний металопластиковий профіль з 
двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору 
теплопередачі 0,78 м2 К/Вт )

                 1,404.56                 1,392.34                           12.22                   1,404.56                1,392.34                      12.22   

Виконано. Замінено 397,11 кв.м. віконних блоків 
(6-камерний металопластиковий профіль з 
двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору 
теплопередачі 1,04 м2 К/Вт )

Заклади та установи галузі «Освіта»

№ з/п

1.

Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів 

Інші джерела фінансування Інші джерела фінансування

2.3. Реконструкція будівлі комунальної 
установи Сумська спеціалізована школа I-
III ступенів № 17 з впровадженням заходів 
комплексної термомодернізації за 
адресою: проспект Михайла 
Лушпи,18,м.Суми, Сумської області 

2.1. Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 

2.5. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення цоколю) Сумського 
дошкільного навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 14 "Золотий півник" 
Сумської міської ради

1.1. Реалізація проєкту "Підвищення 
енергоефективності в дошкільних 
навчальних закладах міста Суми" 
(Управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства СМР)

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Програми

Завдання 2. Термомодернізація будівель

1.2. Реалізація проєкту "Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах   
м. Суми"

Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. 

2.12. Капітальний ремонт будівлі (заміна 
віконних блоків) Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №35 
«Дюймовочка», м.Суми, Сумської області

2.13. Капітальний ремонт будівлі із
заміною вікон на металопластикові
Сумського дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) №39 «Теремок»
м.Суми, Сумської області по
вул.Металургів, 7/А, м. Суми

Разом завдання 1. Реалізація 
інвестиційних проєктів 



Продовження додатку 3

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Усього Державний 
бюджет Міський бюджет Усього Державний 

бюджет Міський бюджет

№ з/п

Інші джерела фінансування Інші джерела фінансування

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Програми

Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. 

                 1,230.19                 1,217.96                           12.22                   1,230.18                1,217.96                      12.22   

Виконано.Замінено 336,32 кв.м. віконних блоків ( 
6-камерний металопластиковий профіль з 
двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору 
теплопередачі 1,16 м2 К/Вт ) та 13,76 кв.м. дверних 
блоків

                 5,059.80                      5,059.80                   5,052.74                 5,052.74   

Виконано. Виготовлено проєктно-кошторисну 
документацію та виконано експертизу проєкту

                 5,000.00                      5,000.00                   5,000.00                 5,000.00   

                 3,400.00                      3,400.00                        44.89                      44.89   

Виконано. Частково виконано: Розроблено 
проектно-кошторисну документацію

                      50.15                           50.15                        46.31                      46.31   

виконано. Виготовлений енергетичний сертифікат 
для ССШ №2, СПШ№28, ДНЗ№2

                 2,383.67                 1,224.92                      1,158.75                   2,383.52                1,224.77                 1,158.75   

Виконано:Утеплено 1301,6 кв.м. покрівлі

                      88.88                           88.88                        88.88                      88.88   

Розроблено проектно-кошторисну документацію

                      49.90                           49.90                        49.77                      49.77   

Розроблено проектно-кошторисну документацію

                 3,414.15                 3,336.56                           77.59                        60.30                      60.30   

Розроблено, проведено закупівлю, роботи 
планувалось виконати у 2022 році

               27,013.49                 8,371.78                    18,641.71                                -                   19,047.40                3,835.08               15,212.32                          -     

2.15. Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №29, м. Суми, Сумської області 
за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми

2.18. Виготовлення сертифікату 
енергетичної ефективності

2.19. Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням Комунальної установи 
Сумський спеціальний реабілітаційний 
навчально-виховний 
комплекс"Загальноосвітня школа I 
ступеня-дошкільний навчальний заклад 
№34 "Сумської міської ради за 
адресою:м.Суми, вул.Раскової,130

2.22. Капітальний ремонт будівлі із 
заміною вікон Сумської початкової школи 
№14 Сумської міської ради за адресоюм. 
Суми, вулиця Леонида Бикова,9

2.21. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) закладу дошкільної 
освіти( ясла-садок) № 21 
"Волошка"Сумської міської ради

2.14. Капітальний ремонт будівлі із
заміною вікон та дверей на
металопластикові Сумського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) №15
«Перлинка» Сумської області за адресою:
вул.Нахімова, 17, м.Суми 

2.17. Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням Сумського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садочек)      № 
2 " Ясочка" м. Суми, Сумської області

2.20. Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням будівлі комунальної установи 
Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської 
області, за адресою: вул.Засумська,3 
м.Суми Сумської області

Разом завдання 2. Термомодернізація 
будівель

2.16. Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням КУ ССШ №7 ім.М.Савченка 
Сумської міської ради по вул. Лесі 
Українки,23 в м. Суми



Продовження додатку 3

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Усього Державний 
бюджет Міський бюджет Усього Державний 

бюджет Міський бюджет

№ з/п

Інші джерела фінансування Інші джерела фінансування

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Програми

Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. 

                    800.00                         800.00                      798.93                    798.93   

                    769.00                         769.00                      768.14                    768.14   

Виконано. Встановлено: модуль системи 
опалення, щит керування (QFDS2х1,5х400В), 
грязьовик вертикальний фланцевий ДУ 100/80, 
теплоообмінник пластинчатий Р-Р0092-0,83-19-
993), автоматичний регулятор перепаду тиску AVP, 
AMV335,435, седельні регулюючі клапани 
VM2,VB2, ECL Comfort 310, A390

                 1,569.00                         -                           1,569.00                             -                        1,567.07                        -                      1,567.07                       -        

                    837.00                         837.00                      791.80                    791.80   

Виконано. Закуплено та встановлено 
теплообчислювачі, модеми, модулі для 
дистанційного збору та передачі показників 
теплоспоживання (ДНЗ №№ 1, 3, 5, 13, 28, 33,  
НВК №16, ССПШ №31, ЗОШ №№8, 13, класична 
гімназія)

                    500.00                         500.00                      466.50                    466.50   

                 1,337.00                            -                        1,337.00                                -                     1,258.30                           -                   1,258.30                          -     

Виконано. Сплачено за послуги з обслуговування 
Сумської міської системи моніторингу 
теплоспоживання будівель закладів та установ 
(ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 
13, 15, 18, 22, 23, 24,  ССПШ №31, ЗЗСО №19, 
гімназія №1, НВК №№ 11, 9,41,42, ДНЗ №№ 2, 7, 
14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38)

             240,833.53                 8,371.78                    53,185.95                 179,275.80                 73,049.75                3,835.08               35,821.48              33,393.20   

                 1,103.21                      1,103.21                   1,071.55                 1,071.55   

                      50.00                           50.00                        49.59                      49.59   

Виконано. Утеплено зовнішні стіни площею 
265,56 кв.м, цоколь - 77,21 кв.м. Отримано 
енергетичний сертифікат будівлі

4.2 Обслуговування Сумської міської 
системи моніторингу теплоспоживання 
будівель в освітніх закладах та установах

3.1 Капітальний ремонт теплопункту
(облаштування системи автоматичного
регулювання споживання тепла) в
Комунальній установі Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18

Сумської міської ради 

Разом завдання 4. Впровадження 
автоматизованої ситеми дистанційного 
моніторингу енергоспоживання в 
бюджетній сфері

Завдання 5. Термомодернізація будівель 

Установи галузі «Охорона здоров'я»

Завдання 3. Модернизація системи опалення

3.2 Капітальний ремонт теплопунктів 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) в 
Комунальній установі "Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, 
м. Суми, Сумської області 

5.1. Капітальний ремонт будівель
(утеплення фасаду, цоколю)
консультативно-діагностичного 
відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої
Зінаїди" Сумської міської ради за
адресою: вул. І. Сірка, 3      
5.2 Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) комунального 
некомерційного підприємства 
"Центральна міська клінічна лікарня" 
Сумської міської ради по вул. 20 років 
Перемоги, 13, м. Суми         

3

4.1 Впровадження Сумської міської 
системи моніторингу теплоспоживання 
будівель в освітніх закладах та установах

4

Завдання 4. Впровадження автоматизованої ситеми дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері

Разом завдання 3. Модернизація 
системи опалення

Разом по галузі «Освіта»



Продовження додатку 3

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Усього Державний 
бюджет Міський бюджет Усього Державний 

бюджет Міський бюджет

№ з/п

Інші джерела фінансування Інші джерела фінансування

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Програми

Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. 

                 1,552.74                      1,552.74                      163.74                    163.74   

Виконано. Виконано технічне обстеження 
будівель лікувальної установи

                 1,200.00                      1,200.00                      543.00                    543.00   

               13,748.90               12,359.90                      1,389.00                 13,745.62              12,356.62                 1,389.00   

               17,654.85               12,359.90                      5,294.95                                -                   15,573.50              12,356.62                 3,216.88                          -     

6

                 1,100.50                      1,100.50                      863.05                    863.05   

                      94.50                           94.50                        36.90                      36.90   

                      12.00                           12.00                             -     

                    106.50                            -                           106.50                                -                          36.90                           -                        36.90                       -        

6.1. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла)   
консультативно-діагностичного 
відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої 
Зінаїди" Сумської міської ради за 
адресою: вул. І. Сірка, 3

7

Завдання 7. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері 

Завдання 6. Модернізація системи опалення 

7.1. Впровадження системи моніторингу 
споживання енергоресурсів будівель 
об’єктів  галузі "Охорона здоров'я"

7.2. Обслуговування  системи моніторингу 
споживання енергоресурсів будівель 
об’єктів  галузі "Охорона здоров'я"

5.4. Капітальний ремонт переходу між 
будівлями старого та нового корпусів 
комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна лікарня 
Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька,28
5.6. Капітальний ремонт будівель 
медичного закладу з утепленням стін, 
покрівлі, заміною покриття, заміною 
системи опалення за адресою м. Суми, 
вул. М. Вовчок, 2

5.3. Капітальний ремонт (утеплення) 
будівлі жіночої консультації 
Комунального некомерційного 
підприємства "Клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської 
міської ради, що знаходиться за адресою: 
м.Суми, вул.Троїцька,20

Разом завдання 5. Термомодернізація 
будівель 

Разом завдання 7. Впровадження 
автоматизованої системи 
дистанційного моніторингу 
енергоспоживання в бюджетній сфері 



Продовження додатку 3

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Усього Державний 
бюджет Міський бюджет Усього Державний 

бюджет Міський бюджет

№ з/п

Інші джерела фінансування Інші джерела фінансування

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Програми

Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. 

               23,630.40                      4,253.60                   19,376.80                 18,840.36                 4,125.69              14,714.67   

                    916.79                           31.79                        885.00                      510.40                      27.60                   482.80   

               24,547.19                            -                        4,285.39                   20,261.80                 19,350.76                           -                   4,153.29              15,197.47   

               43,409.04               12,359.90                    10,787.34                   20,261.80                 35,824.21              12,356.62                 8,270.12              15,197.47   

                    301.00                         301.00                      300.92                    300.92   

                      43.90                           43.90                        43.83                      43.83   

Виконано.Завершено роботи з облаштування 
теплопункту системою автоматичного 
регулювання тепла

                    344.90                            -                           344.90                                -                        344.75                           -                      344.75                       -        

                 1,500.00                      1,500.00                   1,362.23                 1,362.23   

Виконано. Завершено роботи з облаштування 
теплопункту системою автоматичного 
регулювання тепла, які було розпочато у 2019 році

                 1,844.90                            -                        1,844.90                                -                     1,706.98                           -                   1,706.98                       -        

Кошти на виконання заходу не замовлялися 
головним розпорядником коштів

8.1. Енергоефективна термомодернізація 
(капітальний ремонт) будівлі стаціонару 
(новий корпус, 3-х поверхова будівля) 
комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна лікарня 
Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28»

8.2 «Енергоефективна термомодернізація 
(капітальний ремонт) будівлі стаціонару 
(старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) 
комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна лікарня 
Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28»

8

Всього по галузі «Охорона здоров’я»

Завдання 9. Модернізація систем опалення

Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»

Завдання 8. Реалізація інвестиційних проєктів

9.1. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) у дитячій 
художній школі ім. М.Г. Лисенка по вул. 
Псільська, 7 
9.3. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) у дитячій 
музичній школі № 2 по вул. М. Вовчок, 31

10.4.  Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення даху з заміною покрівельного 
килиму) дитячої музичної школи № 1 за 
адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 73

Всього по галузі «Культура і 
мистецтво»

Завдання 10. Термомодернізація будівель

Разом завдання 9. Модернізація систем 
опалення

Разом завдання 8. Реалізація 
інвестиційних проєктів



Продовження додатку 3

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Усього Державний 
бюджет Міський бюджет Усього Державний 

бюджет Міський бюджет

№ з/п

Інші джерела фінансування Інші джерела фінансування

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Програми

Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. 

                      75.00                           75.00                        75.00                      75.00   

                      85.20                           85.20                        85.20                      85.20   

                    160.20                            -                           160.20                                -                        160.20                           -                      160.20                          -     

12

                    100.00                         100.00                      100.00                    100.00   

                      32.00                           32.00                        32.00                      32.00   

                      49.20                           49.20                        12.75                      12.75   

                 2,116.00                      1,486.00                        630.00                   2,035.91                 1,448.71                   587.20   

                      10.80                           10.80                             -     

                 2,208.00                            -                        1,578.00                        630.00                   2,080.66                           -                   1,493.46                   587.20   

14
                    150.00                         150.00                      150.00                    150.00   

15
                      49.84                           49.84                        49.84                      49.84   

11

Інші заходи

13.4.Оплата консультативних послуг  з 
впровадження Європейської енергетичної 
відзнаки 

13

Завдання 14. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку 

Разом завдання 13. Реалізація Проєкту 
"Впровадження Європейської 
Енергетичної відзнаки в Україні"

Завдання 12. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України»

Завдання 13. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"

13.1. Сплата щорічного внеску за членство 
в "Європейській Енергетичній Відзнаці" 

13.2. Оплата усних та письмових послуг 
перекладача з англійської мови 
13.3. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) Комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, 
Сумської області 

Завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері

11.2. Ресертифікаційний аудит системи 
енергетичного менеджменту 

12.1. Сплата членських внесків органами 
місцевого самоврядування Асоціації 
«Енергоефективні міста України» 

11.1. Наглядовий аудит системи 
енергетичного менеджменту в бюджетній 
сфері

Разом завдання 11. Перевірка системи 
енергетичного менеджменту в 
бюджетній сфері

Завдання 15. Проведення навчань для енергоменед-жерів бюджетних закладів та установ

 14.1. Проведення заходу "Дні Сталої 
енергії"

15.1. Проведення навчання 
енергоменеджерів бюджетної сфери 



Продовження додатку 3

Стан виконання заходів (результативні 
показники виконання Програми)

Усього Державний 
бюджет Міський бюджет Усього Державний 

бюджет Міський бюджет

№ з/п

Інші джерела фінансування Інші джерела фінансування

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Програми

Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. 

16

                        5.00                             5.00                          1.34                        1.34   

17

                    150.00                         150.00                        49.50                      49.50   
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Завдання 16. Покриття банківських витрат на реалізацію інвестиційних проєктів

16.1 Покриття витрат, пов’язаних з 
розрахунковим обслуговуванням 
банківських рахунків 

Завдання 17. Підготовка до участі у проєктах з енергоефективyості в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади

Разом (Інші заходи)

17.1.Підготовка до участі у проєктах з 
енергоефективності в бюджетних закладах 
та установах Сумської міської 
територіальної громади
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заключний звіт про виконання Програми 
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Інформація  
про заключний звіт про виконання Програми підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради 

від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки  
 

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі − Програма) 
затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року  
№ 6108 - МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради від  

16 грудня 2020 року № 25-МР). 

Відповідальний виконавець Програми – Департамент фінансів, економіки 
та інвестицій Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь 
управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ охорони здоров’я 

Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, 

виконавчий комітет Сумської міської ради. 

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого 
енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи 
енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери 
територіальної громади відповідно до вимог та положень міжнародного 
стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення 
енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-

культурної сфери територіальної громади внаслідок упровадження проєктів, 
організаційних та багатозатратних заходів з енергозбереження та 
енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів 
та правил. 

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення 
ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних 
закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках Програми було 
проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення 
фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи 
автоматичного регулювання споживання тепла); підвищення рівня управління 
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енергозбереженням, популяризації переваг енергоощадливості, формування 
ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів. 

Протягом 2020-2021 років були впроваджені заходи з підвищення 
енергоефективності будівель у галузях «Освіта», «Охорона здоров`я», 
«Культура і мистецтво», здійснювалась реалізація проєктів міжнародної 
технічної допомоги, впровадження системи енергоменджменту, проведення 
просвітницьких заходів на суму 113,17 млн. грн, із них кошти бюджету 
Сумської міської ТГ – 47,8 млн.грн, кошти ДБ – 16,19 млн.грн, залучені кошти 
(грант ЄС, GIZ, кредит НЕФКО, грант SECO) – 4,18 млн.грн. Відсоток 
виконання заходів у звітному періоді складає 56,5 % від запланованих 

Програмою обсягів фінансування на 2020-2021 роки. 

Підвищення енергоефективності будівель  
У СЗОШ № 22 завершено утеплення фасаду будівлі площею 1537,1 кв.м, 

утеплено віконні відкоси площею 220,9 кв.м. У ДНЗ № 14 проведено 
капітальний ремонт будівлі – утеплено 483 кв.м цоколю. У ДНЗ №№ 15, 35, 39 

замінено 766 кв.м віконних блоків, крім того в ДНЗ № 15 замінено 13,76 кв.м 
дверних блоків. Здійснено утеплення 2657 кв.м. площі покрівлі основного 
корпусу та спортивної зали з покриттям мембрана в ССШ №29, здійснено 
утеплення 1815 кв.м. площі покрівлі старшого корпусу КУ ССШ № 7. Утеплено 
1301,6 кв.м. покрівлі ДНЗ №34. Виготовлений енергетичний сертифікат для 
ССШ №2, СПШ№ 28, ДНЗ№2. Розроблено проектно-кошторисну 
документацію для ДНЗ № 21 та ДНЗ № 2. 

Проведено капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового 
корпусів КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, 
а саме: утеплено покрівлю площею 32 кв. м, фасад - 83 кв. м. У КНП «Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28 встановлено                
модуль до теплолічильника та термінал збору та передачі даних систем 
моніторингу енергоресурсів. У відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» 
Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 утеплено зовнішні стіни 
площею 265,56 кв.м, цоколь - 77,21 кв.м., закуплено блок теплообмінний 
модульний системи опалення.  

У будівлях Клінічної лікарні Святого Пантелеймона за адресою м. Суми, 
вул. М. Вовчок, 2 замінено 4,8 кв.м вікон на металопластикові двохкамерні 
енергозберігаючі, 3,4 кв.м дверей, утеплено 850,05 кв.м горища, улаштовано 
покрівлю шатрову із металочерепиці "монтерей" - 2817 кв.м., утеплено            
1232,72 кв. м фасаду, 60 кв.м цоколю, 133,2 кв.м укосів, установлено 101 шт. 

опалювальних радіаторів, утеплено 210 м трубопроводів.  
Проведено техобстеження будівель КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Сумської міської ради.  
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

(утеплення) будівлі жіночої консультації КНП «Клінічний пологовий будинок 
Пресвятої Діви Марії» СМР. 

Проведено утеплення даху з заміною покрівельного килиму дитячої 
музичної школи № 1 за адресою: м.Суми, вул. Д.Галицького, 73 (утеплено 753 
кв.м покрівлі).  
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Виконані роботи по капітальному ремонту теплопунктів (облаштування 
системи автоматичного регулювання споживання тепла) у ЗОШ № 18,  
ССШ № 29, ДХШ ім. М.Г. Лисенка. У ДМШ №2 завершено роботи з 
облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла, які 
було розпочато у 2019 році.  

Проєкти міжнародної технічної допомоги 

У 2020-2021 роках реалізовувались проєкти міжнародної технічної 
допомоги, а саме: «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних 
закладах міста Суми», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у 
лікарнях», «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні»,  

У рамках реалізації грантового проєкту ЄС «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) у 

ССШ № 9 виконано роботи по заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, 
віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено фундамент - 2772 кв.м, цоколь - 389,18 

кв.м, покрівлю - 3714,2 кв.м.; в КУ ССШ №7 виконано роботи по заміні  
віконних блоків площею 1325,9 кв.м, утеплено фундамент площею 202 кв.м,  
цоколь - 187,6 кв.м,  стіни -  2290,6, замінено дверні блоки - 26,2 кв.м.;           
у ЗОШ № 20 встановлено 1105 одиниці ламп. кв.м. Крім того, сплачено за 
послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проєкту «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та 
розміщенню рекламної та інформаційної продукції по проєкту «Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», аудит використання коштів, 
комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування 
поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТГ виплачено 
заробітну плату бухгалтеру проєкту та спеціалісту із закупівель, менеджеру 
проєкту. 

Сплачено за проєктні роботи та експертизу проєктної документації по 
капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» у рамках проєкту 
«Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста 
Суми». 

У рамках впровадження грантового пілотного проєкту GIZ 
«Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару 
(старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради 
за адресою: м. Суми, вул. Троїцька», 28 отримано сертифікат відповідності 
закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації, сплачено за послуги 
пересилання документації до Німеччини, конвертацію валюти, обслуговування 
валютного рахунку, проведено фінансовий аудит використаних коштів, за 
рахунок третього траншу грантових коштів сплачено за роботи виконані у 2019 
році. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта 
проєктній документації, сплачено за послуги технічного нагляду.   

У рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією 
(НЕФКО) залучено кредитні кошти на реалізацію проєкту «Енергоефективна 
термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х 
поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми,  
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вул. Троїцька, 28». Замінено 158 кв. м віконних блоків, утеплено 201,35 кв. м 
цоколю (підземна, надземна частини), 3825,7 кв. м фасаду,  
139,4 кв.м укосів, 599,07 кв.м горища. Виконано роботи по улаштуванню 
нового гідроізоляційного покриття даху будівлі площею 1930 кв. м. 
Встановлено систему погодного регулювання тепла та модуль підготовки 
гарячої води. Отримано енергетичний сертифікат будівлі.  

На виконання завдань Проєкту «Впровадження Європейської 
Енергетичної Відзнаки в Україні» у 2020 році проведено первинну оцінку міста 
Суми. За результатами первинної оцінки місто Суми отримало 39,3% з 
максимально можливих 50%, які потрібні для отримання сертифікату ЄЕВ. За 
кошти SECO та співфінансування з бюджету СМТГ реалізовано проєкт 
«Швидкого виграшу»: Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) 
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів            
№ 2 ім. Д. Косаренка м. Суми, Сумської області, утеплено фасад будівлі 
площею 629 кв.м. 

Впровадження системи енергетичного менеджменту  

Протягом звітного періоду продовжувалась робота з впровадження 
Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх 
закладах та установах. До системи дистанційного моніторингу «Сумська міська 
система моніторингу теплоспоживання будівель» підключено ДНЗ №№ 6, 10, 
15, 16, 31, 32, 39, ЗДО №30. Закуплено та встановлено теплообчислювачі, 
модеми, модулі для дистанційного збору та передачі показників 
теплоспоживання (ДНЗ №№ 1, 3, 5, 13, 28, 33,  НВК №16, ССПШ №31, ЗОШ 
№№8, 13, класична гімназія). Сплачено за послуги з обслуговування Сумської 
міської системи моніторингу теплоспоживання будівель закладів та установ 
(ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 13, 15, 18, 22, 23, 24,  ССПШ 
№31, ЗЗСО №19, гімназія №1, НВК №№ 11, 9,41,42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 
21, 22, 23, 28, 29, 38). 

З метою удосконалення впровадження системи енергетичного 
менеджменту проведено навчання для членів групи енергетичного 
менеджменту в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за 
темою: «Ризик-орієнтований підхід в системах менеджменту». 

За результатами другого наглядового аудиту системи енергетичного 
менеджменту управління енергетичними ресурсами відповідно до вимог та 
рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного 
менеджменту» на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, у 2020 році 
підтверджено сертифікат №1234055427 TÜV SÜD німецької експертної 
організації експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен). 

За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в 
Україні у 2021 році проведено ресертифікаційний аудит (перевірку) системи 
енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, за результатами якого 
отримано другий сертифікат відповідності системи енергетичного 
менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018. 

Просвітницька діяльність 

На виконання зобов’язань перед європейською ініціативою «Угода мерів» 
проводився щорічний захід «Дні Сталої енергії». У червні 2020 року проведено 
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загальноміський захід в онлайн-форматі під девізом: «За межами кризи: чиста 
енергія для зеленого відновлення та зростання». В рамках заходу відбувся 
міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я»,                           
флеш-моб конкурс «Екокарантин Суми», вікторину «Полюби світ довкола», 
екологічний байдарковий сплав, музичний телемарафон за участі сумських 
музикантів, велоквест Velolife. У мережі Facebook на сторінці «Дні сталої 
енергії у місті Суми» поширювалися інформаційні матеріали, відеоролики 
щодо проведених заходів, поради щодо енергомодернізації будівель, 
відеосюжет про взірцевий приклад Сумської багатоповерхівки. У жовтні                        
2021 року проведено онлайн захід: Осіння школа «Стала енергетика та клімат: 
досвід ЄС для України». Департаментом фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради проведено конкурс: «Збережи енергію! Зупини зміни 
клімату!», участь у якому взяли дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, 
навчальні заклади спеціальної освіти та вищі навчальні заклади Сумської 
міської територіальної громади. За результатами конкурсу виконано розробку і 
друк книжки «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» (збірка казок) на тему 
охорони довкілля, енергоефективності та змін клімату. Також виготовлено 
відеоролики «Дні Сталої енергії – 2021» (Як народжувалась Еко-казка), 
"Основні досягнення в реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку 
міста Суми". 

Результативні показники виконання енергоефективних заходів, 
реалізованих у 2020-2021 роках : 

 

№ 
з/
п 

Назва установи 

Найменуванн
я 

енергоресурсу 

Одиниця 
виміру 

Фактичне 
споживання 

енергоресурсів 
Еконо

мія 
2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Галузь «Освіта» 

1. 
КУ ССШ № 2  по 
вул. Г.Кондратьєва,76 

Теплова 
енергія 

Гкал 701 - 667 -34 

2. 

КУ ССШ № 7 ім. М. 
Савченка СМР по 
вул. Л. Українки, 23 

Теплова 
енергія 

Гкал 966 899 964 -69 

3. 
КУ ССШ № 9 по 
вул. Даргомижського, 3 

Теплова 
енергія 

Гкал 500 441 438 -121 

4. 
КУ Сумська ЗОШ № 18 СМР 
по вул. Леваневського, 8 

Теплова 
енергія 

Гкал 856 757 - -99 

5. 
КУ Сумська ЗОШ № 20 по 
вул. Металургів, 71 

Електрична 
енергія 

МВт*год 59 - 49 -10 

6. 
КУ Сумська ЗОШ № 22 СМР 
по вул. Ковпака, 57 

Теплова 
енергія 

Гкал 814 617 - -197 

7. 
КУ ССШ № 29 по вул. 
Заливна, 25 

Теплова 
енергія 

Гкал 592 537 514 -133 

8. 
КУ Сумський НВК № 34 
СМР по вул. Раскової, 130 

Теплова 
енергія 

Гкал 390 - 390 0 



Продовження додатку 4 

9. 

Сумський ДНЗ № 14 
"Золотий півник" по 
вул. Прокоф`єва, 15 

Теплова 
енергія 

Гкал 198 172 - 26 

10. 

Сумський ДНЗ № 15 
"Перлинка", 
вул. Нахімова, 17 

Теплова 
енергія 

Гкал 256 233 - -23 

11. 

ДНЗ №35 "Дюймовочка" 
с.Піщане, 
вул.Кооперативна, 2 

Теплова 
енергія 

Гкал 155 124 - -31 

12. 

Сумський ДНЗ №39 
"Теремок", по 
вул.Металургів, 7/А 

Теплова 
енергія 

Гкал 286 247 - -39 

Всього 

Теплова 
енергія 

Гкал 5714 4027 2973 -720 

Електрична 
енергія 

МВт*год 59 - 49 -10 

Галузь "Охорона здоров`я" 

1. 

КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" 
СМР по вул. І. Сірка, 3 

Теплова 
енергія 

Гкал 426 454 444 28 

КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" 
СМР по вул. Троїцька, 28 

Теплова 
енергія 

Гкал 1429 1222 1301 -207 

2. 
КНП «Клінічна лікарня 
Святого Пантелеймона» 

Теплова 
енергія 

Гкал 706 - 865 159 

Всього 
Теплова 
енергія 

Гкал 2561 1676 2610 -20 

Галузь "Культура і мистецтво" 

1. 
ДМШ № 2  по вул. М. 
Вовчок, 31 

Теплова 
енергія 

Гкал 70 74 - 4 

2. 

Дитяча художня школа ім. 
М.Г. Лисенка по 
вул. Псільська, 7 

Теплова 
енергія 

Гкал 84 74 - -10 

1. 
ДМШ № 1 по 
вул. Д.Галицького, 73 

Теплова 
енергія 

Гкал 82 - 81 -1 

Всього 
Теплова 
енергія 

Гкал 236 148 81 -7 

Всього по галузям 

Теплова 
енергія 

Гкал 8511 5851 5664 -747 

Електрична 
енергія 

МВт*год 59 - 49 -10 

*Примітка: споживання округлено до цілих одиниць 
 
 
 
 
 

Сумський міський голова     Олександр ЛИСЕНКО 

 

Виконавець: Липова С.А. 





 

 

Проєкт 

оприлюднено 

«___» __________2022 р. 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

VIІІ СКЛИКАННЯ          СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від                  2022 року №           – МР  
м. Суми 

 

Про внесення змін до Програми 

підвищення енергоефективності в 
бюджетній сфері Сумської міської 
територіальної громади на               
2022-2024 роки, затвердженої 
рішенням Сумської міської ради від 
26 січня 2022 року № 2715 – МР 

 

З метою виконання бюджету Сумської міської територіальної громади, 
ураховуючи листи управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради від 07.10.2022 року № 245/09.04, 

від 14.10.2022 року №384/09.03, від 17.10.2022 року № 391/09.03, управління 
охорони здоров’я Сумської міської ради від 28.10.2022 № 24.01-04/525, 

управління освіти і науки Сумської міської ради від 06.10.2022 року          

№ 13.01-18/991 та від 19.10.2022 року № 13.01-18/1034, відділу культури 
Сумської міської ради від 04.10.2022 року № 172/25.03-11 постанову Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Про деякі питання формування 
та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», керуючись 
статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,          
Сумська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Унести зміни до Програми підвищення енергоефективності в 
бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 
затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року          
№ 2715 – МР (далі - Програма), а саме: 
 1.1. Додаток 1 «Паспорт Програми», додаток 2 «Напрями діяльності, 
завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері 
Сумської міської ТГ на 2022-2024 роки», додаток 3 «Перелік завдань Програми 
підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки», додаток 4 «Результативні показники 
виконання завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері 
Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», додаток 5 
«Очікувані результати від реалізації Програми підвищення енергоефективності 
в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» 

до Програми, викласти в новій редакції згідно з додатками 1–5 до цього рішення. 



2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.  
 

 

 

 

Сумський міський голова                                                      Олександр ЛИСЕНКО 
 

 

Виконавець: Липова С.А. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ініціатор розгляду питання: виконавчий комітет Сумської міської ради 

Проєкт рішення підготовлено Департаментом фінансів, економіки та інвестицій СМР 

Доповідач: Липова С.А. 



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ  
до проєкту рішення Сумської міської ради 

«Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності в бюджетній 
сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням Сумської міської ради                                           
від 26 січня 2022 року № 2715 – МР» 

  

   

 

 

  

 

 

Директор Департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської 
міської ради 

 

 

 

 

С.А. Липова 

 

   

Головний спеціаліст – юрисконсульт  
Департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради 

 

 

 

  

 

А.А. Муравська 

Начальник правового управління 
Сумської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 
комітету Сумської міської ради 

 

 

 

Секретар Сумської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Чайченко 

 

 

 

 

Ю.А. Павлик 

 

 

 

О.М. Рєзнік 

 

 

 
 

 

Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних» 

 

С.А. Липова « __ »___________2022 р. 
 
 



 

 

Додаток 1 

до рішення Сумської міської ради «Про 
внесення змін до Програми підвищення 
енергоефективності в бюджетній сфері 
Сумської міської територіальної громади 
на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 
Сумської міської ради від 26 січня 2022 
року № 2715 – МР» 

від                    2022 року № 552 
 

 

Паспорт Програми 

1. Ініціатор розробки Програми Постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, 
енергозбереження, транспорту та зв’язку 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розробку Програми 

Рішення Сумської міської ради від 29.02.2012 
№ 1207-МР (зі змінами) «Про Положення про 
Порядок розробки, затвердження та виконання 
міських, цільових (комплексних) програм, 
програми економічного і соціального розвитку 
міста Суми та виконання міського бюджету» 

3. Розробник Програми Департамент фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради 

4. Співрозробники Програми Департамент соціального захисту населення 
Сумської міської ради, управління освіти і 
науки Сумської міської ради, управління 

капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради, 

управління охорони здоров’я Сумської міської 
ради, відділ культури Сумської міської ради 

5. Відповідальні виконавці 
Програми 

Департамент фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради, департамент 
соціального захисту населення Сумської 
міської ради, управління освіти і науки 
Сумської міської ради, управління 
капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради, 
управління охорони здоров’я Сумської міської 
ради, відділ культури Сумської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Бюджет Сумської міської територіальної 
громади 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, усього 

 

 

622 988 220 00 грн 

в тому числі: 
бюджет Сумської міської 
територіальної громади 

294 593 504,00 грн: 

15 451 151,00 грн - загальний фонд; 
279 142 353,00 грн - спеціальний фонд; 



Продовження додатку 1 

інші джерела (кредитні кошти, 
гранти, кошти державного 
бюджету) 

328 394 716,00 грн 

 

Ресурсне забезпечення 

грн 
 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

Періоди виконання Програми Усього 
витрат на 
виконання 
Програми 

2022 2023 2024 

Обсяг ресурсів 
усього, 
в тому числі 

68 226 968,00 295 443 770,00 259 317 482,00 622 988 220,00 

бюджет Сумської 
міської 
територіальної 
громади 

15 634 200,00 149 833 622,00 129 125 682,00 294 593 504,00 

інші джерела 
(кредитні кошти, 
гранти, кошти 
державного 
бюджету) 

52 592 768,00 145 610 148,00 130 191 800,00 328 394 716,00 

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                      Олександр ЛИСЕНКО 
 

 

Виконавець: Липова С.А. 
 



Додаток 2

         

до рішення Сумської міської ради «Про внесення

змін до Програми підвищення енергоефективності

в бюджетній сфері Сумської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки,

затвердженої рішенням Сумської міської ради від

26 січня 2022 року № 2715 – МР»

від                    2022 року № 

(грн)

2022 2023 2024

1 2 5 6 7 8 9 10

Бюджет ТГ            8,200,000.00                18,904,000.00      15,016,067.00      

Залучені кошти 
(кредит 

Європейського 
інвестиційного 

банку)
         40,000,000.00                92,215,500.00      75,883,000.00      

Бюджет ТГ            1,999,000.00      

Залучені кошти 
(грант 

Європейського 
Союзу)

           5,062,740.00      

Оплата робіт виконаних у 2021 році та проведення 
фінансового аудиту

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

Відповідальні 
виконавці

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської ТГ на 2022-2024 роки

Проведення робіт з комплексної 
термомодернізації 8 закладів дошкільної освіти. 
Очікувана економія теплової енергії по 
завершенню комплексу робіт -                                                          
2379 МВтгод/рік

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн, у т. ч.Заходи ПрограмиПріоритетні 
завдання

4

Строк 
виконання, 

роки

Реалізація 
інвестиційних 
проєктів 

2022-2024

1.2.  Реалізація проєкту "Підвищення 
енергоефективності в освітніх закладах                     
м. Суми"

2022

№ 
з/п

Заклади галузі «Освіта»

Очікуваний результат*

1. 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення 
енергоефективності в дошкільних навчальних 
закладах міста Суми"

3

Джерела 
фінансування



Продовження додатку 2

2022 2023 2024

1 2 5 6 7 8 9 10

Відповідальні 
виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн, у т. ч.Заходи ПрограмиПріоритетні 
завдання

4

Строк 
виконання, 

роки

№ 
з/п Очікуваний результат*

3

Джерела 
фінансування

2. 

Бюджет ТГ           26,500,000.00                 5,027,500.00      

ДБ          23,124,800.00      

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ            2,640,000.00                  6,750,000.00      

Утеплення 2285 кв.м. покрівлі, очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 62 
МВтгод/рік

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ               130,000.00      

Завршення робіт розпочатих у 2021 році. 
Утеплення 298 кв.м. покрівлі, очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 8 
МВтгод/рік

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ               200,000.00      

Оплата виконаних робіт у 2021 році

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

Бюджет ТГ             7,200,000.00      

 Утеплення 1416 кв.м. покрівлі, очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт -42 
МВтгод/рік 

2022

Будівельно-монтажні роботи в корпусах  басейну 
та молодшої школи: утеплення фасаду басейну - 
1847 кв. м, фасаду молодшої школи - 1216 кв. м, 
улаштування припливно-витяжної вентиляції в 
басейні, встановлення системи погодозалежного 
регулювання в молодшому корпусі та басейні, 
заміна віконних  блоків та ін. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт -296,6 
МВтгод/рік

2023-2024

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

2023

2022-2023

2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської 
ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми

2.5.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської 
області

2.2. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Комунальної установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської 
області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми

2.4. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Комунальна установа Сумський спеціальний 
реабілітаційний навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний 
навчальний заклад №34"

2022

Термомодерніза-
ція будівель

2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі 
КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської 
ради по вул. Лесі Українки, 23  в м.Суми



Продовження додатку 2

2022 2023 2024

1 2 5 6 7 8 9 10

Відповідальні 
виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн, у т. ч.Заходи ПрограмиПріоритетні 
завдання

4

Строк 
виконання, 

роки

№ 
з/п Очікуваний результат*

3

Джерела 
фінансування

Бюджет ТГ             3,200,000.00      

Залучені кошти             4,800,000.00      

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ             5,300,000.00      

 Утеплення 1383 кв.м. покрівлі, очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт - 
41 МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР

Бюджет 
ТГ             4,200,000.00      

Утеплення 681 кв.м. покрівлі. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 
13,6МВтгод/рік

Управління 
освіти і науки 

СМР

Бюджет 
ТГ            4,100,000.00      

Утеплення 1453 кв.м. покрівлі. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт -  75 
МВтгод/рік

Управління 
освіти і науки 

СМР

Бюджет 
ТГ             3,250,000.00      

Утеплення 1160 кв.м. покрівлі. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 59,3 
МВтгод/рік

Управління 
освіти і науки 

СМР

Бюджет 
ТГ            4,100,000.00      

Утеплення 1423 кв.м. покрівлі. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт -  73,5 
МВтгод/рік

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ                700,000.00      

 Заміна 155 кв. м. віконних блоків,очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт - 
18,6 МВтгод/рік 

2.8. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 29 "Росинка" м. Суми, Сумської 
області

2023

2.9 Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Центра еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Сумської міської ради

2.10 Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) №6 "Метелик" м.Суми, Сумської 
ради 

2023

2024

2.7.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Сумського дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) № 14 «Золотий 
півник» Сумської міської ради

2.11 Капітальний ремонт покрівлі з утепленням 
Сумського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) №23 "Золотий ключик" м.Суми, 
Сумської ради 

2024

2.12. Капітальний ремонт будівлі (заміна 
віконних блоків) Закладу дошкільної освіти 
(ясла-садок) №1 «Ромашка»Сумської міської 
ради

 Утеплення 1713 кв.м. фасаду. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 84 
МВтгод/рік 

2.6. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 21 «Волошка» Сумської міської ради 

2023

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 
СМР

2023

2023



Продовження додатку 2

2022 2023 2024

1 2 5 6 7 8 9 10

Відповідальні 
виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн, у т. ч.Заходи ПрограмиПріоритетні 
завдання

4

Строк 
виконання, 

роки

№ 
з/п Очікуваний результат*

3

Джерела 
фінансування

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ                600,000.00      

 Заміна 128 кв. м. віконних блоків, очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт - 
15 МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ             1,100,000.00      

 Заміна 247,12 кв. м. віконних блоків, очікувана 
економія  теплової енергії по завершенню робіт - 
29 МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ             8,700,000.00      

 Утеплення 2683,1 кв.м. фасаду, очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт - 
130 МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ             3,600,000.00      

 Утеплення 1100 кв.м. фасаду, очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт -  
54МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ            7,692,000.00      

 Утеплення 3205,0 кв.м. фасаду, очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт - 
155 МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ               732,600.00      

 Заміна 222 кв. м. віконних блоків, очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт - 
27 МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ            2,100,000.00      

 Утеплення 456 кв.м. покрівлі. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 9,11 
МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ            1,900,000.00      

 Утеплення 420 кв.м. фасаду. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 12,8 
МВтгод/рік 

2023

2023

2023

2.13. Капітальний ремонт будівлі (заміна 
віконних блоків) Сумського дошкільного 
навчального закладу (центр розвитку дитини) 
№ 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської 
ради

2.17. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. 
Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

2024

2023

2.20. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 24 «Оленка»Сумської міської ради

2.14. Капітальний ремонт будівлі (заміна 
віконних блоків) Сумського закладу загальної 
середньої освіти спеціальна школа Сумської 
міської ради 

2024

2.18. Капітальний ремонт будівлі (заміна 
віконних блоків) Сумського дошкільного 
навчального закладу (центр розвитку дитини) 
№ 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради

2.16. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. 
Суми, Сумської області 

2.15. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. 
Косаренка  м. Суми, Сумської області

2024

2.19. Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням Закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) № 24 «Оленка»Сумської міської ради 2024



Продовження додатку 2

2022 2023 2024

1 2 5 6 7 8 9 10

Відповідальні 
виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн, у т. ч.Заходи ПрограмиПріоритетні 
завдання

4

Строк 
виконання, 

роки

№ 
з/п Очікуваний результат*

3

Джерела 
фінансування

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ            1,719,000.00      

 Утеплення 382 кв.м. покрівлі. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 7,63 
МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ            2,300,000.00      

 Утеплення 511 кв.м. фасаду. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт - 15,6 
МВтгод/рік 

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ               619,000.00                     704,600.00      

Забезпечення дистанційного обліку та аналізу 
споживання тепла  на 9 об'єктах.

Управління 
освіти і науки 

СМР
Бюджет ТГ               333,000.00                     478,500.00                    637,065.00      

Забезпечення дистанційного обліку та аналізу 
споживання тепла на 64 об'єктах, електричної 
енергії - на 1 об'єкт

Всього по галузі 
«Освіта», в т.ч.          59,183,740.00              188,202,600.00             144,332,032.00      

Бюджет ТГ            3,922,000.00                35,383,100.00               25,280,665.00      

Бюджет ТГ          10,199,000.00                55,804,000.00               20,043,567.00      

Залучені кошти          45,062,740.00                97,015,500.00               75,883,000.00      

ДБ          23,124,800.00      

управління освіти і науки СМРпо головному 
розпоряднику 

коштів

3.2. Обслуговування Сумської міської системи 
моніторингу теплоспоживання та споживання 
електричної енергії будівель в освітніх 
закладах та установах

Впровадження 
автоматизованої 
системи 
дистанційного 
моніторингу 
енергоспожи-           
вання в 
бюджетній сфері

2024

2024

2022-2023

3.1. Впровадження Сумської міської системи 
моніторингу теплоспоживання та споживання 
електричної енергії будівель в освітніх 
закладах та установах

2022-2024

2.22. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 
№ 35 «Дюймовочка» Сумської міської ради

2.21.  Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням Закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) № 35 «Дюймовочка»Сумської міської 
ради

3.

управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства СМР



Продовження додатку 2

2022 2023 2024

1 2 5 6 7 8 9 10

Відповідальні 
виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн, у т. ч.Заходи ПрограмиПріоритетні 
завдання

4

Строк 
виконання, 

роки

№ 
з/п Очікуваний результат*

3

Джерела 
фінансування

4. Термомодернізаці
я будівель 

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 13,000,000.00 

 Утеплення фасаду 1451,6 кв.м, утеплення 
перекриття даху 788,2 кв.м, утеплення цоколю 
283,8 кв.м Очікувана економія теплової енергії по 
завершенню  робіт 172,9МВт год/рік 

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 15,000,000.00 

 Утеплення фасаду 1621,9 кв.м, утеплення 
перекриття даху 982,9 кв.м, заміна віконних блоків 
68 кв.м, заміна дверей 120 кв.м Очікувана 
економія теплової енергії по завершенню  робіт 
249 МВт год/рік 

Залучені 
кошти 15,000,000.00 31,184,000.00 

Бюджет ТГ 10,000,000.00 20,816,000.00 

залучні кошти 
(грант GIZ) 4,200,000.00 

Бюджет ТГ 420,000.00 

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 5,000,000.00 14,000,000.00 

Розробка проєктно-кошторисної документації  
Утеплення фасаду 4189 кв.м, утеплення цоколю 
180 кв.м, заміна вікон 780 кв.м. утеплення 
перекриттів 1668 кв.м. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню  робіт 622,6 МВт 
год/рік 

2023-2024

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

 Утеплення фасаду 9800 кв.м,  улаштування 
теплових насосів та сонячної станції. Очікувана 
економія теплової енергії по завершенню  робіт 
295 МВт год/рік 

2023-2024

4.4. Улаштування мережевої сонячної 
електростанції для забезпечення 
безперебійного гарячого водопостачання 
будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. 
Суми,вул.Троїцька,28

2023

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

 Улаштування мережевої сонячної електростанції 
на 60 кВт. Очікувана економія енергоресурсів 323 
МВт год/рік 

4.2. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі 
акушерського корпусу КНП "Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" 
СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, 
вул.Троїцька, 20

2024

2023

4.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі 
жіночої консультації Комунального 
некомерційного підприємства "Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" 
СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, 
вул.Троїцька, 20

Заклади галузі «Охорона здоров’я»

4.3. Підвищення енергоефективності зі 
складовою альтернативної енергетики будівель 
КНП "Центральна міська клінічна лікарня" 
Сумської міської ради

4.5. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі 
стаціонару КНП "Клінічна лікарня № 5" 
Сумської міської ради по вул. М. Вовчок, 2,                                   
м. Суми 



Продовження додатку 2

2022 2023 2024

1 2 5 6 7 8 9 10

Відповідальні 
виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  грн, у т. ч.Заходи ПрограмиПріоритетні 
завдання

4

Строк 
виконання, 

роки

№ 
з/п Очікуваний результат*

3

Джерела 
фінансування

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 5,200,000.00 

 Утеплення фасаду 1237,9 кв.м.  Очікувана 
економія теплової енергії по завершенню  робіт 
103,6 МВт год/рік 

Бюджет ТГ 836,700.00 

ДБ 7,530,028.00 

Бюджет ТГ 6,466,822.00 

ДБ 29,394,648.00 

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 700,000.00 21,000,000.00 

 Утеплення фасаду 3937 кв м, утеплення 
перекриття 1295 кв.м. Очікувана економія 353 
МВт год/рік  

5. Модернізація 
системи опалення

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 2,700,000.00 

Встановлення 2 теплових модулів для 
регулювання теплового потоку в залежності від 
погодних умов, очікувана економія теплової 
енергії по завершенню  робіт -                             
109,3 МВтгод/рік

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 2,700,000.00 

Встановлення 2 теплових модулів для 
регулювання теплового потоку в залежності від 
погодних умов, очікувана економія теплової 
енергії по завершенню  робіт                             
193,4 МВтгод/рік

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

 Заміна та встановлення 167 радіаторів опалення 
та труб. Утеплення фасаду 2400 кв.м, утеплення 
цоколю 1262 кв.м., утеплення перекриття 650 кв.м. 
Очікувана економія теплової енергії по 
завершенню робіт 310 МВт год/рік  

5.1. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) КНП 
"Центральна міська клінічна лікарня"  Сумської 
міської ради за адресою: вул. 20 років 
Перемоги, 13,     м. Суми

2024

5.2. Капітальний ремонт теплопункту 
(облаштування системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) Комунального 
некомерційного підприємства "Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" 
СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми, 
вул.Троїцька,20

2024

4.9.  Капітальний ремонт (утеплення) КНП 
"Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради 
по вул. Праці, 3, м. Суми 2023- 2024

4.8. Капітальний ремонт будівель медичного 
закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною 
покриття, заміною системи опалення за 
адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 
(коригування)

2023

4.6. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду)  КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. 
Суми, вул. Праці,3

2024

4.7. Капітальний ремонт будівель медичного 
закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною 
покриття, заміною системи опалення за 
адресою        м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 2022

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

 Заміна та установлення радіаторів опалення                
380 шт; заміна трубопроводів опалення 
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6.

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 150,000.00 270,000.00 364,500.00 

Забезпечення дистанційного обліку, аналізу 
споживання тепла на 6 об'єктах                                          

Управління 
охорони 

здоров'я СМР
Бюджет ТГ 15,000.00 39,400.00 52,650.00 

Забезпечення дистанційного обліку, аналізу 
споживання тепла 6 об'єктів

Всього по галузі 
«Охорона 
здоров’я»

8,531,728.00 84,490,870.00 113,017,150.00 

по головному 
розпоряднику 
коштів

Бюджет ТГ 1,001,700.00 35,896,222.00 81,833,150.00 

ДБ 7,530,028.00 29,394,648.00 

Залучені кошти                              -                  19,200,000.00               31,184,000.00      

7. Термомодерніза-
ція будівель Відділ культури 

СМР Бюджет ТГ                470,000.00      

Заміна віконних блоків площею 55,48 кв.м. 
Очікувана економія теплової енергії по 
завершенню робіт - 7 МВт/год

 

Відділ культури 
СМР Бюджет ТГ                280,000.00      

Заміна віконних блоків площею 24 кв.м. Очікувана 
економія теплової енергії по завершенню робіт - 3 
МВт/год

Відділ культури 
СМР Бюджет ТГ            1,294,000.00      

Утеплення 490 кв.м. фасаду. Очікувана економія 
теплової енергії по завершенню робіт -  15 
МВтгод/рік

Впровадження 
автоматизованої 
системи 
дистанційного 
моніторингу 
енергоспожи-           
вання в 
бюджетній сфері

7.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна 
віконних блоків) в центральній міській 
бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка, м. Суми, 
вул.Кооперативна,6

2023

7.2. Капітальний ремонт будівлі (заміна 
віконних блоків) в  бібліотеці - філії №7, м. 
Суми, вул.Г.Кондрат'єва,140 2023

Культурно-освітні заклади та установи

6.2. Обслуговування  Сумської міської системи 
моніторингу теплоспоживання будівель 
об’єктів  галузі "Охорона здоров'я" 2022-2024

6.1. Впровадження Сумської міської системи 
моніторингу теплоспоживання будівель 
об’єктів галузі "Охорона здоров'я"

2022-2024

управління охорони здоров'я СМР

7.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) в дитячій музичній школі №3, м.Суми, 
вул. Шевченка,16

2024
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фінансування

Всього по галузі 
«Культура і 
мистецтво» Бюджет ТГ                750,000.00                 1,294,000.00      

8. Термомодерніза-
ція будівель Департамент 

соціального 
захисту 

населення 
Сумської 

міської ради

Бюджет ТГ                  26,000.00      

Заміна 2,5 кв.м дверного полотна , очікувана 
економія теплової енергії після завршенню робіт - 
4,652 МВт/год 

9. Модернізація 
системи опалення Департамент 

соціального 
захисту 

населення 
Сумської 

міської ради

Бюджет ТГ                660,000.00      

Заміна 40 радіаторів та 500 м.погонних труб, 
очікувана економія теплової енергії по 
завершенню робіт - 3 МВт/год 

10. Модернізація 
системи 
освітлення

Департамент 
соціального 

захисту 
населення 
Сумської 

міської ради

Бюджет ТГ                  70,000.00      

Заміна 114 освітлювальних приладів на 
енергоефективні, очікувана економія електричної 
енергії по завершенню робіт - 0,01 МВт/год

Всього по галузі 
«Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення»

Бюджет ТГ                756,000.00      

11. Термомодерніза-
ція будівель Виконавчий 

комітет 
Сумської 

міської ради

Бюджет ТГ           20,500,000.00      

Утеплення фасаду площею  1700 кв.м., очікувана 
економія теплової енергії після завршенню робіт - 
45 МВт/год 

Фізична культура і спорт
11.1. Капітальний ремонт будівлі (утеплення 
фасаду) з улаштуванням вимощення 
спортивного комплексу "Авангард"

2023

2023

9.1. Заміна застарілих труб та радіаторів 
системи обігріву на енергоефектині  у  
приміщенні будинку нічного перебування                 
КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" 2023

8.1. Заміна вхідних дверей у будинку нічного 
перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"

2023

Установи галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

10.1. Заміна освітлювальних приладів на 
енергоефективні у будинку нічного 
перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"
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Всього по галузі 
«Фізична 
культура і спорт» Бюджет ТГ           20,500,000.00      

12.

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ                 75,000.00                       75,000.00      

Підтвердження діючого сертифіката відповідності 
системи енергоменеджменту міжнародному 
стандарту ISO 50001 "Системи енергетичного 
менеджменту"

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ               100,000.00      

Отримання сертифікату відповідності системи 
енергоменеджменту міжнародному стандарту                  
ISO 50001 "Системи енергетичного менеджменту". 

13. Участь у 
Добровільному 
об’єднанні органів 
місцевого 
самоврядуван-             
ня – Асоціації 
«Енергоефекти-
вні міста 
України»

Виконавчий 
комітет СМР Бюджет ТГ                 50,000.00                       50,000.00                      50,000.00      

Виконання зобов’язань згідно з угодою про сплату 
вступного та членських внесків до Добровільного 
об’єднання органів місцевого самоврядування 
Асоціації «Енергоефективні міста України», 
вивчення та наслідування досвіду з підвищення 
енергоефективності  муніципальних об'єктів задля 
підвищення якості життя громади, захисту 
довкілля та адаптації до змін клімату, захисту 
енергетичних інтересів громади

14.

Виконавчий 
комітет СМР Бюджет ТГ                 46,500.00                       67,500.00                      67,500.00      

Виконання зобов’язань згідно з Меморандумом 
про взаєморозуміння між "Асоціацією 
"Енергоефективні міста України" та Сумською 
міською радою, з метою підвищення 
спроможності міста щодо залучення коштів 
міжнародних фінансових організацій для 
реалізації енергоефективних проєктів

Реалізація 
Проєкту 
"Впровадження 
Європейської 
Енергетичної 
відзнаки в 
Україні"

14.1. Сплата щорічного внеску за членство в 
"Європейській Енергетичній Відзнаці"

2022-2024

Перевірка 
системи 
енергетичного 
менеджменту в 
бюджетній сфері

13.1. Сплата членських внесків органами 
місцевого самоврядування Асоціації 
«Енергоефективні міста України»

12.2. Ресертифікаційний аудит системи 
енергетичного менеджменту

2022-2023

2022-2024

12.1. Наглядовий аудит системи енергетичного 
менеджменту в бюджетній сфері 

Інші заходи

2024
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Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ                 20,000.00                       50,000.00                      65,000.00      

Оплата усних та письмових послуг перекладача з 
англійської мови в рамках реалізації Проєкту 
"Впровадження Європейської Енергетичної 
відзнаки в Україні"

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ                 46,800.00                       46,800.00                      46,800.00      

Оплата послуг консультанта з питань реалізації 
проєкту "Впровадження Європейської 
Енергетичної Відзнаки в Україні" на території 
Сумської міської територіальної громади

15. Реалізація 
демонстраційного 
проєкту від GIZ

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ                  10,000.00      

Обслуговування валютного рахунку, конвертація 
валют

16. Популяризація 
ідеї сталого 
енергетичного 
розвитку 

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ               133,200.00                     160,000.00                    200,000.00      

Проведення заходів з популяризації  
енергоефективності, зміна свідомості громади 
щодо культури споживання енергії

17. Проведення 
навчань для 
енергоменеджерів 
бюджетних 
закладів та 
установ

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ                 70,000.00                       85,000.00                      95,000.00      

Проведення семінарів, тренінгів з залученням 
експертів з питань енергоефективності для 
підвищення кваліфікаційного рівня  
енергоменеджерів будівель установ  бюджетної 
сфери  та відповідних структурних підрозділів 
міської ради

17.1. Проведення навчання енергоменеджерів 
бюджетної сфери 

2022-2024

15.1. Улаштування мережевої сонячної 
електростанції для забезпечення 
безперебійного гарячого водопостачання 
будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. 
Суми,вул.Троїцька,28

2023

Реалізація 
Проєкту 
"Впровадження 
Європейської 
Енергетичної 
відзнаки в 
Україні"

14.2. Оплата усних та письмових послуг 
перекладача з англійської мови

2022-2024

14.3.Оплата консультативних послуг  з 
впровадження Європейської енергетичної 
відзнаки 

2022-2024

16.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії"

2022-2024
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18. Впровадження 
автоматизованої 
системи 
енергомоніторинг
у

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Бюджет ТГ                 70,000.00                       50,000.00                      50,000.00      

Забезпечення автоматизованого обліку, аналізу 
споживання енергоресурсів та води на 115 об'єктах 
бюджетної сфери

19. Розробка Плану 
дій сталого 
енергетичного 
розвитку та 
клімату

Бюджет ТГ                150,000.00      

Бюджет ТГ               415,000.00                     626,800.00                    556,800.00      

Бюджет ТГ                 96,500.00                     117,500.00                    117,500.00      

Разом               511,500.00                     744,300.00                    674,300.00      

         68,226,968.00              295,443,770.00             259,317,482.00      

 Бюджет ТГ          15,634,200.00              149,833,622.00             129,125,682.00      

Залучені 
кошти          45,062,740.00              116,215,500.00             107,067,000.00      

ДБ            7,530,028.00                29,394,648.00               23,124,800.00      

Олександр ЛИСЕНКО

Департамент фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради

2023

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій СМР

Виконавчий комітет Сумської міської ради

по головному 
розпоряднику 

коштів

18.1. Впровадження автоматизованої системи 
енергомоніторингу в бюджетній сфері

2022-2024

19.1. Розробка Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату Сумської 
міської територіальної громади

Розробка стратегічного документу "Плану дій 
сталого енергетичного розвитку та клімату 
Сумської міської територіальної громади"

Виконавець: Липова С.А.

Сумський міський голова

Всього по Програмі
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                 68,226,968.00                  9,928,500.00                    5,705,700.00                    52,592,768.00                       295,443,770.00                     3,453,890.00                  146,379,732.00                           -                            145,610,148.00                 259,317,482.00            2,094,761.00               127,030,921.00               130,191,800.00   

 головні 
розпорядники 

бюджетних 
коштів 

ТПКВКМБ 
7640

1.1. Реалізація проєкту 
"Підвищення енергоефективності 

в дошкільних навчальних 
закладах міста Суми"

48,200,000.00 8,200,000.00 40,000,000.00 111,119,500.00 461,090.00 18,442,910.00 92,215,500.00 90,899,067.00 366,246.00 14,649,821.00 75,883,000.00

ТПКВКМБ 
7640

1.2. Реалізація проєкту 
"Підвищення енергоефективності 

в освітніх закладах  м. Суми" 7,061,740.00 100,000.00 1,899,000.00 5,062,740.00

 ТПКВКМБ 
7640 

 2.1. Реконструкція-
термомодернізація будівлі КУ 

ССШ № 7 ім. М. Савченка 
Сумської міської ради по вул. Лесі 

Українки, 23 в м. Суми 

26,500,000.00            26,500,000.00                 28,152,300.00                 5,027,500.00              23,124,800.00      
 УКБ та ДГ 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

 2.2. Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Комунальної 

установи Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №29, м. 

Суми, Сумської області за 
адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми 

              2,640,000.00                 2,640,000.00      6,750,000.00               6,750,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.3. Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. 
Савченка Сумської міської ради 

по вул. Лесі Українки, 23 в м. 
Суми

                 130,000.00                    130,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.4. Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Комунальна 

установа Сумський спеціальний 
реабілітаційний навчально-

виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І ступеня 
- дошкільний навчальний заклад 

№34"

                 200,000.00                    200,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.5.  Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Сумського 

дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. 

Суми, Сумської області
7,200,000.00               7,200,000.00      

 УКБ та ДГ 
СМР 

Перелік завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

2022 рік (план)

у тому числі кошти бюджету ТГ

2023 рік (план)

у тому числі інші джерела коштів у тому числі інші джерела коштів

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

Відповідальні 
виконавці

у тому числі  інші джерела    коштів

Заклади галузі «Освіта»
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів

Всього по 
Програмі

2024 рік (план)

у тому числі кошти  бюджету ТГ

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

№ заходу
Мета, 

завдання, 
ТПКВКМБ

Мета − скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами соціально-культурної сфери міста Суми, зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетних установ та закладів за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм

Завдання 2. Термомодернізація будівель

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 
господарства 

СМР

у тому числі кошти бюджету ТГ

Періоди виконання Програми

                           Додаток 3                                                                    
до рішення Сумської міської ради «Про внесення 
змін до Програми підвищення енергоефективності 
в бюджетній сфері Сумської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки, затвердженої 
рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 
року № 2715 – МР»

від                    2022 року № 



Продовження додатку 3

Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 
фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 

фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2022 рік (план)

у тому числі кошти бюджету ТГ

2023 рік (план)

у тому числі інші джерела коштів у тому числі інші джерела коштів

О
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Відповідальні 
виконавці

у тому числі  інші джерела    коштів
Всього по 
Програмі

2024 рік (план)

у тому числі кошти  бюджету ТГ

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

№ заходу
Мета, 

завдання, 
ТПКВКМБ

у тому числі кошти бюджету ТГ

Періоди виконання Програми

 ТПКВКМБ 
7640 

2.6. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 
21 «Волошка» Сумської міської 

ради 
8,000,000.00               3,200,000.00                          4,800,000.00      

 УКБ та ДГ 
СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.7.  Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Сумського 

дошкільного навчального закладу 
(центр розвитку дитини) № 14 

«Золотий півник» Сумської 
міської ради

                  5,300,000.00                    5,300,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.8. Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Сумського 

дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 29 "Росинка" м. 

Суми, Сумської області
                  4,200,000.00                    4,200,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.9 Капітальний ремонт покрівлі з 
утепленням Центра еколого-

натуралістичної творчості 
учнівської молоді Сумської 

міської ради
             4,100,000.00                 4,100,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.10 Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Сумського 

дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) №6 "Метелик" 

м.Суми, Сумської ради 
                  3,250,000.00                    3,250,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.11 Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Сумського 

дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) №23 "Золотий 

ключик" м.Суми, Сумської рад
             4,100,000.00                 4,100,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.12. Капітальний ремонт будівлі 
(заміна віконних блоків) Закладу 
дошкільної освіти (ясла-садок) № 

1 «Ромашка»Сумської міської 
ради

                     700,000.00                       700,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.13. Капітальний ремонт будівлі 
(заміна віконних блоків) 
Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 36 

«Червоненька квіточка» Сумської 
міської ради

                     600,000.00                       600,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.14. Капітальний ремонт будівлі 
(заміна віконних блоків) 

Сумського закладу загальної 
середньої освіти спеціальна школа 

Сумської міської ради 
                  1,100,000.00                    1,100,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.15. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) Комунальної 
установи Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. 
Косаренка  м. Суми, Сумської 

області

                  8,700,000.00                    8,700,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

 ТПКВКМБ 
7640 

2.16. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) Комунальної 
установи Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів  № 29, м. 
Суми, Сумської області 

                  3,600,000.00                    3,600,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 



Продовження додатку 3
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у тому числі  інші джерела    коштів
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Програмі

2024 рік (план)

у тому числі кошти  бюджету ТГ
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№ заходу
Мета, 

завдання, 
ТПКВКМБ

у тому числі кошти бюджету ТГ

Періоди виконання Програми

 ТПКВКМБ 
7640 

2.17. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) Комунальної 
установи Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 10   ім. 
Героя Радянського Союзу О. А. 

Бутка, м. Суми, Сумської області 
             7,692,000.00                 7,692,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

2.18. Капітальний ремонт будівлі 
(заміна віконних блоків) 
Сумського дошкільного 

навчального закладу (центр 
розвитку дитини) № 26 

«Ласкавушка» Сумської міської 
ради

                732,600.00                    732,600.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

2.19. Капітальний ремонт покрівлі 
з утепленням Закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) № 24 
«Оленка»Сумської міської ради              2,100,000.00                 2,100,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

2.20. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) Закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 
24 «Оленка»Сумської міської ради              1,900,000.00                 1,900,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

2.21.  Капітальний ремонт 
покрівлі з утепленням Закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 
35 «Дюймовочка»Сумської міської 

ради

             1,719,000.00                 1,719,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

2.22. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) Закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 
35 «Дюймовочка» Сумської 

міської ради
             2,300,000.00                 2,300,000.00      

 Управління 
освіти і науки 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

3.1. Впровадження Сумської 
міської системи моніторингу 
теплоспоживання та споживання 
електричної енергії будівель в 
освітніх закладах та установах

                 619,000.00                   619,000.00                           704,600.00                      704,600.00      

Управління 
освіти і науки 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

3.2. Обслуговування Сумської 
міської системи моніторингу 
теплоспоживання та споживання 
електричної енергії будівель в 
освітніх закладах та установах

                 333,000.00                   333,000.00                           478,500.00                      478,500.00                      637,065.00            637,065.00      

Управління 
освіти і науки 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

4.1. Капітальний ремонт 
(утеплення) будівлі жіночої 
консультації Комунального 

некомерційного підприємства 
"Клінічний пологовий будинок 
Пресвятої Діви Марії" СМР, що 
знаходиться за адресою: м.Суми, 

вул.Троїцька,20

13,000,000.00                        13,000,000.00      
 УКБ та ДГ 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

4.2. Капітальний ремонт 
(утеплення) будівлі акушерського 

корпусу КНП "Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої 

Діви Марії" СМР, що знаходиться 
за адресою: м.Суми, 

вул.Троїцька,20

           15,000,000.00               15,000,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

4.3. Підвищення 
енергоефективності зі складовою 

альтернативної енергетики 
будівель КНП "Центральна міська 

клінічна лікарня" Сумської 
міської ради  

                25,000,000.00                 10,000,000.00                        15,000,000.00                 52,000,000.00               20,816,000.00              31,184,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

Завдання 4. Термомодернізація будівель 

Завдання 3. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері

Заклади галузі «Охорона здоров’я»
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2024 рік (план)
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№ заходу
Мета, 

завдання, 
ТПКВКМБ

у тому числі кошти бюджету ТГ

Періоди виконання Програми

ТПКВКМБ 
7700

4.4. Улаштування мережевої 
сонячної електростанції для 
забезпечення безперебійного 

гарячого водопостачання будівлі 
КНП "Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди" Сумської міської 
ради за адресою: м. 

Суми,вул.Троїцька,28

                  4,620,000.00                       420,000.00                          4,200,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

4.5. Капітальний ремонт 
(утеплення) будівлі стаціонару 
КНП "Клінічна лікарня № 5" 

Сумської міської ради по вул. М. 
Вовчок, 2, м. Суми 

                  5,000,000.00                    5,000,000.00                 14,000,000.00               14,000,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

4.6. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду)  КНП "Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди" 
Сумської міської ради за адресою: 

м. Суми, вул. Праці,3
             5,200,000.00                 5,200,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7361

4.7. Капітальний ремонт будівель 
медичного закладу з утепленням 

стін, покрівлі, заміною покриття, 
заміною системи опалення за 

адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 
2

              8,366,728.00                    836,700.00                    7,530,028.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7361, 7381

4.8. Капітальний ремонт будівель 
медичного закладу з утепленням 

стін, покрівлі, заміною покриття, 
заміною системи опалення за 

адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 
2 (коригування)

                35,861,470.00                    6,466,822.00                        29,394,648.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

4.9.  Капітальний ремонт 
(утеплення ) КНП "Клінічна 

лікарня № 4" Сумської міської 
ради по вул. Праці, 3, м. Суми                      700,000.00                       700,000.00                 21,000,000.00               21,000,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

5.1. Капітальний ремонт 
теплопункту (облаштування 

системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) 

КНП "Центральна міська 
клінічна лікарня"  Сумської 

міської ради за адресою: вул. 20 
років Перемоги, 13, м. Суми

             2,700,000.00                 2,700,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

5.2. Капітальний ремонт 
теплопункту (облаштування 

системи автоматичного 
регулювання споживання тепла) 
Комунального некомерційного 

підприємства "Клінічний 
пологовий будинок Пресвятої 

Діви Марії" СМР, що знаходиться 
за адресою: м.Суми, вул.Троїцька, 

20

             2,700,000.00                 2,700,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

6.1. Впровадження системи 
моніторингу споживання 

енергоресурсів будівель об’єктів  
галузі "Охорона здоров'я"

                 150,000.00                   150,000.00                           270,000.00                      270,000.00                      364,500.00            364,500.00      

ТПКВКМБ 
7640

6.2. Обслуговування  системи 
моніторингу споживання 

енергоресурсів будівель об’єктів  
галузі "Охорона здоров'я"

                   15,000.00                     15,000.00                             39,400.00                        39,400.00                        52,650.00               52,650.00      

ТПКВКМБ 
7640

7.1. Капітальний ремонт будівлі 
(заміна віконних блоків) в 

центральній міській бібліотеці ім. 
Т.Г.Шевченка, м.Суми, 

вул.Кооперативна,6

                     470,000.00                       470,000.00      
Відділ 

культури  СМР

Завдання 7. Термомодернізація будівель

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

Культурно-освітні заклади та установи

Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері

Завдання 5. Модернізація системи опалення



Продовження додатку 3

Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 
фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 

фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2022 рік (план)

у тому числі кошти бюджету ТГ

2023 рік (план)

у тому числі інші джерела коштів у тому числі інші джерела коштів

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

Відповідальні 
виконавці

у тому числі  інші джерела    коштів
Всього по 
Програмі

2024 рік (план)

у тому числі кошти  бюджету ТГ

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

№ заходу
Мета, 

завдання, 
ТПКВКМБ

у тому числі кошти бюджету ТГ

Періоди виконання Програми

ТПКВКМБ 
7640

7.2. Капітальний ремонт будівлі 
(заміна віконних блоків) в  

бібліотеці - філії №7, м.Суми, 
вул.Г.Кондрат'єва,140

                     280,000.00                       280,000.00      
Відділ 

культури  СМР

ТПКВКМБ 
7640

7.3. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) в дитячій 

музичній школі №3, м.Суми, вул. 
Шевченка,16

             1,294,000.00                 1,294,000.00      
Відділ 

культури  СМР

ТПКВКМБ 
7640

8.1. Заміна вхідних дверей у 
будинку нічного перебування КУ 

"СМТЦСО (НСП) "Берегиня"
                       26,000.00                         26,000.00      

Департамент 
соціального 

захисту 
населення 
Сумської 

міської ради

ТПКВКМБ 
7640

9.1. Заміна застарілих труб та 
радіаторів системи обігріву на 
енергоефектині  у  приміщенні 

будинку нічного перебування КУ 
"СМТЦСО (НСП) "Берегиня" 

                     660,000.00                      660,000.00      

Департамент 
соціального 

захисту 
населення 
Сумської 

міської ради

ТПКВКМБ 
7640

10.1. Заміна освітлювальних 
приладів на енергоефективні у 

будинку нічного перебування КУ 
"СМТЦСО (НСП) "Берегиня"                        70,000.00                        70,000.00      

Департамент 
соціального 

захисту 
населення 
Сумської 

міської ради

ТПКВКМБ 
7640

12.1. Капітальний ремонт будівлі 
(утеплення фасаду) з 

улаштуванням вимощення 
спортивного комплексу 

"Авангард"

                20,500,000.00                 20,500,000.00      
Виконавчий 
комітет СМР

ТПКВКМБ 
7640

12.1. Наглядовий аудит системи 
енергетичного менеджменту в 

бюджетній сфері                    75,000.00                     75,000.00                             75,000.00                        75,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

12.2. Ресертифікаційний аудит 
системи енергетичного 

менеджменту                 100,000.00            100,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7680

13.1. Сплата членських внесків 
органами місцевого 

самоврядування Асоціації 
«Енергоефективні міста України»

                   50,000.00                     50,000.00                             50,000.00                        50,000.00                        50,000.00               50,000.00      
Виконавчий 
комітет СМР

ТПКВКМБ 
7680

14.1. Сплата щорічного внеску за 
членство в "Європейській 

Енергетичній Відзнаці"                    46,500.00                     46,500.00                             67,500.00                        67,500.00                        67,500.00               67,500.00      
Виконавчий 
комітет СМР

ТПКВКМБ 
7640

14.2. Оплата усних та письмових 
послуг перекладача з англійської 

мови                    20,000.00                     20,000.00                             50,000.00                        50,000.00                        65,000.00               65,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

14.3. Оплата консультативних 
послуг  з впровадження 

Європейської енергетичної 
відзнаки 

                   46,800.00                     46,800.00                             46,800.00                        46,800.00                        46,800.00               46,800.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

Завдання 11. Ткермомодернізація будівель

Завдання 15. Реалізація демонстраційного проєкту від GIZ 

Установи галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Інші заходи

Завдання 14. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"

Завдання 9. Модернізація системи опалення

Завдання 12. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері

Завдання 13. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефекти-вні міста України»

Завдання 10. Модернізація системи освітлення

Фізична культура і спорт

Завдання 8. Термомодернізація будівель



Продовження додатку 3

Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 
фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 

фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2022 рік (план)

у тому числі кошти бюджету ТГ

2023 рік (план)

у тому числі інші джерела коштів у тому числі інші джерела коштів

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

Відповідальні 
виконавці

у тому числі  інші джерела    коштів
Всього по 
Програмі

2024 рік (план)

у тому числі кошти  бюджету ТГ

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

№ заходу
Мета, 

завдання, 
ТПКВКМБ

у тому числі кошти бюджету ТГ

Періоди виконання Програми

ТПКВКМБ 
7700

15.1. Улаштування мережевої 
сонячної електростанції для 
забезпечення безперебійного 

гарячого водопостачання будівлі 
КНП "Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди" Сумської міської 
ради за адресою: м. 

Суми,вул.Троїцька,28

                       10,000.00                        10,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

16.1. Проведення заходу "Дні 
Сталої енергії"                  133,200.00                   133,200.00                           160,000.00                      160,000.00                      200,000.00            200,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

17.1. Проведення навчання 
енергоменеджерів бюджетної 

сфери 
                   70,000.00                     70,000.00                             85,000.00                        85,000.00                        95,000.00               95,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

18.1. Впровадження 
автоматизованої системи 

енергомоніторингу в бюджетній 
сфері

                   70,000.00                     70,000.00                             50,000.00                        50,000.00                        50,000.00               50,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

19.1. Розробка Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та 
клімату Сумської міської 
територіальної громади

                     150,000.00                      150,000.00      

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

            55,261,740.00               8,300,000.00                 1,899,000.00                   -                    45,062,740.00                    165,819,500.00                      461,090.00                 68,342,910.00                            -                          97,015,500.00              119,051,367.00            366,246.00               19,677,321.00                  -                99,007,800.00      

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 
господарства 

СМР

ТПКВКМБ 
7640

              3,922,000.00                   952,000.00                 2,970,000.00                   -                                         -                        35,383,100.00                  1,183,100.00                 34,200,000.00                            -                                               -                   25,280,665.00            637,065.00               24,643,600.00                  -                                     -        

Управління 
освіти і науки 

СМР 

ТПКВКМБ 
7640

                 165,000.00                   165,000.00                                    -                     -                                         -                        31,009,400.00                      309,400.00                 15,700,000.00                            -                          15,000,000.00              113,017,150.00            417,150.00               81,416,000.00                  -                31,184,000.00      

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7361

              8,366,728.00                                  -                      836,700.00                   -                      7,530,028.00                      35,861,470.00                                     -                      6,466,822.00                            -                          29,394,648.00                                     -                              -                                     -                    -                                     -        

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7700

                                 -                                    -                                      -                     -                                         -                          4,620,000.00                                     -                         420,000.00                            -                            4,200,000.00                                     -                              -                                     -                    -                                     -        

Управління 
охорони 

здоров'я СМР

ТПКВКМБ 
7640

                                 -                                    -                                      -                     -                                         -                             750,000.00                                     -                         750,000.00                            -                                               -                     1,294,000.00                            -                   1,294,000.00                  -                                     -        
Відділ 

культури  СМР

ТПКВКМБ 
7640

                                 -                                    -                                      -                     -                                         -                             756,000.00                      730,000.00                         26,000.00                            -                                               -                                       -                              -                                     -                    -                                     -        

Департамент 
соціального 

захисту 
населення 

СМР

ТПКВКМБ 
7680

                   96,500.00                     96,500.00                                    -                     -                                         -                             117,500.00                      117,500.00                                      -                              -                                               -                        117,500.00            117,500.00                                   -                    -                                     -        
Виконавчий 
комітет СМР

ТПКВКМБ 
7640

                                 -                                    -                                      -                     -                                         -                        20,500,000.00                                     -                   20,500,000.00                            -                                               -                                       -                              -                                     -                    -                                     -        
Виконавчий 
комітет СМР

Завдання 19. Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату

Завдання 18. Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу

Всього по головному розпоряднику "Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради"

Всього по головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я Сумської міської ради"

Всього по головному розпоряднику "Управління освіти і науки Сумської міської ради"

Всього по головному розпоряднику "Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради"

Всього по головному розпоряднику "Відділ культури  Сумської міської ради"

Завдання 16. Популяризація ідей сталого енергетичного розвитку 

Всього по головному розпоряднику "Виконавчий комітет Сумської міської ради"

Всього по головному розпоряднику "Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради"

Завдання 17. Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ



Продовження додатку 3

Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 
фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний 

фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2022 рік (план)

у тому числі кошти бюджету ТГ

2023 рік (план)

у тому числі інші джерела коштів у тому числі інші джерела коштів

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

Відповідальні 
виконавці

у тому числі  інші джерела    коштів
Всього по 
Програмі

2024 рік (план)

у тому числі кошти  бюджету ТГ

О
бс

яг
 

ви
тр

ат

№ заходу
Мета, 

завдання, 
ТПКВКМБ

у тому числі кошти бюджету ТГ

Періоди виконання Програми

ТПКВКМБ 
7640

                 415,000.00                   415,000.00                                    -                     -                                         -                             616,800.00                      616,800.00                                      -                              -                                               -                        556,800.00            556,800.00                                   -                    -                                     -        

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

ТПКВКМБ 
7700

                                 -                                    -                                      -                     -                                         -                               10,000.00                        10,000.00                                      -                              -                                               -                                       -                              -                                     -                    -                                     -        

Департамент 
фінансів, 

економіки та 
інвестицій 

СМР

Олександр ЛИСЕНКОСумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Усього на виконання 
Програми, тис.грн.             68,226,968.00        9,928,500.00               5,705,700.00                    -              52,592,768.00          295,443,770.00          3,427,890.00            146,405,732.00                -       145,610,148.00          259,317,482.00         2,094,761.00     127,030,921.00                   -       130,191,800.00  

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

1517640.00 48200000.00 8200000.00 40000000.00 111119500.00 461,090.00 18,442,910.00 92,215,500.00           90,899,067.00  366,246.00 14,649,821.00 75,883,000.00

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків,  грн 48200000.00 8200000.00 40000000.00 111119500.00 461,100.00 18,442,900.00 92,215,500.00           90,899,067.00  366,246.00 14,649,821.00 75,883,000.00

кількість   закладів-
учасників 
інвестиційного 
проєкту, од

8 8 8

Показник продукту:

кількість закладів, які 
плануються до 
реалізації у звітному 
періоді, од

4 4 4

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
виконання проектних 
заходів в 1 закладі, 
грн./об'єкт

        12,050,000.00            27,779,875.00            22,724,766.75  

Показник якості:

відсоток виконання 
проєкту у  рік 
впровадження, %

50 50 50

Результативні показники виконання  завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

1.1 Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"

Мета − скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами соціально-культурної сфери міста Суми, зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетних установ та закладів за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм

у тому числі кошти бюджету ТГ

Заклади галузі «Освіта»
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів

Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

  Додаток 4           
до рішення Сумської міської ради «Про внесення
змін до Програми підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері Сумської
міської територіальної громади на 2022-2024

роки, затвердженої рішенням Сумської міської
ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР»

від                    2022 року № 
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

1517640

7,061,740.00         100,000.00       1,899,000.00           5,062,740.00          

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн 7,061,740.00 100,000.00
1,899,000.00           

5,062,740.00

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

1517640           26,500,000.00              26,500,000.00            28,152,300.00         5,027,500.00       23,124,800.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн           26,500,000.00              26,500,000.00            28,152,300.00         5,027,500.00       23,124,800.00  

площа огороджуючих 
конструкцій (фасад, 
цоколь, вікна, двері), 
кв.м

3098.9 2195.7

Показник продукту:

загальна площа 
огороджуючих 
конструкцій, що 
планується 
модернізувати, кв.м

3098.9 2195.7

кількість 
установлених 
теплових модулів, од.

1 1

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
модернізацію 
огороджуючих 
конструкцій, грн/кв м

2903.3 12639.2

витрати на установку 
теплового модуля, грн                773,721.60                 400,320.00  

1.2 Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"

Завдання 2. Термомодернізація будівель
2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2023 рік - корпус №2 (бассейн), 2024 рік - корпус №3 (молодша школа)

Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

середні витрати на 
модернізацію 
вентиляції, грн/кв м

               807,360.00  

Показник якості:

відсоток модернізації 
огороджуючих 
конструкцій, %

100 100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн.

0617640           2,640,000.00               2,640,000.00              6,750,000.00                6,750,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн           2,640,000.00               2,640,000.00              6,750,000.00                6,750,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 3760 3760

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

720 1565

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

3666.7 4313.1

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

19.1 41.6

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640              130,000.00                  130,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн              130,000.00                  130,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1880

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

0

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради

2.2. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради

2.3. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

0.0

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

0.0

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640              200,000.00                  200,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн              200,000.00                  200,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1207

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

0

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

0.0

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

0

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             7,200,000.00                7,200,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             7,200,000.00                7,200,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1416

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

1416

2.4.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад №34"

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
2.5.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

5084.7

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             8,000,000.00                3,200,000.00         4,800,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             8,000,000.00                3,200,000.00         4,800,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1703

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

1703

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

4697.6

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             5,300,000.00                5,300,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             5,300,000.00                5,300,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1383

Показник продукту:

2.6. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 «Волошка» Сумської міської ради

Відповідальний виконавець:управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради

2.7.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради

Відповідальний виконавець:управління освіти і науки Сумської міської ради

 



Продовження додатку 4

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

Ф
он

д

Сп
ец

.ф
он

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

О
бс

яг
 в

ит
ра

т у тому числі кошти інших 
джерел

2023 рік (план)

у тому числі кошти бюджету ТГ

2022 рік (план)

О
бс

яг
 в

ит
ра

ту тому числі кошти бюджету ТГ у тому числі кошти інших 
джерел

К
од

 п
ро

гр
ам

но
ї 

кл
ас

иф
ік

ац
ії 

ви
да

тк
ів

 т
а 

кр
ед

ит
ув

ан
ня

 
(К

П
К

ВК
)

у тому числі кошти інших джерел

О
бс

яг
 в

ит
ра

т

Ві
дп

ов
ід

ал
ьн

і 
ви

ко
на

вц
і, 

ко
д 

ТП
К

ВК
М

Б,
 за

вд
ан

ня
 

пр
ог

ра
ми

, р
ез

ул
ьт

ат
ив

ні
 

по
ка

зн
ик

и

2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

1383

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

3832.2

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             4,200,000.00                4,200,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             4,200,000.00                4,200,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 681

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

681

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

6167.4

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             4,100,000.00         4,100,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             4,100,000.00         4,100,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1453

2.9.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Центра еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради

Відповідальний виконавець:управління освіти і науки Сумської міської ради

2.8.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 "Росинка" м. Суми, Сумської області

Відповідальний виконавець:управління освіти і науки Сумської міської ради
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у тому числі кошти бюджету ТГ

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

1453

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

2821.7

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             3,250,000.00                3,250,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             3,250,000.00                3,250,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1160

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

1160

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

2801.7

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             4,100,000.00         4,100,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             4,100,000.00         4,100,000.00  

2.10.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 "Метелик" м.Суми, Сумської ради 

Відповідальний виконавець:управління освіти і науки Сумської міської ради

2.11.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №23 "Золотий ключик" м.Суми, Сумської рад

Відповідальний виконавець:управління освіти і науки Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

загальна площа 
покрівлі, кв.м 1423

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

1423

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

2881.2

Показник якості:
відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640                700,000.00                   700,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                700,000.00                   700,000.00  

загальна площа 
віконних блоків, кв м 430

Показник продукту:

площа віконних 
блоків, що планується 
замінити кв м

155.00

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
заміну 1 кв.м. 
віконних блоків, 
грн/кв м

4516

Показник якості:

відсоток площі  
віконних блоків,  що 
планується замінити, 
%

36

2.13. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління освіти  і науки Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління освіти  і науки Сумської міської ради

2.12. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Ромашка»Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640                600,000.00                   600,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                600,000.00                   600,000.00  

загальна площа 
віконних блоків, кв м 664

Показник продукту:

площа віконних 
блоків, що планується 
замінити кв м

128.00

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
заміну 1 кв.м. 
віконних блоків, 
грн/кв м

4688

Показник якості:

відсоток площі  
віконних блоків,  що 
планується замінити, 
%

19

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             1,100,000.00                1,100,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             1,100,000.00                1,100,000.00  

загальна площа 
віконних блоків, кв м 509

Показник продукту:

2.14. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради 
Відповідальний виконавець: управління освіти  і науки Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

площа віконних 
блоків, що планується 
замінити кв м

247

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
заміну 1 кв.м. 
віконних блоків, 
грн/кв м

4451

Показник якості:

відсоток площі  
віконних блоків,  що 
планується замінити, 
%

49

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             8,700,000.00                8,700,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             8,700,000.00                8,700,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 4505

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити 
кв м

2683

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення фасаду, 
грн/кв м

3243

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

60

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             3,600,000.00                3,600,000.00  

Відповідальний виконавець: управління освіти  і науки Сумської міської ради

2.15. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка  м. Суми, Сумської області
Відповідальний виконавець: управління освіти  і науки Сумської міської ради

2.16. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 29, м. Суми, Сумської області 
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             3,600,000.00                3,600,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 3240

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити 
кв м

1100.00

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення фасаду, 
грн/кв м

3273

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

34

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             7,692,000.00         7,692,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             7,692,000.00         7,692,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 4243.8

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити 
кв м

3205

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення фасаду, 
грн/кв м

2400.00

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

76

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради
2.17. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10   ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської області 
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн.

0617640                732,600.00            732,600.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                732,600.00            732,600.00  

загальна площа 
віконних блоків, кв м 588

Показник продукту:

площа віконних 
блоків, що планується 
замінити кв м

222

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
заміну 1 кв.м. 
віконних блоків, 
грн/кв м

3300

Показник якості:

відсоток площі  
віконних блоків,  що 
планується замінити, 
%

38

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             2,100,000.00         2,100,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             2,100,000.00         2,100,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 456

Показник продукту:

2.18. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради

2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 «Оленка»Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

456

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

4605

Показник якості:

відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             1,900,000.00         1,900,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             1,900,000.00         1,900,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 420

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити 
кв м

420

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення фасаду, 
грн/кв м

4524

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

100

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради

2.21.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка»Сумської міської ради

2.20. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 «Оленка»Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             1,719,000.00         1,719,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             1,719,000.00         1,719,000.00  

загальна площа 
покрівлі, кв.м 382

Показник продукту:

площа покрівлі, що 
планується утеплити, 
кв м

382

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
утеплення покрівлі, 
грн/кв м

                 4,500.00   

Показник якості:

відсоток площі 
покрівлі, що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640             2,300,000.00         2,300,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             2,300,000.00         2,300,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 511

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити 
кв м

511

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення фасаду, 
грн/кв м

4501

2.22. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 «Дюймовочка» Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640              619,000.00           619,000.00                 704,600.00             704,600.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн.              619,000.00           619,000.00                 704,600.00             704,600.00  

Показник продукту:

кількість об'єктів, в 
яких створюється 
система моніторингу 
теплоспоживання, од

9 9

кількість об'єктів, в 
яких створюється 
система моніторингу 
електричної енергії, 
од

2 0

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0617640              333,000.00           333,000.00                 478,500.00             478,500.00                 637,065.00            637,065.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн              333,000.00           333,000.00                 478,500.00             478,500.00                 637,065.00            637,065.00  

Показник продукту:

кількість об'єктів, 
охоплених системою 
моніторингу, од

61 65 74

Показник 
ефективності:

Відповідальний виконавець: управління освіти  і науки Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління освіти  і науки Сумської міської ради
3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах

Завдання 3. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері

3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

середні витрати на 
обслуговування 
системи моніторингу в 
одному закладі, 
грн/заклад

5459.02 7361.54 8608.99

Показник якості:

відсоток об'єктів 
галузі, в яких 
впроваджено систему 
моніторингу, %

74 79 90

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

1517640           13,000,000.00              13,000,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн           13,000,000.00              13,000,000.00  

площа огороджуючих 
конструкцій будівлі 
(покрівля, фасад, 
цоколь), кв. м

2523.6

Показник продукту:

площа огороджуючих 
конструкцій (покрівля, 
фасад, цоколь), що 
планується утеплити 
кв м

2523.6

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення 
огороджуючих 
конструкцій , грн/кв м

5151.4

Показник якості:
відсоток площі 
огороджуючих 
конструкцій,  що 
планується утеплити, 
%

100

Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради

4.2. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі акушерського корпусу КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька, 20

Заклади галузі «Охорона здоров’я»

4.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька, 20
Завдання 4. Термомодернізація будівель 
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0717640           15,000,000.00       15,000,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн          15,000,000.00        15,000,000.00  

площа огороджуючих 
конструкцій будівлі 
(віконні блоки, двері, 
фасад, покрівля), кв. 
м

2792.8

Показник продукту:

площа огороджуючих 
конструкцій, що 
планується утеплити 
кв м

2792.8

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення 
огороджуючих 
конструкцій , грн/кв м

5371

Показник якості:

відсоток площі 
огороджуючих 
конструкцій,  що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  
7700"Реалізація 

програм допомоги і 
грантів 

Європейського 
Союзу, урядів 

іноземних держав, 
міжнародних 
організацій, 
донорських 

установ", грн

0717700           25,000,000.00              10,000,000.00  15000000           52,000,000.00       20,816,000.00       31,184,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

4.3. Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради  

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

обсяг видатків, грн          25,000,000.00               10,000,000.00  15000000          52,000,000.00        20,816,000.00       31,184,000.00  

площа огороджуючих 
конструкцій будівлі 
(віконні блоки, двері, 
фасад, покрівля), кв. 
м

9800 9800

Показник продукту:

площа огороджуючих 
конструкцій, що 
планується утеплити 
кв м

4704 5096

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення 
огороджуючих 
конструкцій , грн/кв м

5315 10204

Показник якості:

відсоток площі 
огороджуючих 
конструкцій,  що 
планується утеплити, 
%

48 52

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0717640             4,620,000.00                   420,000.00         4,200,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             4,620,000.00                   420,000.00         4,200,000.00  

Показник продукту:

улаштування 
мережевої сонячної 
станції на 60 кВт

1

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0717640             5,000,000.00                5,000,000.00            14,000,000.00       14,000,000.00  

Показники виконання:

4.5. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі стаціонару КНП "Клінічна лікарня № 5" Сумської міської ради по вул. М. Вовчок, 2, м. Суми 

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради

4.4. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров`я Сумської міської ради
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Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             5,000,000.00                5,000,000.00            14,000,000.00       14,000,000.00  

загальна площа 
огороджуючих 
конструкцій (фасад, 
цоколь, вікна, 
перекриття), кв м

6817 6817

Показник продукту:

площа огороджуючих 
конструкцій, що 
планується утеплити 
(замінити), кв м

2454 4363

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення (заміну) 
огороджуючих 
конструкцій, грн/кв м

2037 3209

Показник якості:

відсоток площі 
огороджуючих 
конструкцій,  що 
планується утеплити 
(замінити), %

36 64

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0717640             5,200,000.00         5,200,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             5,200,000.00         5,200,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 1237.9

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити 
кв м

1237.9

Показник 
ефективності:

4.6. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)  КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Праці, 3

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради
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середні витрати на 
утеплення фасаду, 
грн/кв м

4201

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ 7361 
"Співфінансування 

інвестиційних 
проектів, що 

реалізуються за 
рахунок коштів 

державного фонду 
регіонального 

розвитку"

0717361           8,366,728.00                  836,700.00              7,530,028.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн           8,366,728.00                  836,700.00              7,530,028.00  

загальна кількість 
радіаторів опалення, 
шт

                    432.00  

Показник продукту:

кількість радіаторів 
опалення, що 
планується замінити, 
шт

                    380.00  

прокладання 
трубопроводу 
опалення, м

                 3,890.00  

Показник якості:

відсоток радіаторів 
опалення,  що 
планується замінити, 
%

                           88  

4.8. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 (коригування)
Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради
4.7. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ 7361 
"Співфінансування 

інвестиційних 
проектів, що 

реалізуються за 
рахунок коштів 

державного фонду 
регіонального 

розвитку",
ТПКВКМБ 7381 

"Реалізація проєктів 
в рамках Програми з 

відновлення 
України"

0717361           35,861,470.00                6,466,822.00       29,394,648.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн           35,861,470.00                6,466,822.00       29,394,648.00  

загальна кількість 
радіаторів опалення, 
шт

                     432.00  

Показник продукту:

кількість радіаторів 
опалення, що 
планується замінити, 
шт

                     380.00  

прокладання 
трубопроводу 
опалення, м

                  3,890.00  

Показник якості:

відсоток радіаторів 
опалення,  що 
планується замінити, 
%

                            88  

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0717640                700,000.00                   700,000.00            21,000,000.00       21,000,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                700,000.00                   700,000.00            21,000,000.00       21,000,000.00  

площа огороджуючих 
конструкцій будівлі 
(фасад, перекриття), 
кв. м

                  5,232.00  

4.9.  Капітальний ремонт (утеплення) КНП "Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради по вул. Праці, 3, м. Суми 

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради
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Показник продукту:

площа огороджуючих 
конструкцій, що 
планується утеплити 
кв м

                  5,232.00  

Показник 
ефективності:

витрати на розробку 
проєктно-кошторисної 
документації, грн

               700,000.00  

середні витрати на 
утеплення 
огороджуючих 
конструкцій , грн/кв м

                  4,013.76  

Показник якості:

відсоток площі 
огороджуючих 
конструкцій,  що 
планується утеплити, 
%

                          100  

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
тис. грн

0717640             2,700,000.00         2,700,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             2,700,000.00         2,700,000.00  

Показник продукту:

кількість 
установлених 
теплових модулів, од.

2

Показник 
ефективності:

витрати на установку 
теплового модуля             1,350,000.00  

Показник якості:

Завдання 5. Модернізація  системи опалення

5.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) КНП "Центральна міська клінічна лікарня"  Сумської міської ради за адресою: вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

обсяг річної економії 
теплової енергії, 
МВтгод/рік

                     109.30  

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
тис. грн

0717640             2,700,000.00         2,700,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн             2,700,000.00         2,700,000.00  

Показник продукту:

кількість 
установлених 
теплових модулів, од.

2

Показник 
ефективності:

витрати на установку 
теплового модуля             1,350,000.00  

Показник якості:

обсяг річної економії 
теплової енергії, 
МВтгод/рік

                       193.4  

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0717640              150,000.00           150,000.00                 270,000.00             270,000.00                 364,500.00            364,500.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн              150,000.00           150,000.00                 270,000.00             270,000.00                 364,500.00            364,500.00  

Показник продукту:

кількість об'єктів, в 
яких створюється 
система моніторингу, 
од

3 2 2

Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради

5.2. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул.Троїцька,20

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради

6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я"
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
обслуговування 
системи моніторингу в 
одному закладі, 
грн/заклад

               50,000.00                 135,000.00                 182,250.00  

Показник якості:

відсоток об'єктів 
галузі, в яких 
впроваджено систему 
моніторингу, %

44 56 78

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0717640               15,000.00              15,000.00                 39,400.00               39,400.00                  52,650.00               52,650.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, тис. 
грн               15,000.00              15,000.00                 39,400.00               39,400.00                   52,650.00              52,650.00  

Показник продукту:

кількість об'єктів, 
охоплених системою 
моніторингу, од

4 6 8

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
обслуговування 
системи моніторингу в 
одному закладі, 
грн/заклад

3750 6567 6581

Показник якості:

відсоток об'єктів 
галузі, в яких 
впроваджено систему 
моніторингу, %

44 67 89

Завдання 7. Термомодернізація будівель

6.2. Обслуговування  Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів  галузі "Охорона здоров'я"

Культурно-освітні заклади та установи

Відповідальний виконавець: управління охорони здоров'я Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

1017640                470,000.00                   470,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                470,000.00                   470,000.00  

загальна площа 
віконних блоків, кв м 203.8

Показник продукту:

площа віконних 
блоків, що планується 
замінити кв м

55.48

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
заміну 1 кв.м. 
віконних блоків, 
грн/кв м

8471.5

Показник якості:

відсоток площі  
віконних блоків,  що 
планується замінити, 
%

27

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

1017640                280,000.00                   280,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                280,000.00                   280,000.00  

загальна площа 
віконних блоків, кв м 47.8

Показник продукту:

площа віконних 
блоків, що планується 
замінити кв м

24

7.2. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в  бібліотеці - філії № 7, м.Суми, вул.Г.Кондрат'єва, 140

7.1. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в центральній міській бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка, м.Суми, вул.Кооперативна, 6

Відповідальний виконавець: відділ культури Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: відділ культури Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
заміну 1 кв.м. 
віконних блоків, 
грн/кв м

11667

Показник якості:

відсоток площі  
віконних блоків,  що 
планується замінити, 
%

50.2

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

1017640            1,294,000.00          1,294,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн            1,294,000.00          1,294,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 490

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити, 
кв м

490

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення 1 кв.м. 
фасаду, грн/кв м

                 2,640.82   

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0817640                 26,000.00                     26,000.00  

Показники виконання:

Установи галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Завдання 8. Термомодернізація будівель 

Відповідальний виконавець: відділ культури Сумської міської ради

8.1. Заміна вхідних дверей у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"

7.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) в дитячій музичній школі № 3, м.Суми, вул. Шевченка, 16

Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                 26,000.00                     26,000.00  

загальна площа 
вхідних дверних 
блоків, кв м

10

Показник продукту:

площа вхідних 
дверних блоків, що 
планується замінити 
кв м

2.5

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
заміну 1 кв.м. дверних  
блоків, грн/кв м

               10,400.00   

Показник якості:

відсоток площі  
вхідних дверних 
блоків,  що планується 
замінити, %

25

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0817640                660,000.00             660,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                660,000.00             660,000.00  

загальна кількість 
труб, м.п. 500

загальна кількість 
радіаторів, шт. 40

Показник продукту:

загальна кільність 
труб, що планується 
замінити, м.п.

500

загальна кількість 
радіаторів, що 
планується замінити, 
шт.

40

Завдання 9. Модернізація системи опалення

Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

9.1. Заміна застарілих труб та радіаторів системи обігріву на енергоефектині  у  приміщенні будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня" 
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
заміну труб, грн/п.м. 290

середні витрати на 
заміну радіаторів, 
грн/шт

8625

Показник якості:

відсоток системи 
обігріву,  що 
планується замінити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0817640                 70,000.00              70,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                 70,000.00              70,000.00  

загальна кількість 
ламп, шт 114

Показник продукту:

кількість 
світильників, що 
планується замінити, 
шт

114

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
заміну світильників на 
енергоефективні, 
грн/шт

614

Показник якості:

відсоток світильників,  
що планується 
замінити, %

100

Завдання 10. Модернізація системи освітлення

10.1. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні у будинку нічного перебування КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"

Відповідальний виконавець: департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

 



Продовження додатку 4

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

фо
нд

Сп
ец

. ф
он

д

За
г. 

Ф
он

д

Сп
ец

.ф
он

д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

О
бс

яг
 в

ит
ра

т у тому числі кошти інших 
джерел

2023 рік (план)

у тому числі кошти бюджету ТГ

2022 рік (план)

О
бс

яг
 в

ит
ра

ту тому числі кошти бюджету ТГ у тому числі кошти інших 
джерел

К
од

 п
ро

гр
ам

но
ї 

кл
ас

иф
ік

ац
ії 

ви
да

тк
ів

 т
а 

кр
ед

ит
ув

ан
ня

 
(К

П
К

ВК
)

у тому числі кошти інших джерел

О
бс

яг
 в

ит
ра

т

Ві
дп

ов
ід

ал
ьн

і 
ви

ко
на

вц
і, 

ко
д 

ТП
К

ВК
М

Б,
 за

вд
ан

ня
 

пр
ог

ра
ми

, р
ез

ул
ьт

ат
ив

ні
 

по
ка

зн
ик

и

2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

0217640          20,500,000.00               20,500,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн          20,500,000.00               20,500,000.00  

загальна площа 
фасаду, кв м 1700

Показник продукту:

площа фасаду, що 
планується утеплити, 
кв м

1700

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
утеплення 1 кв.м. 
фасаду, грн/кв м

         10,200,000.00   

Показник якості:

відсоток площі  
фасаду,  що 
планується утеплити, 
%

100

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

3717640                75,000.00             75,000.00                  75,000.00              75,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                75,000.00             75,000.00                  75,000.00              75,000.00  

Показник продукту:

11.1 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард"

Завдання 12.  Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері 

Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради

Інші заходи

12.1. Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері 

Фізична культура і спорт

Завдання 11. Термомодернізація будівель 

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
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кількість проведених 
перевірок (наглядових 
аудитів) 
функціонування 
системи 
енергетичного 
менеджменту в 
бюджетній сфері 
міста на відповідність  
ISO 50001, од.

1 1

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
проведення перевірки, 
грн

               75,000.00                  75,000.00  

Показник якості:
кількість закладів 
бюджетної сфери, 
охоплених 
перевіркою, од

83 85

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

3717640                100,000.00            100,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                100,000.00            100,000.00  

Показник продукту:

кількість проведених 
перевірок 
(ресертифікаційнихау
дитів) функціонування 
системи 
енергетичного 
менеджменту в 
бюджетній сфері 
міста на відповідність  
ISO 50001, од.

1

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
проведення перевірки, 
грн

              100,000.00   

Показник якості:

кількість закладів 
бюджетної сфери, 
охоплених 
перевіркою, од

91

12.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7680 
"Членські внески до 

асоціації органів 
місцевого 

самоврядування", 
грн

0217680                50,000.00             50,000.00                  50,000.00              50,000.00                   50,000.00              50,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                50,000.00             50,000.00                  50,000.00              50,000.00                   50,000.00              50,000.00  

ТПКВКМБ  
7680"Членські 

внески до асоціації 
органів місцевого 
самоврядування", 

грн

0217680                46,500.00             46,500.00                  67,500.00              67,500.00                   67,500.00              67,500.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                46,500.00             46,500.00                  67,500.00              67,500.00                   67,500.00              67,500.00  

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

3717640                20,000.00             20,000.00                  50,000.00              50,000.00                   65,000.00              65,000.00  

Показники виконання:

Показник затрат:

обсяг видатків, грн                20,000.00             20,000.00                  50,000.00              50,000.00                   65,000.00              65,000.00  

Показник продукту: ,

письмовий переклад 
документів, кількість 
сторінок

100 100 100

усний переклад, 
кількість годин 40 40 40

Показник 
ефективності:

14.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"

14.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови

Захід 13.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України"

Завдання 14. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: виконавчий комітет  Сумської міської ради

Відповідальний виконавець: виконавчий комітет  Сумської міської ради

Завдання 13. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

середні витрати на 
послуги з письмового 
перекладу, грн./од

100 100 125

середні витрати на 
послуги з усного 
перекладу, грн./год

250 250 312.5

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

3717640                46,800.00             46,800.00                  46,800.00              46,800.00                   46,800.00              46,800.00  

Показники виконання:

Показник затрат:

обсяг видатків, грн                46,800.00             46,800.00                  46,800.00              46,800.00                   46,800.00              46,800.00  

Показник продукту:

послуги консультанта, 
кількість годин                     104.00                       104.00                       104.00  

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
послуги консультанта, 
грн./год

                    450.00                       450.00                       450.00  

ТПКВКМБ  
7700"Реалізація 

програм допомоги і 
грантів 

Європейського 
Союзу, урядів 

іноземних держав, 
міжнародних 
організацій, 
донорських 

установ", грн

0217680                 10,000.00              10,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                 10,000.00              10,000.00  

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

15. Реалізація демонстраційного проєкту від GIZ

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Завдання 16. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку
 16.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії"

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

 15.1. Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28

14.3. Оплата послуг консультанта з питань реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні" на території Сумської міської територіальної громади
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

3717640              133,200.00           133,200.00                 160,000.00             160,000.00                 200,000.00            200,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн              133,200.00           133,200.00                 160,000.00             160,000.00                 200,000.00            200,000.00  

Показник продукту:

кількість заходів 
проведених під час 
"Дні сталої енергії", 
од.

7 7 7

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
проведення заходів з 
популяризації знань з 
енергозбереження, 
грн./од

19028.6 22857.1 28571.4

Показник якості:

відсоток населення 
міста, охоплені 
заходом, %

30 32 35

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

3717640                70,000.00             70,000.00                  85,000.00              85,000.00                   95,000.00              95,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                70,000.00             70,000.00                  85,000.00              85,000.00                   95,000.00              95,000.00  

Показник продукту:

кількість проведених 
тренінгів, навчань для 
енергоменеджерів 
бюджетної сфери, од.

2 2 2

Показник 
ефективності:

середні витрати на 
проведення заходів з 
популяризації знань з 
енергозбереження, 
грн./од

              35,000.00   42500 47500

Показник якості:

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Завдання 17. Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ

Захід 17.1.  Проведення навчань енергоменеджерів бюджетної сфери
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2024 рік (план)
Періоди виконання Програми

у тому числі кошти бюджету ТГ

кількість осіб, для 
яких проведено 
навчання, осіб

50 55 60

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

               70,000.00             70,000.00                  50,000.00              50,000.00                   50,000.00              50,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:

обсяг видатків, грн                70,000.00             70,000.00                  50,000.00              50,000.00                   50,000.00              50,000.00  

Показник продукту:

кількість об'єктів, в 
яких створюється  
автоматизована 
ситема моніторингу, 
од

115 115 115

ТПКВКМБ  7640 
"Заходи з 

енергозбереження", 
грн

               150,000.00             150,000.00  

Показники виконання:

Показники затрат:
обсяг видатків, грн                150,000.00             150,000.00  

Показник продукту:

кількість розроблених 
документів, шт 1

Показник 
ефективності:
середні витрати на 
розробку документа 
грн./год

               150,000.00  

Сумський міський голова

Виконавець: Липова С.А.

Завдання 18. Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу
 18.1. Впровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в бюджетній сфері
Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

19.1. Розробка моніторингового звіту виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року

Відповідальний виконавець: Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Завдання 19.Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату

Олександр ЛИСЕНКО

 



2016 

базовий рік
2021 рік 
(план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. КУ ССШ № 2  по вул. Г.Кондратьєва,76 Теплова енергія Гкал 792.90 680.00 680.00 680.00 568.20

2. КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Л. Українки, 23 Теплова енергія Гкал 1440.40 893.08 886.20 886.20 738.20

3.
КУ ССШ № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А. Бутка по 
вул.Новомістенська,30 

Теплова енергія Гкал 569.10 460.00 460.00 460.00 460.00

4. КУ ССШ № 29 по вул. Заливна, 25 Теплова енергія Гкал 727.90 580.00 580.00 562.20 480.20

5. ЗСО Спеціальна школа по вул. Прокоф'єва, 28 Теплова енергія Гкал 381.40 300.00 300.00 300.00 275.06

6. ЗДО №1 "Ромашка" по вул. Олександра Олеся, 3А Теплова енергія Гкал 270.30 310.00 310.00 310.00 294.00

7. ДНЗ №2 "Ясочка" по вул. Інтернаціоналістів, 39 Теплова енергія Гкал 316.60 217.00 217.00 217.00 180.88

8. ЗДО №6 "Метелик" по вул. Харківська, 10 Теплова енергія Гкал 260.07 221.84 221.84 221.84 170.90

9. ДНЗ №14 "Золотий півник" по вул. Прокоф'єва, 15 Теплова енергія Гкал 256.00 190.00 190.00 190.00 154.74

10. ЗДО №21 "Волошка" по вул. Данила Галицького, 51 Теплова енергія Гкал 289.80 240.00 240.00 240.00 167.8

11. ДНЗ №23 "Золотий ключик" по вул. Ковпака, 27 Теплова енергія Гкал 587.20 432.75 432.75 432.75 432.75

12. ЗДО №24 "Оленка" по вул. Пушкіна, 49а Теплова енергія Гкал 100.80 90.00 90.00 90.00 90.00

13. ДНЗ №26 "Ласкавушка" по провулок лікаря Івана Дерев'янка, 3 Теплова енергія Гкал 458.10 410.00 410.00 410.00 410

14. ДНЗ №29 "Росинка" по пр-т. Шевченко, 16 Теплова енергія Гкал 195.30 175.00 175.00 175.00 163.30

15. ЗДО №35 "Дюймовочка", с. Піщане, вул. Кооперативна, 2 Теплова енергія Гкал 177.90 157.00 157.00 157.00 157

16. ДНЗ №36 "Червоненька квіточка"по вул. Супруна, 12 Теплова енергія Гкал 479.90 430.00 430.00 430.00 417.10

17. ЦЕНТУМ по вул. Харківська, 13 Теплова енергія Гкал 214.68 246.32 246.32 246.32 246.32

Теплова енергія Гкал 7518.35 6032.99 6026.11 6008.31 5406.45

1. КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. Праці, 3 Теплова енергія Гкал 352.00 260.00 260.00 260.00 170.90

Теплова енергія Гкал 1428.60 1300.90 1300.90 1300.90 884.40

Електрична енергія тис. кВт*год 205.84 173.91 173.91 173.91 82.11

3. КНП "Клінична лікарня №5" СМР по вул. М.Вовчок, 2 Теплова енергія Гкал 2980.00 2650.00 2650.00 2650.00 2114.56

4.
КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР по вул. 20 років 
Перемоги, 13 

Теплова енергія Гкал 1570.00 1250.00 1250.00 902.73 808.73

5.
КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР по вул. 
Троїцька, 20 

Теплова енергія Гкал 1440.00 1173.00 1024.31 810.17 643.84

6. КНП "Клінічна лікарня №4" Сумської міської ради Теплова енергія Гкал 1259.00 1700.00 1700.00 1396.42 1396.42

Теплова енергія Гкал 9235.44 8507.81 8359.12 7494.13 6100.97

Електрична енергія тис. кВт*год 205.84 173.91 173.91 173.91 82.11

1. ДМШ № 3  по вул. Шевченка, 16 Теплова енергія Гкал 88.59 62.00 62.00 62.00 49.10

2. МЦБС ім. Т. Г. Шевченка по вул. Кооперативна, 6 Теплова енергія Гкал 107.00 110.00 110.00 110.00 103.98

3. Бібліотека-філія № 7 по вул. Г.Кондрат`єва, 140 Теплова енергія Гкал 24.88 24.00 24.00 24.00 21.42

Теплова енергія Гкал 220.47 196.00 196.00 196.00 174.50

1. КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"" (будинок нічного перебування) Теплова енергія Гкал 66.33 60.00 60.00 60.00 53.42

Теплова енергія Гкал 66.33 60.00 60.00 60.00 53.42

Теплова енергія Гкал 17040.59 14796.80 14641.23 13758.44 11735.35

Електрична енергія тис. кВт*год 205.84 173.91 173.91 173.91 82.11

Виконавець: Липова С.А.

Галузь " Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Всього

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Всього по галузям

Всього

Всього

Додаток 5

Галузь "Культура і мистецтво"

Найменування 
енергоресурсу

№ 
з/п Назва закладу Одиниця 

виміру

Галузь "Освіта"

Галузь "Охорона здоров`я"

Динаміка споживання

Очікувані результати від реалізації Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки

до рішення Сумської міської ради «Про внесення
змін до Програми підвищення
енергоефективності в бюджетній сфері Сумської
міської територіальної громади на 2022-2024

роки, затвердженої рішенням Сумської міської
ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР»

від                    2022 року № 

КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. Троїцька, 282.

Всього



від                            №

2016 

базовий 
рік

2020 рік 2021 рік 
(план) 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7

1. КУ ССШ № 2  по вул. Г.Кондратьєва,76 Теплова енергія Гкал 792.90 638.57 680.00 680.00

2. КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Л. Українки, 23 Теплова енергія Гкал 1440.40 952.76 893.1 886.20

3.
КУ ССШ № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А. Бутка по 
вул.Новомістенська,30 

Теплова енергія Гкал 569.10 368.02 460.00 460.00

4. КУ ЗОШ № 15 ім Д. Турбіна по вул. Пушкіна,52 Теплова енергія Гкал 853.20 647.49 736.40 736.40

5. КУ ССШ № 29 по вул. Заливна, 25 Теплова енергія Гкал 727.90 597.16 580 480.26

6. ЗСО Спеціальна школа по вул. Прокоф'єва, 28 Теплова енергія Гкал 381.40 298.85 300.00 300.00

7. ДНЗ №1 "Ромашка" по вул. Олександра Олеся, 3А Теплова енергія Гкал 270.30 282.76 310.00 310.00

8. ДНЗ №2 "Ясочка" по вул. Інтернаціоналістів, 39 Теплова енергія Гкал 316.60 179.52 217 180.89

9. ДНЗ №6 "Метелик" по вул. Харківська, 10 Теплова енергія Гкал 260.10 197.53 235 205.77

10. ДНЗ №14 "Золотий півник" по вул. Прокоф'єва, 15 Теплова енергія Гкал 256.00 182.75 190 190.00

286.00

11. ДНЗ №25 "Білосніжка" по вул. Лесі Українки, 2-1 Теплова енергія Гкал 387.50 296.73 321.281 321.28

12. ДНЗ №26 "Ласкавушка" по провулок лікаря Івана Дерев'янка, 3 Теплова енергія Гкал 458.10 330.58 410 410.00

13. ДНЗ №36 "Червоненька квіточка"по вул. Супруна, 12 Теплова енергія Гкал 479.90 346.87 430 430.00

14. ДНЗ №40 "Дельфіна" по вул. Лермонтова, 2 Теплова енергія Гкал 436.70 361.03 380.96 380.96

Теплова енергія Гкал 7916.10 5680.61 6143.73 5971.76

1. КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР Теплова енергія Гкал 2862.00 2173.37 2060 2060.00

2. КНП "Клінична лікарня №5" СМР Теплова енергія Гкал 2980.00 2777.56 2650 2493.16

3. КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР Теплова енергія Гкал 1570.00 1206.61 1250 1250.00

4. КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР Теплова енергія Гкал 1521.00 1179.00 1249 1034.90

Теплова енергія Гкал 8933.00 7336.54 7209.00 6838.06

1. ДМШ № 1 по вул. Д.Галицького, 73 Теплова енергія Гкал 117.94 75.62 63 51.82

2. ДМШ № 3  по вул. Шевченка, 16 Теплова енергія Гкал 88.59 57.09 62 62.00

3. МЦБС ім. Т. Г. Шевченка по вул. Кооперативна, 6 Теплова енергія Гкал 107.00 124.04 110 103.98

4. Бібліотека-філія № 7 по вул. Г.Кондрат`єва, 140 Теплова енергія Гкал 24.88 23.20 24 24.00

5. Бібліотека-філія № 14 по вул. М.Лушпи, 54 Теплова енергія Гкал 19.00 6.45 16 16.00

Теплова енергія Гкал 357.41 286.41 275.00 257.80

КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"" (будинок нічного перебування) Теплова енергія Гкал 66.33 52.40 60.00 56.00

КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"" (будинок нічного перебування) Електрична енергія МВт*год 17.39 16.15 15.10 15.09

Теплова енергія Гкал 66.33 52.40 60.00 56.00

Електрична енергія МВт*год 17.39 16.15 15.10 15.09

Теплова енергія Гкал 17272.84 13355.96 13687.73 13123.62

Електрична енергія МВт*год 17.39 16.15 15.10 15.09

Галузь "Освіта"

Всього
Галузь "Охорона здоров`я"

Всього

Галузь "Культура і мистецтво"

Всього

Галузь " Соціальний захист та соціальне забезпечення"

1.

Всього

Всього по галузям

Додаток 5
до рішення Сумської міської ради «Про
Програму підвищення енергоефективності в
бюджетній сфері Сумської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки»

Очікувані результати від реалізації Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об`єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки

№ 
з/п Назва закладу Найменування 

енергоресурсу
Одиниця 

виміру

Динаміка споживання



від                            №

2016 

базовий 
рік

2020 рік 2021 рік 
(план) 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7

2. КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Л. Українки, 23 Теплова енергія Гкал 1440.40 952.76 893.1 886.20

5. КУ ССШ № 29 по вул. Заливна, 25 Теплова енергія Гкал 727.90 597.16 580 480.26

8. ДНЗ №2 "Ясочка" по вул. Інтернаціоналістів, 39 Теплова енергія Гкал 316.60 179.52 217 180.89

9. ДНЗ №6 "Метелик" по вул. Харківська, 10 Теплова енергія Гкал 260.10 197.53 235 205.77

Теплова енергія Гкал 2745.00 1926.96 1925.08 1753.11

2. КНП "Клінична лікарня №5" СМР Теплова енергія Гкал 2980.00 2777.56 2650 2493.16

4. КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР Теплова енергія Гкал 1521.00 1179.00 1249 869.89

Теплова енергія Гкал 4501.00 3956.56 3899.00 3363.06

1. ДМШ № 1 по вул. Д.Галицького, 73 Теплова енергія Гкал 117.94 75.62 63 51.82

3. МЦБС ім. Т. Г. Шевченка по вул. Кооперативна, 6 Теплова енергія Гкал 107.00 124.04 110 103.98

Теплова енергія Гкал 224.94 199.66 173.00 155.80

КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"" (будинок нічного перебування) Теплова енергія Гкал 66.33 52.40 60.00 56.00

КУ "СМТЦСО (НСП) "Берегиня"" (будинок нічного перебування) Електрична енергія МВт*год 17.39 16.15 15.10 15.09

Теплова енергія Гкал 66.33 52.40 60.00 56.00

Електрична енергія МВт*год 17.39 16.15 15.10 15.09

Теплова енергія Гкал 7537.27 6135.58 6057.08 5327.98

Електрична енергія МВт*год 17.39 16.15 15.10 15.09

Галузь "Освіта"

Всього
Галузь "Охорона здоров`я"

Всього

Галузь "Культура і мистецтво"

Всього

Галузь " Соціальний захист та соціальне забезпечення"

1.

Всього

Всього по галузям

Додаток 5
до рішення Сумської міської ради «Про
Програму підвищення енергоефективності в
бюджетній сфері Сумської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки»

Очікувані результати від реалізації Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської об`єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки

№ 
з/п Назва закладу Найменування 

енергоресурсу
Одиниця 

виміру

Динаміка споживання





1 

 

                Проєкт 

               оприлюднено  
             «___» ________2022 р. 

Проєкт
оприлюднено

         року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIIІ СКЛИКАННЯ              СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

від       _______    2022 року №          
 

Про внесення змін до  Комплексної 
цільової програми реформування і 
розвитку житлово-комунального 
господарства Сумської міської  
територіальної громади на            

2022-2024 роки, затвердженої рішенням 
Сумської міської ради    

від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі 
змінами)               
 

 

         З метою своєчасної організації виконання робіт, враховуючи рішення 
Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704 - МР м. Суми "Про 
бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), 
керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Комплексної цільової програми реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади 
на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 
2022 року № 2718-МР (зі змінами)), а саме:  
 

1.1. Викласти в новій редакції додатки 1 - 14, 16 – 18 та 20 - 23 згідно з 
додатками 1 – 21 до цього рішення.  
 
 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на керуючого справами 
Виконавчого комітету Сумської міської ради Павлик Ю.А. 

 

 

 

Сумський міський голова                                                     Олександр ЛИСЕНКО 
 

Виконавець: Олександр ЖУРБА 

 
Ініціатор розгляду: Сумський міський голова 
Проєкт рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради 

Доповідач: директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради  
Олександр ЖУРБА 



 

 

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ 

до проєкту рішення Сумської міської ради  

«Про внесення змін до  Комплексної цільової програми реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами)» 

 

 

Директор Департаменту інфраструктури  
міста Сумської міської ради         Олександр ЖУРБА   
 

 

Начальник відділу юридичного та  
кадрового забезпечення Департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради                 Інна Мельник   
 

 

  

Директор Департаменту фінансів,  
економіки та інвестицій Сумської міської ради            Світлана ЛИПОВА  
 

 

Начальник Правового управління  
Сумської міської ради                                                       Олег ЧАЙЧЕНКО 

 

 

 

Секретар Сумської міської ради                                       Олег РЄЗНІК 
 

 

 

 

 

Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист 
персональних даних». 
 

Олександр ЖУРБА 

      ___________2022 р. 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ РОЗСИЛКИ 

 

Назва підрозділу Керівник 
підрозділу 

Поштова адреса та 
електронна адреса 

Кількість 

екземплярів 

Департамент фінансів,  
економіки та інвестицій 
Сумської міської ради 

Світлана 
ЛИПОВА 

вул. Горького, 21,  
4 поверх, 
mfin@smr.gov. ua 

1 

Департамент 
інфраструктури міста 
Сумської міської ради 

Олександр 
ЖУРБА  

вул. Горького, 21,  
3 поверх, 
dim@smr.gov.ua 

1 

 

 

 

 

Директор Департаменту  
інфраструктури міста Сумської міської ради                    Олександр ЖУРБА 

mailto:mfin@smr.gov
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          Додаток 1 

До рішення сесії 
 Сумської міської ради 

«Про внесення змін до Комплексної 
цільової програми реформування і 
розвитку житлово-комунального 
господарства Сумської міської  
територіальної громади на           
2022-2024 роки», затвердженої 
рішенням Сумської міської ради                                   
від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі 
змінами) від                    №      - МР 

 

1. Загальна характеристика Програми 

 

1.1. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розробки 
Програми 

Сумський міський голова 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розробку Програми 

 

3. Розробник Програми Департамент інфраструктури міста Сумської 
міської ради 

4.СпіврозробникиПрограми Виконавчі органи Сумської міської ради 

5. Відповідальний 
виконавець Програми 

 

Департамент інфраструктури міста Сумської 
міської ради, управління капітального 
будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради, управління архітектури 
та містобудування Сумської міської ради, 
комунальні підприємства Сумської міської ради 
та інші суб’єкти господарювання 

6.Строк реалізації Програми 2022 – 2024 роки 

7.Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Бюджет Сумської міської територіальної 
громади, обласний бюджет, державний бюджет, 
кошти суб’єктів господарювання 

8.Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, усього, у т.ч.: 
 

8.1.коштів бюджету 

Сумської  міської 
територіальної громади 

 

8.2. інші джерела 

 

 

 

2 236 392,86 тис. грн 

 

 

2 182 260,96 тис. грн 

 

 

 

54 131,90тис. грн 
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1.2  Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які 
планується залучити на 

виконання програми 

Роки Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

 

2024 рік 

 

Бюджет Сумської міської 
територіальної громади, 

тис. грн 

 

Інші джерела, тис. грн 

399 219,53 

 

 

 

124,0 

873 463,83 

 

 

 

53 752,60 

907 577,60 

 

 

 

255,30 

2 182 260,96 

 

 

 

54 131,90 

 

 

Сумський міський голова                              Олександр ЛИСЕНКО 

  

Виконавець: Журба О. І. 
_______________________ 



Було в програмі Стало в програмі Було в 
програмі

Стало в 
програмі

Загальний обсяг ресурсного забезпечення Програми 643286.31 399343.53 -243942.78 927339.43 929216.43 1877.00
в тому числі: бюджет Сумської міської територіальної громади 618036.31 399219.53 -218816.78 873586.83 875463.83 1877.00

з загального обсягу:
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Сумської 
міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки, в тому числі в 
приватному секторі

71564.4 63014.0 -8550.40

1 Забезпечення проведення технічного обслуговування та поточний ремонт мереж 15127.4 13864.0 -1263.40

2
Забезпечення проведення капітального ремонту електричних мереж зовнішнього 
освітлення 12637.0 5350.0 -7287.00

Проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної 
інфраструктури  Сумської міської територіальної громади на 2022 - 
2024 роки, в тому числі в приватному секторі

             242,991.00                211,540.50 -31450.50

4

Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та штучних 
споруд (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання 
піском тощо.)

90,950.60                  66,000.00 -24950.60

15 Забезпечення проведення обстеження та екпертизи мостів та шляхопроводів 500.00                               -   -500.00

16
Проведення інвентаризації та  паспортизації  левневих мереж міста 
(електронна мапа)

5,000.00                               -   -5000.00

17 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг 1,000.00                               -   -1000.00

Забезпечення санітарної очистки території Сумської міської 
територіальної громади на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному 
секторі

                   8,521.7                      7,440.0 -1081.70 9682.30 9723.30 41.00

1
Послуги із забезпечення санітарної очистки території міста Суми (послуги зі збирання 
безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (прибирання урн 
від сміття по місту)

                   1,151.7                         680.0 -471.70

3 Придбання та встановлення урн                       300.0                         100.0 -200.00

4
Збирання та вивезення сміття на території Сумської міської територіальної громади 
(після проведення місячника благоустрою) 0.00                  475.0                  516.0 41.00

5
Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація 
несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів                     1,500.0                      1,300.0 -200.00

6
Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, 
озера Чеха та ін. водних об’єктів                       750.0                         540.0 -210.00

Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, 
поховання безрідних Сумської міської територіальної громади та 
організація громадських робіт на    2022 - 2024 роки

                 27,723.4                    17,592.5 -10130.90

1 Утримання кладовищ                      16,448.1                    10,689.0 -5759.10

2 Поточний ремонт, утримання місць поховань та елементів благоустрою                        4,826.5                      1,905.3 -2921.20

3 Забезпечення діяльності спецслужби                    5,778.7                      4,600.0 -1178.70

4 Забезпечення поховання безрідних                       406.1                         193.2 -212.90

5 Сервісне обслуговування водогонів                         64.0                           55.0 -9.00

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт на умовах 
співфінансування з Сумським міським центром зайнятості (50 %/ 50 %;) 
Інші джерела

                        50.0                               -   -50.00

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт на умовах 
співфінансування з Сумським міським центром зайнятості (50 %/ 50 %;) 
Бюджет ТГ

                        50.0                               -   -50.00

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони Сумської 
міської територіальної громади  та поліпшення її екологічних умов, 
організація громадських робіт  на 2022 - 2024 роки, в тому числі в 
приватному секторі

                 44,114.6                    33,831.1 -10283.50

Збільшення 
(+)/ зменшення 

(-)2023

6

2023

Зменшення / 
збільшення до сум 

бюджетних 
призначень

2022

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень

Внесено зміни в 
програму

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень

Порівняльна таблиця змін до  "Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2718-МР. 

№ 
п/п Основні завдання Програми 

2022

Збільшення 
(+)/ зменшення 

(-)

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень



1

Догляд за деревами та кущами (видалення сухостійних (порослі) та аварійних дерев з 
навантаженням та вивезенням деревени, обрізання крон дерев і кущів, вирубування 
пристовбурової порослі, полив та підживлення дерев і кущів, корчування пнів, в 
парках і садах, прополювання пристовбурових ямок)

                   5,500.5                      4,445.0 -1055.50

2

Поточний ремонт та утримання парків, скверів міста, зелених зон та пляжів на 
території територіальної громади (систематичне очищення (прибирання) доріжок, 
алей, сходів на обєктах благоустрою, збирання та вивезення сміття та опалого листя, 
систематичне очищення урн від сміття в парках та скверах міста)

               10,437.50                      5,890.0 -4547.50

3

Догляд за газонами (косіння (викошування) та прибирання скошеної трави на газонах, 
підсів трави на газонах, просічування газонів, поливання та підживлення газонів у 
скверах та парках міста збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних 
обєктах міста, водопостачання газонів)

               10,328.60                      9,395.0 -933.60

4 Садіння нових дерев і кущів                  1,650.00                         600.0 -1050.00

5
Садіння квіткових рослин (цибулинних)(у тому числі і багаторічних) у квітках з усіма 
попередніми супровідними роботами                  3,792.40                      2,297.3 -1495.10

6 Догляд за трояндами                     474.20                         265.0 -209.20

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт на умовах 
співфінансування з Сумським міським центром зайнятості (50 %/ 50 %) Інші джерела                     200.00                         124.0 -76.00

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт на умовах 
співфінансування з Сумським міським центром зайнятості (50 %/ 50 %) Бюджет ТГ                     200.00                         124.0 -76.00

10 Прополювання трави (амброзії)                  1,012.50                         900.0 -112.50

11 Створення та відновлення газонів по місту                     459.10                               -   -459.10

13
Поточний ремонт малих архітектурних форм та споруд благоустрою у парках, скверах 
та зелених зонах                     693.60                         424.6 -269.00

Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів 
благоустрою  на 2022 - 2024 роки                14,313.40                    10,417.2 -3896.20

1 Технічне обслуговування насосної станції по вул.Круговій та по вул.Тихорецька                     755.30                         507.5 -247.80

2

Спостереження, технічне обслуговування та поточний ремонт системи 
санкціонованого проїзду на перехресті провул.Терезова та вул.Воскресенської в 
м.Суми

                    159.30                         110.0 -49.30

3
Оплата за спожиту електроенергію насосною станцією по вул.Тихорецька та фонтан 
площа Театральна,3                       79.40                               -   -79.40

4 Поточний ремонт, утримання об'єктів та елементів благоустрою                  3,812.10                      2,199.2 -1612.90

5 Технічне обслуговування та поточний ремонт фонтанів                  2,216.40                      1,636.6 -579.80

6 Забезпечення водопостачання фонтанів                     550.00                         510.0 -40.00

7 Утримання та поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків                  4,523.20                      4,569.0 45.80

9 Забезпечення функціонування громадських вбиралень                     431.70                         121.9 -309.80

10
Поточний ремонт малих архітектурних форм на території Сумської міської 
територіальної громади                     363.00                         340.0 -23.00

11 Створення електронної мапи благоустрою міста Суми                  1,000.00 -1000.00

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин на 
2022 - 2024 роки                  1,494.30                      1,168.2 -326.10

1 Регулювання чисельності тварин у населених пунктах, у тому числі безпритульних                  1,494.30                    1,168.20 -326.10

Капітальний ремонт  об'єктів та елементів благоустрою Сумської 
міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки                15,112.40                    7,100.00 -8012.40

1 Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальних обєктах                15,112.40                      7,100.0 -8012.40

Капітальний ремонт обєктів житлового господарства Сумської міської 
територіальної громади на 2022 - 2024 роки                19,670.40                           60.0 -19610.40

1 Капітальний ремонт житлового фонду                14,335.40                           14.1 -14321.30

2 Співфінансування капітального ремонту житлового фонду                  5,335.00                           45.9 -5289.10

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних 
дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших заходів Сумської 
міської  територіальної громади   на 2022 - 2024 роки

6015.3                      3,036.0 -2979.30

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень

Зменшення / 
збільшення до сум 

бюджетних 
призначень

7

Зменшення до сум 
бюджетних 
призначень



1 Оформлення міста святковою ілюмінацією 1007.3                         590.2 -417.10

2 Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят 1468.0                         899.8 -568.20

3 Оформлення «Алеї підвісних парасольок» по вул.Соборна в м.Суми 60.0                           50.0 -10.00

4 Поточний ремонт святкової ілюмінації 2000.0                      1,346.0 -654.00

6 Придбання Новорічної ялинки на пл.Театральну з ілюмінацією та огорожею 1200.0                               -   -1200.00

7 Придбання пневдостендів для Новорічної ялинки 130.0                               -   -130.00

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства на 2022 - 
2024 роки, в тому числі в приватному секторі 7308.1 6169.52 -1138.58 8187.33 10023.33 1836.0

4
Оплата послуг по постачанню та розподілу природнього газу до монументу "Вічна 
Слава" 50.00 60.00 10.0

7 Встановлення інформаційних табло на зупинках громадського транспорту 276.55                               -   -276.55

8
Проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед населення щодо роздільного 
збору ТПВ 100.0                               -   -100.00

9 Поточний ремонт та виготовлення  інформаційних щитів для кладовищ 23.2 -23.24

10 Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля 300.0                           30.0 -270.00

11 Виготовлення та встановлення покажчиків назв вулиць 230.0                           50.1 -179.90

12
Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління 
відходами на основі замкненого циклу») БЮДЖЕТ ТГ 350.0                         323.0 -27.00

13

Орендна плата за користування земельною ділянкою полігону для розміщення 
твердих побутових відходів III черги (кадастровий номер 5922380800:06:001:0206, 
розташованої за межами населених пунктів на території Верхньосироватської 
сільської ради Сумського району (Великобобрицького старостинського округу 
Краснопільського району) Сумської області)

0.00 1542.00 1868.00 326.0

14 Надання послуги з розробки проекту: організація дорожнього руху 325.0                           70.1 -254.90 0.0

15 Технічне обслуговування  камер відеоспостереження 55.0                           48.0 -7.00 0.0

18 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою 0.00 1500.00 1500.0

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного 
господарства Сумської міської територіальної громади                                                                                           
на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному секторі

                   6,867.0                      6,096.5 -770.5

1
Фінансова підтримка  КП «Міськводоканал» СМР (придбання та заміна 
пожежних гідрантів, оновленння показчиків, ПГ )                       444.6                               -   -444.6

2
Фінансова підтримка  КП «Міськводоканал» СМР (придбання 
водопровідних та каналізаційних люків)                       211.0                         200.0 -11.0

3 Поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення                       350.0                           79.0 -271.0

6 Надання послуг по обстеженню води на території старостинських округів                         13.0                               -   -13.0

7 Поточний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання (придбання)                         40.0                             9.1 -30.9

8

Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата заробітної плати 
разом з нарахуваннями, придбання запасних частиин  та паливно-
мастильних матеріалів  )

                   5,000.0 -5000.00 0.0

Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата заробітної плати 
разом з нарахуваннями, придбання запасних частиин  та паливно-
мастильних матеріалів,проведення державної експертизи та оцінки запасів 
корисних копалин  )

                           -                        5,000.0 5000.0

Виконання заходів за рахунок цільових фондів на 2022 - 2024 роки                    2,300.0                         855.7 -1444.3

1 Садіння нових дерев і кущів за рахунок цільового фонду                       350.0                         300.7 -49.3

2
Кошти ОСББ/співвласників передбачені на співфінансування капітального ремонту 
житлового фонду                    1,950.0                         555.0 -1395.0

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств 
комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади 
на 2022 - 2024 роки

                 21,600.0                      5,240.0 -16360.0

6 Поповнення статутного капіталу КП "Зеленбуд" СМР, а саме:                            -                           240.0 240.0

Поповнення статутного капіталу  КП «Зеленбуд» СМР (придбання 
розкидача піску  )                            -                             90.0 90.0

Зменшення / 
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бюджетних 
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Поповнення статутного капіталу  КП «Зеленбуд» СМР (придбання 
комунального вакуумного прибиральника (пилосос) )                            -                           150.0 150.0

2 Поповнення статутного фонду  КП «Міськсвітло» СМР, а саме:                    3,000.0 -3000.00 0.0

Автовишка 28м                    3,000.0 -3000.00 0.0

3 Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат", а саме: 3500.00 -3500.00 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат"  (придбання 
сміттєвоза) 1600.00 -1600.00 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат"  (автобуса) 1900.00 -1900.00 0.0

4 Поповнення статутного капіталу КП "Міськводоканал" СМР, а саме: 10100.00 -10100.00 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Міськводоканал" СМР (Мулосос  ІВ 
на базі автомобіля RENO-Дуєт 6 м3) 4700.00 -4700.00 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Міськводоканал" СМР 
(Каналопромивочний автомобіль  на базі МАЗ 4371 N2 марки АТ-КО-
503КП-9 , 3,5 м3)

2600.00 -2600.00 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Міськводоканал" СМР (Автовишка 
IVEKO)

2800.00 -2800.00 0.0

Впровадження енергозберігаючих заходів  на 2022 - 2024 роки 4600.50 2900.00 -1700.50

1

Відшкодування з бюджету Сумської міської ТГ  відсотків за кредитами, 
залученими населенням (фізичними особами), на впровадження 
енергозберігаючих заходів

1600.50 500.00 -1100.50

2

Відшкодування з бюджету Сумської міської ТГ відсотків за кредитами, 
залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових 
будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження 
енергозберігаючих заходів (програма "Енергодім")

2000.00 1400.00 -600.00

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-
експлуатаційного господарства                                                                                                                                                                                                                                              
на 2022 - 2024 роки

300.00 110.00 -190.00

1 Надання послуг з розробки технічних паспортів на багатоквартирні будинки 300.00 110.00 -190.00

Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції на 2022 - 2024 роки              144,883.80                  18,601.40 -126282.40

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.                70,233.80                  13,823.40 -56410.40

1 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                11,400.00                    2,976.20 -8423.8

2  Реконструкція житлового фонду (приміщень)                  1,333.80                               -   -1333.8

3 Реконструкція та реставрація інших об'єктів                50,000.00                  10,255.10 -39744.9

4 Капітальний ремонт інших об'єктів                  7,500.00                       592.10 -6907.9

Будівництво інших об'єктів комунальної власності, в т.ч.                64,650.00                    4,778.00 -59872.0

5 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                  7,000.00                    1,291.00 -5709.0

6 Реконструкція та реставрація інших об'єктів                32,000.00                    3,302.00 -28698.0

7 Капітальний ремонт інших об'єктів                     650.00                       185.00 -465.0

8
Розбудова системи централізованого водопостачання та водовідведення 
Сумської міської територіальної громади (кредит МБРР)                25,000.00                               -   -25000.0

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури                10,000.00                               -   -10000.0

10 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                10,000.00                               -   -10000.0

Надання та повернення бюджетних позичок на поворотній основі на 2022 - 2024 
роки -8494.09 -8179.09 315.0

1
Повернення бюджетних позичок на поворотній основі КП 
"Сумитеплоенергоцентраль" -7754.09 -7654.09 100.0

2 Повернення бюджетних позичок на поворотній основі -740.00 -525.00 215.0

Олександр ЖУРБАДиректор Департаменту
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Додаток 2

тис.грн.

бюджет ТГ державний 
бюджет

обласний 
бюджет бюджет ТГ інші джерела державний 

бюджет
обласний 
бюджет бюджет ТГ інші 

джерела
державний 

бюджет
обласний 
бюджет бюджет ТГ інші 

джерела

1
Проведення ремонту  та утримання об'єктів транспортної 
інфраструктури, в тому числі в приватному секторі 1,163,458.90 0.00 1,163,458.90 211,540.50 465,356.80 486,561.60

2
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього 
освітлення, в тому числі в приватному секторі 267,123.70 267,123.70 63,014.00 99,565.30 104,544.40

3

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони 
та поліпшення її екологічних умов, організація 
громадських робіт, в тому числі в приватному секторі

147,181.10 146,657.10 524.00 33,707.10 124.00                55,396.00 200.00 57,554.00 200.00        

4 Виконання заходів за рахунок цільових фондів 5,711.20 5,711.20 0.00 855.70 2,368.50 2,487.00

5

Забезпечення благоустрою  кладовищ, діяльності 
спецслужби, поховання безрідних та функціонування 
громадських вбиралень, організація громадських робіт 

79,249.00 79,141.10 107.90 17,592.50 -                      30,023.40 52.60 31,525.20 55.30          

6
Забезпечення санітарної  очистки території, в тому числі в 
приватному секторі 27,440.30 27,440.30 7,440.00 9,723.30 10,277.00

7
Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів 
благоустрою 34,882.50 34,882.50 10,417.20 11,933.70 12,531.60

8
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей 
та тварин 4,484.40 4,484.40 1,168.20 1,607.90 1,708.30

9 Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою 40,977.10 0.00 40,977.10 7,100.00 16,379.10 17,498.00

10 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства 42,803.90 42,803.90 60.00 20,850.60 21,893.30

11

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних 
та історичних дат, культурно-мистетцьких, релігійних та 
інших  заходів

13,580.80 13,580.80 3,036.00 5,167.70 5,377.10

12
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства, в тому числі в приватному секторі 19,737.45 19,737.45 0.00 6,169.52 10,023.33 3,544.60

13

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства, в тому числі в приватному 
секторі

8,982.40 8,982.40 0.00 6,096.50 1,651.70 1,234.20

14
Забезпечення функціонування об'єктів житлово-
комунального господарства 1,200.00 1,200.00 0.00 350.00 400.00 450.00

15 Впровадження енергозберігаючих заходів 12,977.80 12,977.80 0.00 2,900.00 4,896.50 5,181.30

16
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази 
підприємств комунальної форми власності 5,240.00 5,240.00 0.00 5,240.00 0.00 0.00

17
Створення сприятливих умов проживання населення та 
забезпечення надання життєво необхідних послуг 40,000.00 40,000.00 0.00 12,000.00 13,000.00 15,000.00

18
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування 
житлово-експлуатаційного господарства 770.00 770.00 0.00 110.00 320.00 340.00

19 Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції 328,771.40 275,271.40 53,500.00 18,601.40 -                      126,800.00 53,500.00 129,870.00

20
Надання та повернення бюджетних позичок на поворотній 
основі -8,179.09 -8,179.09 0.00 -8,179.09 0.00 0.00

2,236,392.86 0.00 0.00 2,182,260.96 54,131.90 0.00 0.00 399,219.53 124.00 0.00 0.00 875,463.83 53,752.60 0.00 0.00 907,577.60 255.30

інші джерела

2022

Основні завдання Програми обласний 
бюджет

в тому числі

№ 
п/п

до рішення  сесії  Сумської міської ради "Про внесення змін до 
Комплексної цільової  програми  реформування і розвитку житлово- 
комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 
2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 
січня 2022 року  №2718-МР (зі змінами)                                                                             

2024

державний 
бюджет

Всього:

Ресурсне забезпечення виконання Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки 

від                  №          

Обсяг ресурсів 
всього

У тому числі за роками
2023



Виконавець: Журба О.І.

Олександр ЛИСЕНКОСумський міський голова



до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади
на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради             
від 26 січня 2022 року №2718-МР (зі змінами)

 

тис.грн.

1

Забезпечення проведення капітального ремонту 
вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, 
внутрішньоквартальних проїзних доріг

Бюджет ТГ 266,623.80 57,950.00 101,791.80 106,882.00

Управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства СМР, Департамент інфраструктури міста 

СМР та ішні суб'єкти господарювання

2
Забезпечення проведення поточного ремонту 
вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Бюджет ТГ 374,775.00 2,700.00 181,500.00 190,575.00

4

Забезпечення проведення утримання вулично-
дорожньої мережі та штучних споруд (чищення 
доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, 
посипання піском тощо.)

Бюджет ТГ 271,093.70 66,000.00 100,045.70 105,048.00

5 Поточний ремонт та улаштування огорож Бюджет ТГ 4,800.00 1,500.00 1,600.00 1,700.00
Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 

господарювання

6
Поточний ремонт зупинок громадського 
транспорту Бюджет ТГ 5,061.60 1,595.20 1,690.90 1,775.50

Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 
господарювання

7
Забезпечення проведення поточного ремонту 
проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок Бюджет ТГ 35,899.00 11,469.00 11,917.00 12,513.00

Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 
господарювання

8

Забезпечення проведення утримання та 
обслуговування технічних засобів регулювання 
дорожнім рухом

Бюджет ТГ 2,814.00 894.60 936.30 983.10
Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 

господарювання

9
Забезпечення проведення поточного ремонту 
мостів,  шляхопроводів та пішохідних мостів Бюджет ТГ 6,954.80 2,191.70 2,323.10 2,440.00

Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 
господарювання

10

Встановлення, поточний та капітальний 
ремонти технічних засобів регулювання 
дорожнім рухом

Бюджет ТГ 9,736.60 1,440.00 4,027.60 4,269.00
Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 

господарювання

12
Забезпечення проведення капітального ремонту 
мостів, шляхопроводів та пішохідних мостів Бюджет ТГ 49,171.00 2,800.00 22,620.00 23,751.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

13
Забезпечення проведення капітального ремонту 
зупинок громадського транспорту Бюджет ТГ 17,989.40 1,000.00 8,287.40 8,702.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

Загальні 
витрати 

У тому числі за роками
Відповідальний за виконання заходу

2022 2023 2024

Додаток 3

від                              №  

Проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури  Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному секторі

№ з/п Найменування заходу

Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 
господарювання

Джерела 
фінансування

Департамент інфраструктури міста СМР  та ішні суб'єкти 
господарювання



14
Улаштування нових та розширення існуючих 
тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок Бюджет ТГ 48,040.00 5,000.00 21,117.00 21,923.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

15
Забезпечення проведення обстеження та 
екпертизи мостів та шляхопроводів Бюджет ТГ 0.00 0.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

16
Проведення інвентаризації та  паспортизації  
левневих мереж міста (електронна мапа) Бюджет ТГ 0.00 0.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

17
Проведення технічної інвентаризації та 
паспортизації доріг Бюджет ТГ 0.00 0.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

18
Забезпечення проведення капітального ремонту 
об'єктів транспортної інфраструктури Бюджет ТГ 20,500.00 7,000.00 7,500.00 6,000.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

19

Забезпечення проведення благоустрою 
населених пунктів вулично-дорожньої мережі та 
штучних споруд

Бюджет ТГ 50,000.00 50,000.00
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

Всього: 1,163,458.90 211,540.50 465,356.80 486,561.60

Олександр ЛИСЕНКО Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.



до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

тис. грн.

1

Забезпечення проведення технічного 
обслуговування та поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення

Бюджет ТГ 96,041.7 13,864.0 40,062.3 42,115.4

2

Забезпечення проведення капітального 
ремонту електричних мереж зовнішнього 
освітлення 

Бюджет ТГ 45,045.0 5,350.0 19,363.0 20,332.0

3

Освітлення вулиць (оплата електроенергії 
вуличного освітлення) в тому числі судовий 
збір

Бюджет ТГ 126,037.0 43,800.0 40,140.0 42,097.0

Всього: 267,123.7 63,014.0 99,565.3 104,544.4

Олександр ЛИСЕНКО

Департамент інфраструктури міста СМР 
та інші суб'єкти господарювання

2024

Департамент інфраструктури міста СМР 
та інші суб'єкти господарювання

Департамент інфраструктури міста СМР 
та інші суб'єкти господарювання

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному 
секторі

№ 
п/п Найменування заходу Джерела 

фінансування
Загальні 
витрати 

У тому числі за роками

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 
від                              № 

Виконавець: Журба О.І.

 Сумський міський голова

Додаток 4

Відповідальний за виконання заходу
2022 2023



Додаток 5
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

2022 2023 2024

Догляд за деревами та кущами (видалення сухостійних (порослі) 
та аварійних дерев з навантаженням та вивезенням деревени, 
обрізання крон дерев і кущів, вирубування пристовбурової 
порослі, полив та підживлення дерев і кущів, корчування пнів, в 
парках і садах, прополювання пристовбурових ямок)

16,186.0 4,445.0 5,776.0 5,965.0

Поточний ремонт та утримання парків, скверів міста, зелених зон 
та пляжів на території територіальної громади (систематичне 
очищення (прибирання) доріжок, алей, сходів на обєктах 
благоустрою, збирання та вивезення сміття та опалого листя, 
систематичне очищення урн від сміття в парках та скверах міста)

29,396.7 5,890.0 11,466.7 12,040.0

Догляд за газонами (косіння (викошування) та прибирання 
скошеної трави на газонах, підсів трави на газонах, просічування 
газонів, поливання та підживлення газонів у скверах та парках 
міста збирання та вивезення сміття та опалого листя по загальних 
обєктах міста, водопостачання газонів)

23,660.7 9,395.0 6,958.9 7,306.8

4 Садіння нових дерев і кущів бюджет ТГ 4,320.8 600.0 1,815.0 1,905.8

5

Садіння квіткових рослин (цибулинних)(у тому числі і 
багаторічних) у квітках з усіма попередніми супровідними 
роботами

бюджет ТГ 10,849.3 2,297.3 4,171.7 4,380.3

6 Догляд за трояндами бюджет ТГ 1,458.3 265.0 582.1 611.2

бюджет ТГ

бюджет ТГ

бюджет ТГ

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

2

 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони Сумської міської територіальної громади  та поліпшення її екологічних умов, організація громадських робіт  
на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному секторі

№ п\п Найменування заходу Джерела 
фінансування

Загальні 
витрати 

У тому числі за роками
Відповідальний за виконання заходу

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  

від                              № 

1

3

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання



Інші джерела 524.0 124.0 200.0 200.0

бюджет ТГ 524.0 124.0 200.0 200.0

Утримання дитячого парку "Казка", в т.ч. 1,827.8 625.0 587.7 615.1

прибирання території та косіння трави в дитячому парку "Казка" 825.7 295.0 258.9 271.8

утримання туалету на території дитячого парку "Казка" 477.7 140.0 165.7 172.0

поточний ремонт доріжок 137.0 137.0 0.0 0.0

догляд за деревами 69.5 0.0 33.9 35.6

садіння дерев 152.5 50.0 50.0 52.5

улаштування квітників з однолітників з усіма видами супутніх робіт 165.4 3.0 79.2 83.2

9 Встановлення паркових лавочок в дитячому парку "Казка" бюджет ТГ 338.2 60.0 135.7 142.5
Департамент інфраструктури міста СМР   та інші суб'єкти 

господарювання

10 Прополювання трави (амброзії) бюджет ТГ 3,155.8 900.0 1,100.4 1,155.4
Департамент інфраструктури міста СМР   та інші суб'єкти 

господарювання

11 Створення та відновлення газонів по місту бюджет ТГ 997.5 0.0 486.6 510.9
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

12
Утримання майданчику для складування відходів по вул. 
М.Лукаша бюджет ТГ 2,662.5 920.0 850.0 892.5

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

13
Поточний ремонт малих архітектурних форм та споруд 
благоустрою у парках, скверах та зелених зонах Бюджет ТГ 1,931.8 424.6 735.2 772.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

14 Капітальний ремонт парків, скверів тощо Бюджет ТГ 49,347.7 7,761.2 20,530.0 21,056.5
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

147,181.1      33,831.1       55,596.0     57,754.0      

Олександр ЛИСЕНКО

          Виконавець: Журба О.І.                      

Всього:

Сумський міський голова

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

бюджет ТГ8
Департамент інфраструктури міста СМР,  КП"Сумикомунінвест" 

СМР та інші суб'єкти господарювання

7

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт на 
умовах співфінансування з Сумським міським центром зайнятості 
(50 %/ 50 %)



Додаток 8
до рішення сесії  Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

1
Технічне обслуговування насосної станції по вул.Круговій та по 
вул.Тихорецька Бюджет ТГ 2219.5 507.5 835.0 877.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

2

Спостереження, технічне обслуговування та поточний ремонт 
системи санкціонованого проїзду на перехресті провул.Терезова 
та вул.Воскресенської в м.Суми

Бюджет ТГ 453.8 110.0 167.7 176.1
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

3
Оплата за спожиту електроенергію насосною станцією по 
вул.Тихорецька та фонтан площа Театральна,3 Бюджет ТГ 172.6 0.0 84.2 88.4

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

4 Поточний ремонт, утримання об'єктів та елементів благоустрою Бюджет ТГ 10547.0 2,199.2 4,072.1 4,275.7
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

5 Технічне обслуговування та поточний ремонт фонтанів Бюджет ТГ 6330.5 1,636.6 2,289.7 2,404.2
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

6 Забезпечення водопостачання фонтанів Бюджет ТГ 1740.0 510.0 600.0 630.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

7
Утримання та поточний ремонт дитячих та спортивних 
майданчиків Бюджет ТГ 9834.6 4,569.0 2,568.6 2,697.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

8 Придбання та встановлення нових лавок Бюджет ТГ 1183.0 423.0 370.0 390.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

9 Забезпечення функціонування громадських вбиралень Бюджет ТГ 1278.2 121.9 564.3 592.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання

10
Поточний ремонт малих архітектурних форм на території 
Сумської міської територіальної громади Бюджет ТГ 1123.3 340.0 382.1 401.2

Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 
господарювання

11 Створення електронної мапи благоустрою міста Суми Бюджет ТГ 0.0 0.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші суб'єкти 

господарювання
Всього: 34,882.5 10,417.2 11,933.7 12,531.6

Олександр ЛИСЕНКО

№ 
з/п Найменування заходу Джерела 

фінансування
Загальні 
витрати

У тому числі за роками
Відповідальний за виконання заходу

2022 2023 2024

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою  на 2022 - 2024 роки

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  

від                              № 
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 



Додаток 9
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис. грн.)

1

Регулювання чисельності тварин у 
населених пунктах, у тому числі 
безпритульних

Бюджет ТГ     4,484.4   1,168.2   1,607.9    1,708.3 
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

Всього:     4,484.4   1,168.2   1,607.9    1,708.3 

Олександр ЛИСЕНКО

від                         №

№ 
з/п Найменування заходу

У тому числі за роками

2024

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин на 2022 - 2024 роки

Джерела 
фінансування

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської 

 Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

Відповідальний за виконання 
заходу2022 2023

Загальні 
витрати

 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 



Додаток 10
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

1
Капітальний ремонт об'єктів та елементів 
благоустрою на загальних обєктах Бюджет ТГ 40,977.1 7,100.0 16,379.1 17,498.0

Департамент інфраструктури міста СМР та 
інші суб'єкти господарювання

Всього: 40,977.1 7,100.0 16,379.1 17,498.0

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Журба О.І.

2023
№ п/п Найменування заходу Джерела 

фінансування Загальні витрати
У тому числі за роками

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 
від                         №

2024

Капітальний ремонт  об'єктів та елементів благоустрою Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки

Відповідальний за виконання заходу
2022



Додаток 11
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

1 Капітальний ремонт житлового фонду Бюджет ТГ 31,164.9 14.1 15,195.5 15,955.3
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

2
Співфінансування капітального ремонту 
житлового фонду Бюджет ТГ 11,639.0 45.9 5,655.1 5,938.0

Департамент інфраструктури міста 
СМР та інші суб'єкти господарювання

Всього: 42,803.9 60.0 20,850.6 21,893.3

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 

Капітальний ремонт обєктів житлового господарства Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки

№ 
п/п Найменування заходу Джерела 

фінансування
Потреба коштів 

всього

У тому числі за роками
Відповідальний за виконання заходу

від                         №

2022 2023 2024

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської 

Олександр ЛИСЕНКО



Додаток 12
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

3
Оформлення «Алеї підвісних парасольок» по 
вул.Соборна в м.Суми Бюджет ТГ 190.0 50.0 70.0 70.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

4 Поточний ремонт святкової ілюмінації Бюджет ТГ 5,848.0 1,346.0 2,219.0 2,283.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

5 Послуги з охорони новорічних ялинок Бюджет ТГ 500.0 150.0 170.0 180.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

6
Придбання Новорічної ялинки на пл.Театральну з 
ілюмінацією та огорожею Бюджет ТГ 0.0 0.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

7 Придбання пневдостендів для Новорічної ялинки Бюджет ТГ 0.0 0.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

Всього: 13,580.8 3,036.0 5,167.7 5,377.1

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання899.8

2023

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

Відповідальний за виконання заходу
У тому числі за роками

Олександр ЛИСЕНКО

Бюджет ТГ

1,723.04,263.8Бюджет ТГ 1,641.02 Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят

Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших заходів Сумської міської  територіальної громади   на 
2022 - 2024 роки

Джерела 
фінансування

1,121.1

2022
Найменування заходу

1,121.1

Потреба 
коштів всього 

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 

№ 
п/п 2024

1 Оформлення міста святковою ілюмінацією 1,067.7590.2

від                         №



Додаток 13
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

16,699.92 5,214.42 9,018.50 2,467.00

1
Поточний ремонт та заміна хомутів для кріплення 
прапорів на електричних та тролейбусних опорах Бюджет ТГ 326.60 40.00 136.60 150.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

2

Оплата  податку на земельну ділянку за адресою: м. 
Суми, вул. Привокзальна,4/13 (каналізаційно-насосна 
станція)

Бюджет ТГ 13.40 4.70 4.70 4.00 Департамент інфраструктури міста СМР 

3
Оплата за видачу сертифікату, який видається у разі 
прийняття в експлуатацію обєкта Бюджет ТГ 226.00 101.00 60.00 65.00 Департамент інфраструктури міста СМР 

4
Оплата послуг по постачанню та розподілу 
природнього газу до монументу "Вічна Слава" Бюджет ТГ 175.00 60.00 60.00 55.00 Департамент інфраструктури міста СМР

5 Проведення санації шахтних колодязів Бюджет ТГ 924.50 406.50 253.00 265.00
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

6 Поточний ремонт шахтних колодязів Бюджет ТГ 1,635.00 525.00 550.00 560.00
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

7
Встановлення інформаційних табло на зупинках 
громадського транспорту Бюджет ТГ 1,070.00 0.00 520.00 550.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

8
Проведення інформаційно-розяснювальної роботи 
серед населення щодо роздільного збору ТПВ Бюджет ТГ 260.00 0.00 120.00 140.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

9
Поточний ремонт та виготовлення  інформаційних 
щитів для кладовищ Бюджет ТГ 119.00 0.00 59.00 60.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

10 Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля Бюджет ТГ 30.00 30.00
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

11
Виготовлення та встановлення покажчиків назв 
вулиць Бюджет ТГ 417.10 50.10 179.00 188.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

Інші джерела 4,703.20 1,780.00 2,923.20

Бюджет ТГ 703.00 323.00 380.00

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному секторі

Потреба 
коштів всього 

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

2023

Реалізація проєкту «Circular-based waste management» 
(«Управління відходами на основі замкненого циклу»)

Відповідальний за виконання заходу

від                         №

№ 
п/п Найменування заходу Джерела 

фінансування 2024

 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 

У тому числі за роками

2022

12



13

Орендна плата за користування земельною ділянкою 
полігону для розміщення твердих побутових відходів 
III черги (кадастровий номер 5922380800:06:001:0206, 
розташованої за межами населених пунктів на 
території Верхньосироватської сільської ради 
Сумського району (Великобобрицького 
старостинського округу Краснопільського району) 
Сумської області)

Бюджет ТГ 3,564.16 1,696.16 1,868.00
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

14
Надання послуги з розробки проекту: організація 
дорожнього руху Бюджет ТГ 780.10 70.10 345.00 365.00

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

15 Технічне обслуговування  камер відеоспостереження Бюджет ТГ 173.00 48.00 60.00 65.00
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

16

Надання послуг зі створення та розміщення 
інформаційної продукції (табличок для найпростіших 
укриттів (підвалів) в житлових будинках

Бюджет ТГ 50.00 50.00
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

17
Надання послуг з проведення контрольного топографо-
геодезичного знімання Бюджет ТГ 29.86 29.86

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

18
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації 
об'єктів благоустрою Бюджет ТГ 1,500.00 1,500.00

3,037.53 955.10 1,004.83 1,077.60

18

Придбання та виготовлення рекламних матеріалів 
соціального характеру, рекламних матеріалів до 
святкових та урочистих подій

Бюджет ТГ 551.25 182.50 183.75 185.00

19

Демонтаж  рекламних засобів, розміщених самовільно 
та з порушенням порядку розміщення зовнішньої 
реклами на території Сумської міської територіальної 
громади

Бюджет ТГ 440.29 136.23 144.70 159.36

20

Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених 
елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних 
індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення на 
території Сумської міської територіальної громади

Бюджет ТГ 1,810.79 563.17 597.18 650.44

21

Зберігання демонтованих елементів благоустрою, 
тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, 
тимчасових споруд та рекламних засобів

Бюджет ТГ 235.20 73.20 79.20 82.80

Всього: 19,737.45 6,169.52 10,023.33 3,544.60

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

Олександр ЛИСЕНКО

Управління архітектури та містобудування СМР 
та інші суб'єкти господарювання



Додаток 6
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади
на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  

(тис.грн.)

1 Утримання кладовищ бюджет ТГ 46431           10,689.0          17,435.0            18,307.0 

2
Поточний ремонт, утримання місць поховань 
та елементів благоустрою бюджет ТГ 12946 1,905.3 5,385.7 5,655.0

3 Забезпечення діяльності спецслужби бюджет ТГ 18188.3 4,600.0 6,628.3 6,960.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

4 Забезпечення поховання безрідних бюджет ТГ 1123.9 193.2 454.0 476.7
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

5 Сервісне обслуговування водогонів бюджет ТГ 194 55.0 67.8 71.2
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

Інші джерела 107.9 0.0 52.6 55.3

бюджет ТГ 107.9 0.0 52.6 55.3

7

Забезпечення поховання  тіл (останків) 
загиблих військовослужбовців збройних сил 
Російської Федерації, осіб, які входили до 
складу незаконних збройних формувань, що 
вчинили збройну агресію проти України

бюджет ТГ 150 150.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

Всього: 79,249.0 17,592.5 30,076.0 31,580.5

Олександр ЛИСЕНКО

___________________

Виконавець: Журба О.І.

від                                 № 
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 

Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання безрідних Сумської міської територіальної громади та організація громадських робіт на                                  
2022 - 2024 роки

№ 
з/п Найменування заходу

Сумський міський голова

Джерела 
фінансування

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

6

Організація та проведення оплачуваних 
громадських робіт на умовах 
співфінансування з Сумським міським 
центром зайнятості (50 %/ 50 %;)

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

Загальні 
витрати 

У тому числі за роками
Відповідальний за виконання заходу

2022 2023 2024





Додаток 7
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

1

Послуги із забезпечення санітарної очистки 
території міста Суми (послуги зі збирання 
безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування (прибирання 
урн від сміття по місту)

Бюджет ТГ 3,869.1 680.0 1,550.8 1,638.3
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

2

Послуги з утримання в належному стані 
об'єктів благоустрою міста Суми 
(утримання зупинок громадського 
транспорту)

Бюджет ТГ 13,986.5 3,820.0 4,910.5 5,256.0
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

3 Придбання та встановлення урн Бюджет ТГ 747.7 100.0 316.0 331.7
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

4

Збирання та вивезення сміття на території 
Сумської міської територіальної громади 
(після проведення місячника благоустрою)

Бюджет ТГ 1,514.0 500.0 516.0 498.0
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

5

Догляд за об'єктами благоустрою загального 
користування: ліквідація несанкціонованих і 
неконтрольованих звалищ відходів  

Бюджет ТГ 4,540.0 1,300.0 1,580.0 1,660.0

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської 

від                                 № 
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 

Забезпечення санітарної очистки території Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному секторі

У тому числі за роками
№ з/п Найменування заходу

2024

Загальні 
витрати 

Джерела 
фінансування 2022 2023

Департамент інфраструктури міста 
СМР та інші суб'єкти господарювання

Відповідальний за виконання 
заходу



6

Проведення санітарних заходів у 
прибережних смугах річок Псел, Сумка, 
Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів 

Бюджет ТГ 2,283.0 540.0 850.0 893.0
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

7

Перевезення тимчасово складованих 
побутових відходів на полігон для 
складування твердих побутових відходів

Бюджет ТГ 500.0 500.0
Департамент інфраструктури міста 

СМР та інші суб'єкти господарювання

Всього: 27,440.3 7,440.0 9,723.3 10,277.0

Олександр ЛИСЕНКО
Виконавець: Журба О.І.

 Сумський міський голова 



Додаток 14
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

тис.грн.

4
Послуги з охорони каналізаційно-насосної станції  
за адресою м.Суми вул.Привокзальна 4/13 Бюджет ТГ 864.4 588.4 276.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

5
Поточний ремонт, утримання та технічне 
обслуговування водонапірних башт та свердловин Бюджет ТГ 578.0 220.0 218.0 140.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

6
Надання послуг по обстеженню води на території 
старостинських округів Бюджет ТГ 32.0 0.0 15.0 17.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

7
Поточний ремонт інших об'єктів - заміна 
насосного обладнання (придбання) Бюджет ТГ 104.1 9.1 45.0 50.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

8

Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР 
(оплата заробітної плати разом з нарахуваннями, 
придбання запасних частиин  та паливно-
мастильних матеріалів, проведення державної 
експертизи та оцінки запасів корисних копалин  )

Бюджет ТГ 5,000.0 5,000.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

Всього: 8,982.4 6,096.5 1,651.7 1,234.2

Олександр ЛИСЕНКО

3
Поточний ремонт зовнішніх мереж 
водопостачання та водовідведення Бюджет ТГ 843.7 79.0 371.7

634.2
Департамент інфраструктури міста СМР, КП 

"Міськводоканал" СМР 

393.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

Сумський міський голова
Виконавець: Журба О.І.

№ п/п Найменування заходу

Департамент інфраструктури міста СМР, КП 
"Міськводоканал" СМР 

2

Фінансова підтримка  КП «Міськводоканал» СМР 
(придбання водопровідних та каналізаційних 
люків)

Бюджет ТГ 1,434.2 200.0 600.0

1

Фінансова підтримка  КП «Міськводоканал» СМР 
(придбання та заміна пожежних гідрантів, 
оновленння показчиків, ПГ )

Бюджет ТГ 126.0 0.0 126.0

Джерела 
фінансуван-

ня

Загальні 
витрати 

У тому числі за роками
Відповідальний за виконання заходу

2022 2023 2024

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 
від                         №

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Сумської міської територіальної громади                                                                                           
на 2022 - 2024 роки, в тому числі в приватному секторі



Додаток 15
до рішення сесії Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

2022 2023 2024

1 Садіння нових дерев і кущів за рахунок цільового фонду Інші джерела 1,056.2 300.7 368.5 387.0
Департамент інфраструктури міста СМР та інші 

суб'єкти господарювання

2
Кошти ОСББ/співвласників передбачені на співфінансування 
капітального ремонту житлового фонду Інші джерела 4,655.0 555.0 2,000.0 2,100.0

Департамент інфраструктури міста СМР та інші 
суб'єкти господарювання

Всього: 5,711.2 855.7 2,368.5 2,487.0

Олександр ЛИСЕНКО

          Виконавець: Журба О.І.                      

№ 
п\п

Сумський міський голова

від                         №

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської 
 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 

Виконання заходів за рахунок цільових фондів на 2022 - 2024 роки

Найменування заходу Джерела 
фінансування

Загальні 
витрати 

У тому числі за роками
Відповідальний за виконання заходу



"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади

(тис.грн.)

3

Відшкодування з бюджету Сумської міської 
територіальної громади відсотків за кредитами, 
залученими об'єднаннями співвласників 
багатоквартирних житлових будинків на 
впровадження заходів енергоефективності

Бюджет ТГ 3,000.0 1,000.0 1,000.0

Всього: 12,977.8 2,900.0 5,181.3

Олександр ЛИСЕНКО

1

Виконавець: Журба О.І.

Бюджет ТГ 3,977.8 500.0

Сумський міський голова

6,000.0 1,400.0

№ 
з/п

Впровадження енергозберігаючих заходів  на 2022 - 2024 роки

2

Відшкодування з бюджету Сумської міської ТГ  
відсотків за кредитами, залученими населенням 
(фізичними особами), на впровадження 
енергозберігаючих заходів
Відшкодування з бюджету Сумської міської ТГ 
відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями 
співвласників багатоквартирних житлових будинків, 
житлово-будівельними кооперативами на 
впровадження енергозберігаючих заходів (програма 
"Енергодім")

Бюджет ТГ

Найменування заходу
У тому числі за роками

1,781.3

Додаток 16
до рішення сесії Сумської міської ради

на 2022- 2024  роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                  

Відповідальний за виконання 
заходу

Департамент інфраструктури 
міста СМР

Джерела 
фінансування

Загальні 
витрати 20242022

2,400.0

4,896.5

 від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами) 
від                         №

2023

1,696.5

2,200.0

1,000.0



Додаток 17
до рішення Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади
на 2022- 2024  роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради 

тис.грн.

1 Поповнення статутного фонду  КП «Сумижилкомсервіс» СМР  Бюджет ТГ 0.0 0.0 0.0 0.0
Департамент інфраструктури міста СМР, 

КП "Сумижилкомсервіс" СМР 
Поповнення статутного капіталу  КП «Сумижилкомсервіс» СМР 
(придбання гусеничногго бульдозера ZOOMLION ZD160S)  Бюджет ТГ 0.0 0.0

2 Поповнення статутного фонду  КП «Міськсвітло» СМР,3 саме: 0.0 0.0 0.0 0.0

Автовишка 28м  Бюджет ТГ 0.0 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат"  (придбання 
сміттєвоза)  Бюджет ТГ 0.0 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат" (придбання 
автомобіля спецслужби)  Бюджет ТГ 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат"  (автобуса)  Бюджет ТГ 0.0 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат"  (придбання 
вантажного автомобіля)  Бюджет ТГ 0.0

4 Поповнення статутного капіталу КП "Міськводоканал" СМР, а саме:  Бюджет ТГ 0.0 0.0 0.0 0.0
Департамент інфраструктури міста СМР, 

КП "Міськводоканал" СМР 

Поповнення статутного капіталу  КП "Міськводоканал" СМР (Мулосос  ІВ 
на базі автомобіля RENO-Дуєт 6 м3)  Бюджет ТГ 0.0 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Міськводоканал" СМР 
(Каналопромивочний автомобіль  на базі МАЗ 4371 N2 марки АТ-КО-
503КП-9 , 3,5 м3)

 Бюджет ТГ 0.0 0.0

Поповнення статутного капіталу  КП "Міськводоканал" СМР (Автовишка 
IVEKO)

 Бюджет ТГ 0.0 0.0

5 Поповнення статутного капіталу КП "Чисте місто" СМР, а саме:  Бюджет ТГ 5,000.0 5,000.0
Департамент інфраструктури міста СМР, 

КП "Чисте місто" СМР 
Поповнення статутного капіталу  КП «Чисте місто» СМР (придбання 
екскаватора-навантажувача HIDROMEK HMK 102S )  Бюджет ТГ 4,288.4 4,288.4

Поповнення статутного капіталу  КП «Чисте місто» СМР (придбання 
подрібнювача гілок з причепом АМ-200БД-К PRO)  Бюджет ТГ 561.6 561.6

Поповнення статутного капіталу  КП «Чисте місто» СМР (придбання 
трактора-газонокосарки solo by AL-KO T 15-103/7 HD-A )  Бюджет ТГ 150.0 150.0

6 Поповнення статутного капіталу КП "Зеленбуд" СМР, а саме:  Бюджет ТГ 240.0 240.0
Департамент інфраструктури міста СМР, 

КП "Зеленбуд" СМР 
Поповнення статутного капіталу  КП «Зеленбуд» СМР (придбання 
розкидача піску  )  Бюджет ТГ 90.0 90.0

Поповнення статутного капіталу  КП «Зеленбуд» СМР (придбання 
комунального вакуумного прибиральника (пилосос) )  Бюджет ТГ 150.0 150.0

Всього: 5,240.0 5,240.0 0.0 0.0

Олександр ЛИСЕНКО

від                     2022 року   №          -МР
від 26 січня 2022 року   № 2718-МР

3

Відповідальний за виконання заходу

Департамент інфраструктури міста СМР, 
КП "Спеціалізований комбінат"   Бюджет ТГ 0.0 0.0

Загальні витрати     Найменування заходу

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки

№ 
п/п

0.0

2022

У тому числі за роками

2023

Джерела 
фінансування 2024

0.0Поповнення статутного капіталу  КП "Спецкомбінат", а саме:

Виконавець: Журба О.І.

Сумський міський голова



Додаток 18
до рішення Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади
на 2022- 2024  роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради 

(тис.грн.)

Всього: 770.0 110.0 320.0 340.0

Олександр ЛИСЕНКО

2024

№ 
з/п Найменування заходу Джерела 

фінансування
Загальні 
витрати 

1
Надання послуг з розробки технічних 
паспортів на багатоквартирні будинки

від 26 січня 2022 року   № 2718-МР

Департамент інфраструктури міста СМР 
та інші суб'єкти господарювання340.0

2023

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства                                                                                                                                                                                                                                              
на 2022 - 2024 роки

Відповідальний за виконання заходу
2022

від                     2022 року   №          -МР

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

Бюджет ТГ 770.0 110.0 320.0

У тому числі за роками



Додаток 19
до рішення Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади
на 2022- 2024  роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради 

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства, в т.ч. 153293.40 13823.40 68900.00 70570.00

1 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів Бюджет ТГ 39076.20 2976.20 17500.00 18600.00

2  Реконструкція житлового фонду (приміщень) Бюджет ТГ 2870.00 0.00 1400.00 1470.00

3 Реконструкція та реставрація інших об'єктів Бюджет ТГ 110755.10 10255.10 50000.00 50500.00

4 Капітальний ремонт інших об'єктів Бюджет ТГ 14592.10 592.10 7000.00 7000.00

Будівництво інших об'єктів комунальної власності в 
т.ч.

155478.00 4778.00 101400.00 49300.00

5 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів Бюджет ТГ 16791.00 1291.00 7500.00 8000.00

6  Реконструкція та реставрація інших об'єктів Бюджет ТГ 84302.00 3302.00 40000.00 41000.00

7 Капітальний ремонт інших обєктів Бюджет ТГ 885.00 185.00 400.00 300.00

8

Розбудова системи централізованого водопостачання та 
водовідведення Сумської міської територіальної громади 
(кредит МБРР)

Інші джерела 53500.00 0.00 53500.00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

20000.00 0.00 10000.00 10000.00

10 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 20000.00 0.00 10000.00 10000.00

Всього: 328771.40 18601.40 180300.00 129870.00

 Сумський міський голова

від                     2022 року   №          -МР

від 26 січня 2022 року   № 2718-МР

2023

Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції на 2022 - 2024 роки

Найменування заходу Джерела 
фінансування 2024

Загальні 
витрати тис. 

грн.

У тому числі за роками
№ з/п

Виконавець: Журба О.І.

2022



до рішення Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади
на 2022- 2024  роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради 

Олександр ЛИСЕНКО

від                     2022 року   №          -МР

від 26 січня 2022 року   № 2718-МР

Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції на 2022 - 2024 роки

Департамент інфраструктури міста СМР 
та інші суб'єкти господарювання

Департамент інфраструктури міста СМР 
та інші суб'єкти господарювання

Відповідальний за виконання заходу



до рішення Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової програми
 реформування і розвитку житлово-комунального
господарства Сумської міської територіальної громади
на 2022- 2024  роки", затвердженої рішенням Сумської міської ради 

(тис.грн.)

1
Повернення бюджетних позичок на 
поворотній основі Бюджет ТГ -7,654.09 -7,654.09 0.00 0.00

Департамент інфраструктури міста СМР, 
КП "Сумижитло" СМР,                                                                                                                 

КП "Сумитеплоенергоцентраль" СМР

2
Повернення бюджетних позичок на 
поворотній основі

Бюджет ТГ 
(цільовий фонд) -525.00 -525.00 0.00 0.00

Виконавчий комітет СМР,                                                       
КП "Міськводоканал" СМР

Всього: -8,179.09 -8,179.09 0.00 0.00

Сумський міський голова

Виконавець: Журба О.І.

Додаток 20

Надання та повернення бюджетних позичок на поворотній основі на 2022 - 2024 роки

№ 
п/п Найменування заходу Джерела 

фінансування
Потреба коштів 

всього 
У тому числі за роками

від 26 січня 2022 року   № 2718-МР
від                     2022 року   №          -МР

Олександр ЛИСЕНКО

Відповідальний за виконання заходу
2022 2023 2024





до рішення сесії  Сумської міської ради
"Про внесення змін до Комплексної цільової
програми  реформування і розвитку житлово-
комунального господарства Сумської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки",
затвердженої рішенням Сумської міської ради
від 26 січня 2022 року № 2718-МР (зі змінами)    
від                              № 

грн.

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Загальний фонд Спеціальний 

фонд
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Департамент інфраструктури міста  Сумської міської ради 275,849,214.01 66,739,608.00 342,588,822.01 491,276,599.99 335,143,200.00 826,419,799.99 508,391,506.96 291,481,800.00 799,873,306.96

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської 
ради 0.00 55,800,000.00 55,800,000.00 0.00 101,791,800.00 101,791,800.00 0.00 106,882,000.00 106,882,000.00

Управління  архітектури та містобудування Сумської міської ради 318,730.00 636,370.00 955,100.00 328,452.00 676,380.00 1,004,832.00 344,360.00 733,240.00 1,077,600.00

РАЗОМ 276,167,944.01 123,175,978.00 399,343,922.01 491,605,051.99 437,611,380.00 929,216,431.99 508,735,866.96 399,097,040.00 907,832,906.96

 КПКВК 6030 257,518,300.01 87,961,200.00 345,479,500.01 469,569,640.99 220,415,900.00 689,985,540.99 493,086,606.96 229,113,500.00 722,200,106.96

 ДІМ СМР 257,518,300.01 32,161,200.00 289,679,500.01 469,569,640.99 118,624,100.00 588,193,740.99 493,086,606.96 122,231,500.00 615,318,106.96

УКБтаДГ СМР 0.00 55,800,000.00 55,800,000.00 0.00 101,791,800.00 101,791,800.00 0.00 106,882,000.00 106,882,000.00

  Завдання: 1. Забезпечення проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної 
інфраструктури, в тому числі в приватному секторі 137,790,500.00 73,750,000.00 211,540,500.00 301,213,000.00 164,143,800.00 465,356,800.00 316,334,600.00 170,227,000.00 486,561,599.99

  Завдання: 1.1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої 
мережі та штучних споруд, внутрішньоквартальних проїзних доріг, в тому числі в 
приватному секторі

57,950,000.00 57,950,000.00 101,791,800.00 101,791,800.00 106,882,000.00 106,882,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує капітального 
ремонту, кв. м 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: площа вуличної-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом, кв.м 44,659.03 44,659.03 78,445.60 78,445.60 77,705.80 77,705.80

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн. 1,297.61 1,297.61 1,297.61 1,297.61 1,375.47 1,375.47

    Тип показника: Якості
    Показник: % доріг з проведеним капітальним ремонтом від потребуючих ремонту 16.54 16.54 29.05 29.05 28.78 28.78

  Завдання: 1.2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі та штучних споруд, в тому числі в приватному секторі 2,700,000.00 2,700,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 190,575,000.00 190,575,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує поточного ремонту, 
кв. м 292,000.00 292,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: площа вуличної-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом, кв.м 1,560.28 1,560.28 98,948.37 98,948.37 103,895.79 103,895.79

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн. 1,730.46 1,730.46 1,834.29 1,834.29 1,834.29 1,834.29

    Тип показника: Якості

на 2022-2024 роки

Результативні показники виконання заходів Комплексної цільової програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства, на виконання яких виділяються кошти 
бюджету Сумської міської територіальної громади та інші надходження                                    

Всього

2023 2024

в тому числі
Всього

Додаток 21

Всього

2022

в тому числів тому числі



    Показник: % доріг з проведеним поточним ремонтом від потребуючих ремонту 0.53 0.53 32.98 32.98 34.63 34.63

  Завдання: 1.3.  Забезпечення проведення утримання вулично-дорожньої мережі та 
штучних споруд (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання піском 
тощо.), в тому числі в приватному секторі 

66,000,000.00 66,000,000.00 100,045,700.00 100,045,700.00 105,048,000.00 105,048,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі з асфальтобетонним покриттям, 
кв.м. 3,372,600.00 3,372,600.00 3,372,600.00 3,372,600.00 3,372,600.00 3,372,600.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: площа вулично-дорожньої мережі, на якій  проведено роботи з очищення 
(утримання),  м.кв. 1,639,751.55 1,639,751.55 2,287,393.00 2,287,393.00 2,401,762.65 2,401,762.65

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість очищення (утримання) 1 кв. м  вулично-дорожньої мережі, 
грн. 39.41 39.41 42.67 42.67 42.67 42.67

    Тип показника: Якості
    Показник: % охоплення вулично-дорожньої мережі очищенням (утриманням) до їх 
загальної площі 48.62 48.62 67.82 67.82 71.21 71.21

    Тип показника: Витрат
    Показник: загальна площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними 
елиментами мощення, які визначені для чищення, кв.м. 446,550.00 446,550.00 446,550.00 446,550.00 446,550.00 446,550.00

    Тип показника: Продукту

    Показник: площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елиментами 
мощення, на якій  проведено роботи з очищення (утримання),  м.кв. 265,500.00 446,550.00 446,550.00 446,550.00 446,550.00 446,550.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість очищення (утримання) 1 кв. м  вулично-дорожньої мережі, 
грн. 5.16 5.16 5.47 5.47 5.74 5.74

    Тип показника: Якості
    Показник: % охоплення вулично-дорожньої мережі очищенням (утриманням) до їх 
загальної площі 85.00 85.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  Завдання: 1.4. Забезпечення поточного ремонту та улаштування огорож 1,500,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00

Тип показника: Витрат

 Показник: обсяг видатків на поточний ремонт та улаштування огорож, грн. 1,500,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00

Тип показника: Продукту
Показник: площа огорож, м.кв 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00

Тип показника: Ефективності

Показник: середні витрати на поточний ремонт та улаштування 1 м.кв., грн. 310.56 310.56 331.26 331.26 351.97 351.97

  Завдання: 1.5. Забезпечення поточного та капітального ремонту зупинок 
громадського транспорту 1,595,200.00 1,000,000.00 2,595,200.00 1,690,900.00 8,287,400.00 9,978,300.00 1,775,500.00 8,702,000.00 10,477,500.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на поточний та капітальний ремонт зупинок громадського 
транспорту, грн. 1,595,200.00 1,000,000.00 2,595,200.00 1,690,900.00 8,287,400.00 9,978,300.00 1,775,500.00 8,702,000.00 10,477,500.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість зупинок громадського транспорту, на яких плануються провести 
поточний та капітаальний ремонт, од 11 2 13 11 16 26 10 15 26

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на поточний  та капітальний ремонт 1 зупинки громадського 
транспорту, грн. 150,000.00 500,000.00 650,000.00 160,000.00 533,500.00 693,500.00 169,900.00 565,510.00 735,410.00

Завдання: 1.6. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, тротуарів, 
велосипедних доріжок 11,469,000.00 11,469,000.00 11,917,000.00 11,917,000.00 12,513,000.00 12,513,000.00

    Тип показника: Витрат
Показник: сума видатків на поточний ремонт  проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок, 
грн 11,469,000.00 11,469,000.00 11,917,000.00 11,917,000.00 12,513,000.00 12,513,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: площа проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок, кв.м 893,300.00 893,300.00 893,300.00 893,300.00 893,300.00 893,300.00



    Показник: площа проїздів, тротуарів, велосипедних доріжок, на якій планується провести 
поточний ремонт, кв.м 14,159.26 14,159.26 13,792.82 13,792.82 13,660.48 13,660.48

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість поточного ремонту 1 кв. м проїздів, тротуарів, велосипедних 
доріжок, грн. 810.00 810.00 864.00 864.00 916.00 916.00

    Тип показника: Якості
    Показник: питома вага проїздів, тротуарів і велосипедних доріжок, що зазнала поточного 
ремонту до площі, що потребувала поточного ремонту 1.59 1.59 1.54 1.54 1.53 1.53

  Завдання: 1.7. Забезпечення проведення  утримання  та обслуговування технічних 
засобів регулювання дорожнім рухом 894,600.00 894,600.00 936,300.00 936,300.00 983,100.00 983,100.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на проведення ремонту та обслуговування технічних засобів 
регулювання дорожнім рухом, грн. 894,600.00 894,600.00 936,300.00 936,300.00 983,100.00 983,100.00

Тип показника: Продукту
Показник:  од 16 16 16 16 16 16

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на проведення ремонту та обслуговування технічних засобів 
регулювання дорожнім рухом, грн. 55,912.50 55,912.50 56,751.06 56,751.06 60,156.13 60,156.13

  Завдання: 1.8. Забезпечення проведення ремонту мостів, шляхопроводів та 
пішохідних мостів 2,191,700.00 2,800,000.00 4,991,700.00 2,323,100.00 22,620,000.00 24,943,100.00 2,440,000.00 23,751,000.00 26,191,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: загальна кількість об'єктів, що потребує поточного та капітального ремонту, 4.00 2.00 6.00 4.00 2.00 6.00 4 2.00 6

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість об'єктів, яка охоплена поточним та капітальним ремонтом, шт. 4.00 2.00 6.00 4 2.00 6 4 2.00 6

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість ремонту 1 об'єкта, грн. 587,725.00 1,400,000.00 1,987,725.00 622,989.00 11,310,000.00 11,932,989.00 610,000.00 11,875,500.00 12,485,500.00

    Тип показника: Якості
    Показник: питома вага об'ктів, що зазнали ремонту до кількості, що потребувала  ремонту 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  Завдання: 1.9. Забезпечення встановлення,  проведення поточного та капітального 
ремонтів  технічних засобів регулювання дорожнім рухом 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 1,200,000.00 2,827,600.00 4,027,600.00 1,300,000.00 2,969,000.00 4,269,000.00

Тип показника: Витрат

 Показник: обсяг видатків на встановлення, проведення поточного та капітального ремонтів 
технічних засобів регулювання дорожнім рухом, грн. 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 1,200,000.00 2,827,600.00 4,027,600.00 1,300,000.00 2,969,000.00 4,269,000.00

Тип показника: Продукту

Показник: кількість засобів регулювання дорожнім рухом, од 15.00 0.00 15.00 11.00 5.00 16.00 11.00 5.00 16.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на проведення поточного та капітального ремонту  
(встановлення) технічних засобів регулювання дорожнім рухом, грн. 100,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 109,090.91 565,520.00 674,610.91 118,181.82 593,800.00 711,981.82

  Завдання: 1.10. Забезпечення  улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, 
пішохідних та велосипедних доріжок 5,000,000.00 5,000,000.00 21,117,000.00 21,117,000.00 21,923,000.00 21,923,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: загальна площа пішохідних та велосипедних доріжок, що потребує 
капітального ремонту, кв. м 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00

    Показник: загальна площа тротуарів, що потребує капітального ремонту, кв. м 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: площа  пішохідних та велосипедних доріжок, на якій планується провести 
капітальний ремонт, кв.м 2,065.70 2,065.70 1,483.70 1,483.70 1,557.99 1,557.99

    Показник: площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт, кв.м 3,781.44 3,781.44 29,428.23 29,428.23 30,513.84 30,513.84

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м  пішохідних та велосипедних 
доріжок, грн. 1,302.00 1,302.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00

    Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуарів, грн. 611.00 611.00 648.00 648.00 648.00 648.00

    Тип показника: Якості



    Показник: питома вага  пішохідних та велосипедних доріжок, що зазнала капітального 
ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту, % 0.54 0.54 0.39 0.39 0.41 0.41

    Показник: питома вага тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що 
потребувала капітального ремонту, % 4.98 4.98 38.72 38.72 40.15 40.15

  Завдання: 1.11. Забезпечення  проведення обстеження та екпертизи мостів та 
шляхопроводів 0.00 0.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  проведення обстеження та екпертизи мостів та 
шляхопроводів, грн. 0.00 0.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість обстежень та екпертиз мостів та шляхопроводів, од 0.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на  проведення обстеження та екпертизи мостів та 
шляхопроводів, грн. 0.00 0.00

  Завдання: 1.12. Забезпечення  інвентаризації та  паспортизації  левневих мереж 
міста (електронна мапа) 0.00 0.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  проведення інвентаризації та  паспортизації  левневих мереж 
міста (електронна мапа), грн. 0.00 0.00

Тип показника: Продукту
Показник: од 0.00 1.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати, грн. #DIV/0! #DIV/0!

  Завдання: 1.13. Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації 
доріг 0.00 0.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг, 
грн. 0.00 0.00

Тип показника: Продукту
Показник: од 0.00 0.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг, 
грн. 0.00 0.00

  Завдання: 1.14. Забезпечення розроблення схеми дислокації дорожніх знаків та 
організації безпеки руху 0.00 0.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  розроблення схеми дислокації дорожніх знаків та організації 
безпеки руху, грн. 0.00 0.00

Тип показника: Продукту
Показник: од 0.00 0.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на розроблення схеми дислокації дорожніх знаків та організації 
безпеки руху, грн. 0.00 0.00

  Завдання: 1.15. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури 7,000,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Тип показника: Витрат 0.00 0.00
 Показник: обсяг видатків на  проведення капітального ремонту об'єктів транспортної 
інфраструктури , грн. 7,000,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість об'єктів транспортної інфраструктури, що потребують капітального 
ремонту, од 4 4 4 4 4 4

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної 
інфраструктури , грн. 1,750,000.00 1,750,000.00 1,875,000.00 1,875,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

  Завдання: 1.16. Забезпечення проведення благоустрою населених пунктів вулично-
дорожньої мережі та штучних споруд, в тому числі в приватному секторі 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00

Тип показника: Витрат 0.00 0.00



    Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує проведення 
благоустрою, кв. м 292,000.00 292,000.00

    Тип показника: Продукту 0 0
    Показник: площа вуличної-дорожньої мережі, яка охоплена проведенням благоустрою, 
кв.м 28,894.05 28,894.05

    Тип показника: Ефективності 0.00 0.00
    Показник: середня вартість проведення благоустрою 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, 
грн. 1,730.46 1,730.46

    Тип показника: Якості

    Показник: % доріг з проведеним благоустроєм від потребуючих 9.90 9.90

 Завдання: 2. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в тому 
числі в приватному секторі  57,664,000.01 5,350,000.00 63,014,000.00 80,202,300.00 19,363,000.00 99,565,300.00 84,212,400.00 20,332,000.00 104,544,400.00

Показник: протяжність мереж зовнішнього освітлення, км 664.71 664.71 664.71 664.71 664.71 664.71

Показник: протяжність мереж зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту, 
км 462.13 462.13 462.13 462.13 462.13 462.13

Показник: протяжність мереж зовнішнього освітлення, яка потребує поточного ремонту, км 105.83 105.83 105.83 105.83 105.83 105.83

Показник: кількість світлоточок, що підлягають утриманню, од. 18,995.00 18,995.00 18,995.00 18,995.00 18,995.00 18,995.00

Показник: кількість світлоточок, що підлягають заміні, од. 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Обсяг електроенергії необхідної для безперебійної роботи вуличного освітлення, кВт/год 11,070,772.01 11,070,772.01 11,063,768.11 11,063,768.11 11,063,768.11 11,063,768.11

    Тип показника: Продукту
Показник: довжина мереж зовнішнього освітлення, на якій проведено капітальний ремонт, 
км 0.00 0.00

Показник: протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести 
поточний ремонт, км 30.00 30.00 46.00 46.00 46.00 46.00

Показник: протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести 
капітальний ремонт, км 8.81 8.81 30 30.00 30.00 30.00

Показник: кількість світлоточок, які планується утримувати, од. 18,995.00 18,995.00 18,995.00 18,995.00 18,995.00 18,995.00

Показник: кількість світлоточок, які планується замінити, од. 598.00 598.00 2,301.00 2,301.00 2,301.00 2,301.00

Обсяг електроенергії передбаченої для безперебійної роботи вуличного освітлення, кВт/год 11,070,772.01 11,070,772.01 11,063,768.11 11,063,768.11 11,063,768.11 11,063,768.11

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на проведення  поточного ремонту 1 км мережі зовнішнього 
освітлення, грн. 63,333.33 63,333.33 355,287.61 355,287.61 373,051.99 373,051.99

    Показник: середні витрати на проведення  капітального ремонту 1 км мережі зовнішнього 
освітлення, грн. 607,567.74 607,567.74 645,433.33 645,433.33 677,733.33 677,733.33

    Показник: середні витрати на утримання 1 світлоточки, грн. 466.61 466.61 536.44 536.44 563.26 563.26

    Показник:  середні витрати на заміну 1 світлоточки, грн. 5,185.29 5,185.29 5,856.77 5,856.77 6,149.60 6,149.60

    Показник: середня вартість 1 кВт/год електроенергії необхідної для безперебійної роботи 
вуличного освітлення, грн 3.96 3.96 3.63 3.63 3.81 3.81

    Тип показника: Якості 0.00 0.00 0.00
    Показник: Питома вага відремонтованих за рахунок капітального ремонту мереж 
зовнішнього освітлення до загальної потреби, % 1.91 1.91 6.49 6.49 6.49 6.49

    Показник: Питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту мереж 
зовнішнього освітлення до загальної потреби, % 28.35 28.35 43.47 43.47 43.47 43.47

    Показник: питома вага замінених світлоточок до загальної потреби, % 7.48 7.48 28.76 28.76 28.76 28.76

  Завдання: 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони Сумської 
міської територіальної громади  та поліпшення її екологічних умов, організація 
громадських робіт, в тому числі в приватному секторі

25,945,900.00 7,761,200.00 33,707,100.00 34,866,001.00 20,530,000.00 55,396,001.00 36,497,501.92 21,056,500.00 57,554,001.92

  Завдання: 3.1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони та 
поліпшення його екологічних умов , в тому числі в приватному секторі 24,541,300.00 0.00 24,541,300.00 33,145,101.00 0.00 33,145,101.00 34,690,501.92 0.00 34,690,501.92

    Тип показника: Витрат
    Показник: кількість парків, скверів міста, зелених зон та пляжів, на якій планується 
поточний ремонт та утримання, од. 180.00 180.00 187.00 187.00 187.00 187.00



    Показник: кількість дерев та кущів, які потребують догляду, од. 13,060.00 13,060.00 13,060.00 13,060.00 13,060.00 13,060.00

    Показник: кількість дерев, що потребують висадженню, од. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    Показник: кількість квіткової розсади, яку необхідно висадити, тис. од. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

    Показник: Площа газонів, яку необхідно утримувати, га 123.45 123.45 123.45 123.45 123.45 123.45

    Показник: площа дитячого парку "Казка", що підлягає прибиранню,  га 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55

Показник: площа трави (амброзії), що підлягає прополюванню,  га 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Показник: площа газонів, які планується відновити (створити), га 62,633.00 62,633.00 62,625.00 62,625.00 62,625.00 62,625.00

Показник: площа доріжок в дитячому парку "Казка",  які потребують ремонту,  кв. м 40.00 40.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: територія парків, скверів міста, зелених зон та пляжів, на якій планується 
поточний ремонт та  утримання, од. 180.00 180.00 187.00 187.00 187.00 187.00

    Показник: кількість дерев та кущів, за якими планується догляд од. 1,853.00 1,853.00 2,292.00 2,292.00 2,241.00 2,241.00

    Показник: площа газонів, яку планується відновити (створити), га. 0.00 0.00 7.77 7.77 7.77 7.77

    Показник: кількість зелених насаджень (дерев та кущів), що планується висадити , од. 225.00 225.00 645.00 645.00 645.00 645.00

    Показник: кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис.од. 472.00 472.00 490.00 490.00 490.00 490.00

    Показник: площа газонів, яку планується утримувати, га 76.26 76.26 76.26 76.26 76.26 76.26

    Показник: кількість троянд, за якими планується провести догляд,. од. 9,857.00 9,857.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

Показник: кількість туалетів на території дитячого "Казка, які планується утримувати, од 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

    Показник: площа дитячого парку "Казка", яку планується прибирати, га 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55
    Показник: кількість дерев на території дитячого парку "Казка", які планується 
доглянути,од 0.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00

    Показник: кількість дерев на території дитячого парку "Казка", які планується 
висадити,од 19.00 19.00 18.00 18.00 18.00 18.00

    Показник: кількість квітників на території дитячого парку "Казка", які планується 
улаштувати,од 373.60 373.60 9,298.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00

    Показник:площа трави (амброзії), яку планується прополювати,  га 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
    Показник: площа   доріжок в дитячому парку "Казка", на якій планується провести 
поточний  ремонт кв. м 40.00 40.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на поточний ремонт та утримання парків, скверів міста, 
зелених зон та пляжів, грн. 33,411.11 33,411.11 64,680.74 64,680.74 68,297.00 68,297.00

    Показник: середні витрати на догляд за деревами та кущами, грн. 2,398.81 2,398.81 2,350.52 2,350.52 2,385.54 2,385.54

Показник: середні витрати на  відновлення  (створення) 1 га газонів,грн. 0.00 0.00 62,625.00 62,625.00 62,625.00 62,625.00

    Показник: середні витрати на  висадження одного дерева та посадку куща, грн. 2,666.67 2,666.67 2,813.95 2,813.95 2,813.95 2,813.95

    Показник: середні витрати на  висадження 1 тис. од. квіткової розсади, грн. 4,867.16 4,867.16 8,513.67 8,513.67 9,024.49 9,024.49

    Показник: середні витрати на утримання 1 га газонів, грн. 123,196.96 123,196.96 91,252.29 91,252.29 97,758.72 97,758.72

Показник: середні витрати на догляд за 1 од. троянди 26.88 26.88 52.92 52.92 58.20 58.20

Показник: середні витрати на утримання туалету на території дитячого "Казка 140,000.00 140,000.00 125,700.00 125,700.00 134,624.70 134,624.70

    Показник: середні витрати на  прибирання  та косіння трави 1 га території дитячого парку 
"Казка",  грн. 25,541.13 25,541.13 22,415.58 22,415.58 23,760.51 23,760.51

    Показник: середні витрати на  догляд 1 дерева на  території дитячого парку "Казка",  грн. 0.00 0.00 2,825.00 2,825.00 3,491.70 3,491.70

    Показник: середні витрати на  висадку 1 дерева на  території дитячого парку "Казка",  грн. 2,631.58 2,631.58 2,777.78 2,777.78 2,930.56 2,930.56

    Показник: середні витрати на улаштування 1 тис.од. квіткової розсали на  території 
дитячого парку "Казка",  грн. 8.03 8.03 8.52 8.52 9.03 9.03

    Показник:середні витрати на прополювання трави (амброзії), грн 100,000.00 100,000.00 122,269.08 122,269.08 129,605.22 129,605.22
    Показник:середні витрати на проведення поточного ремонту доріжок в дитячому парку 
"Казка", грн 3,425.00 3,425.00

    Тип показника: Якості
    Показник: Питома вага утриманої териорії до території, що підлягає утриманню, % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    Показник: Питома вага дерев та кущів, які потребують догляду до загальної їх кількості , 14.19 14.19 17.55 17.55 17.16 17.16

  Завдання: 3.2. Забезпечення проведення поточного ремонту  малих архітектурних 
форм та споруд благоустрою у парках, скверах та зелених зонах 424,600.00 424,600.00 735,200.00 735,200.00 772,000.00 772,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  проведення  поточного ремонту  малих архітектурних форм та 
споруд благоустрою у парках, скверах та зелених зонах, грн. 424,600.00 424,600.00 735,200.00 735,200.00 772,000.00 772,000.00

Тип показника: Продукту



Показник: кількість малих архітектурних форм та споруд благоустрою у парках, скверах та 
зелених зонах, що потребують поточного ремонту, од 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм та 
споруд благоустрою у парках, скверах та зелених зонах , грн. 32,661.54 32,661.54 56,553.85 56,553.85 59,384.62 59,384.62

  Завдання: 3.3. Забезпечення проведення утримання майданчику для складування 
відходів по вул. М. Лукаша 920,000.00 920,000.00 850,000.00 850,000.00 892,500.00 892,500.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  проведення утримання майданчику для складування відходів 
по вул. М.Лукаша, грн. 920,000.00 920,000.00 850,000.00 850,000.00 892,500.00 892,500.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість місяців, що планується утримувати майданчик для складування відходів 
по вул. М.Лукаша, од 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на утримання 1 місяця майданчику для складування відходів по 
вул. М.Лукаша , грн. 76,666.67 76,666.67 70,833.33 70,833.33 74,375.00 74,375.00

  Завдання: 3.4. Забезпечення встановлення паркових лавочок в дитячому парку 
"Казка" 60,000.00 60,000.00 135,700.00 135,700.00 142,500.00 142,500.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  встановлення паркових лавочок в дитячому парку "Казка", 60,000.00 60,000.00 135,700.00 135,700.00 142,500.00 142,500.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість паркових лавочок в дитячому парку "Казка", які планується встановити, 
од 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на встановлення паркових лавочок в дитячому парку "Казка", 
грн. 2,857.14 2,857.14 6,461.90 6,461.90 6,785.71 6,785.71

  Завдання: 3.5. Забезпечення проведення капітального ремонту  парків, скверів тощо 7,761,200.00 7,761,200.00 20,530,000.00 20,530,000.00 21,056,500.00 21,056,500.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на  проведення капітального ремонту парків, скверів тощо , грн. 7,761,200.00 7,761,200.00 20,530,000.00 20,530,000.00 21,056,500.00 21,056,500.00

Тип показника: Продукту
Показник:кількість парків, скверів тощо , що потребують капітального ремонту, од 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на проведення капітального ремонту парків, скверів тощо , грн. 3,880,600.00 3,880,600.00 10,265,000.00 10,265,000.00 10,528,250.00 10,528,250.00

 Завдання: 4. Забезпечення благоустрою кладовищ, діяльності спецслужби, поховання 
безрідних Сумської міської територіальної громади та організація громадських робіт 17,592,500.00 0.00 17,592,500.00 30,023,400.00 0.00 30,023,400.00 31,525,200.00 0.00 31,525,200.00

 Завдання: 4.1. Забезпечення утримання кладовищ 10,689,000.00 10,689,000.00 17,487,600.00 17,487,600.00 18,362,300.00 18,362,300.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків на утримання кладовищ, грн. 10,689,000.00 10,689,000.00 17,487,600.00 17,487,600.00 18,362,300.00 18,362,300.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість кладовищ, які  планується утримувати, од 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Тип показника: Ефективності

Показник: середньорічні витрати на утримання 1 кладовища, грн. 822,230.77 822,230.77 1,345,200.00 1,345,200.00 1,412,484.62 1,412,484.62

 Завдання: 4.2. Забезпечення поточного ремонту, утримання місць поховань та 
елементів благоустрою 1,905,300.00 1,905,300.00 5,385,700.00 5,385,700.00 5,655,000.00 5,655,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник:  видатки на поточний ремонт, утримання місць поховань та елементів 
благоустрою, грн 1,905,300.00 1,905,300.00 5,385,700.00 5,385,700.00 5,655,000.00 5,655,000.00

Тип показника: Продукту

Показник: кількість кладовищ, на яких планується  проводити поточний ремонт, утримання 
місць поховань та елементів благоустрою , од 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середньорічні витрати на поточний ремонт, утримання місць поховань та 
елементів благоустрою на  1 кладовищі, грн. 146,561.54 146,561.54 414,284.62 414,284.62 435,000.00 435,000.00



 Завдання: 4.3. Забезпечення діяльності спецслужби 4,600,000.00 4,600,000.00 6,628,300.00 6,628,300.00 6,960,000.00 6,960,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник:  видатки по забезпеченню діяльності спецслужби, грн 4,600,000.00 4,600,000.00 6,628,300.00 6,628,300.00 6,960,000.00 6,960,000.00

Тип показника: Продукту

Показник: кількість виїздів спецслужби за викликами, од. 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на один виїзд спецслужби, грн. 2,875.00 2,875.00 4,142.69 4,142.69 4,350.00 4,350.00

 Завдання: 4.4. Забезпечення поховання безрідних 193,200.00 193,200.00 454,000.00 454,000.00 476,700.00 476,700.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на забезпечення поховання безрідних, грн 193,200.00 193,200.00 454,000.00 454,000.00 476,700.00 476,700.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість похованих безрідних, чол. 43.00 43.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість поховання 1 безрідного, грн. 4,493.02 4,493.02 5,044.44 5,044.44 5,296.67 5,296.67

 Завдання: 4.5. Забезпечення сервісного обслуговування водогонів 55,000.00 55,000.00 67,800.00 67,800.00 71,200.00 71,200.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на забезпечення сервісного обслуговування водогонів, грн 55,000.00 55,000.00 67,800.00 67,800.00 71,200.00 71,200.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість водогонів, од. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість сервісного обслуговування 1 водогону, грн. 13,750.00 13,750.00 16,950.00 16,950.00 17,800.00 17,800.00

 Завдання: 4.6. Забезпечення поховання  тіл (останків) загиблих військовослужбовців 
збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до складу незаконних збройних 
формувань, що вчинили збройну агресію проти України

150,000.00 150,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на поховання, грн 150,000.00 150,000.00

Тип показника: Продукту

Показник: кількість похованих тіл, чол. 42 42

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість  1 поховання, грн. 3,500.00 3,500.00

  Завдання: 5. Забезпечення санітарної очистки території Сумської міської 
територіальної громади, в тому числі в приватному секторі 6,940,000.00 0.00 6,940,000.00 9,723,300.00 0.00 9,723,300.00 10,277,000.00 0.00 10,277,000.00

  Завдання: 5.1. Забезпечення санітарної очистки території міста Суми (послуги зі 
збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування 
(прибирання урн від сміття по місту)

680,000.00 680,000.00 1,550,800.00 1,550,800.00 1,638,300.00 1,638,300.00

Тип показника: Витрат

Показник: видатки на послуги зі збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використання (прибирання урн від сміття по місту), грн 680,000.00 680,000.00 1,550,800.00 1,550,800.00 1,638,300.00 1,638,300.00

 Тип показника: Продукту

    Показник: кількість заходів із збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використання (прибирання урн від сміття по місту), од. 92,016.00 92,016.00 155,760.00 155,760.00 155,760.00 155,760.00

Тип показника: Ефективності

    Показник: середня вартість одного заходу із збирання безпечних відходів, непридатних 
для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту), грн. 7.39 7.39 9.96 9.96 10.52 10.52

  Завдання: 5.2. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою 
міста Суми (утримання зупинок громадського транспорту) 3,820,000.00 3,820,000.00 4,910,500.00 4,910,500.00 5,256,000.00 5,256,000.00

Тип показника: Витрат



Показник: видатки на послуги з утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста 
Суми (утримання зупинок громадського транспорту) 3,820,000.00 3,820,000.00 4,910,500.00 4,910,500.00 5,256,000.00 5,256,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість зупинок громадського транспорту, од. 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00

Тип показника: Ефективності

Показник: середня вартість одного заходу з утримання в належному стані об'єктів 
благоустрою міста Суми (утримання зупинок громадського транспорту), грн. 816.24 816.24 1,049.25 1,049.25 1,123.08 1,123.08

  Завдання: 5.3. Забезпечення придбання та встановлення урн 100,000.00 100,000.00 316,000.00 316,000.00 331,700.00 331,700.00

Тип показника: Витрат
    Показник: видатки на придбання та встановлення урн, грн 100,000.00 100,000.00 316,000.00 316,000.00 331,700.00 331,700.00

 Тип показника: Продукту

    Показник: кількість урн, які планується придбати та встановити, од. 55.00 55.00 140.00 140.00 135.00 135.00

Тип показника: Ефективності

    Показник: середня вартість придбання та встановлення однієї урни, грн. 1,818.18 1,818.18 2,257.14 2,257.14 2,457.04 2,457.04

  Завдання: 5.4. Забезпечення збирання та вивезення сміття на території Сумської 
міської територіальної громади (після проведення місячника благоустрою), в тому 
числі в приватному секторі

500,000.00 500,000.00 516,000.00 516,000.00 498,000.00 498,000.00

Тип показника: Витрат

    Показник: видатки на бирання та вивезення сміття на території Сумської міської 
територіальної громади (після проведення місячника благоустрою), грн 500,000.00 500,000.00 516,000.00 516,000.00 498,000.00 498,000.00

 Тип показника: Продукту

Показник: об'єм сміття, який планується зібрати та вивезти, м3. 685.00 685.00 802.00 802.00 908.00 908.00

Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість збирання та вивезення 1 м3 сміття, грн. 729.93 729.93 643.39 643.39 548.46 548.46

  Завдання: 5.5. Догляд за об'єктами благоустрою загального користування: ліквідація 
несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів , в тому числі в приватному 
секторі

1,300,000.00 1,300,000.00 1,580,000.00 1,580,000.00 1,660,000.00 1,660,000.00

Тип показника: Витрат
    Показник: видатки на догляд за об'єктами благоустрою загального користування: 
ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів , грн 1,300,000.00 1,300,000.00 1,580,000.00 1,580,000.00 1,660,000.00 1,660,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: об'єм сміття, який планується зібрати та вивезти, м3. 2,969.00 2,969.00 4,812.01 4,812.01 4,539.95 4,539.95

Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість збирання та вивезення 1 м3 сміття, грн. 437.86 437.86 328.35 328.35 365.64 365.64

  Завдання: 5.6. Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, 
Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів 540,000.00 540,000.00 850,000.00 850,000.00 893,000.00 893,000.00

Тип показника: Витрат

    Показник: видатки на проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, 
Сумка, Стрілка, озера Чеха та ін. водних об’єктів , грн 540,000.00 540,000.00 850,000.00 850,000.00 893,000.00 893,000.00

 Тип показника: Продукту

Показник: площа території, на якій проводиться благоустрій, тис.м2. 231.60 231.60 321.60 321.60 321.60 321.60

Тип показника: Ефективності
    Показник: витрати на одиницю показника продукту, грн./тис.м2 2,331.61 2,331.61 2,643.03 2,643.03 2,776.74 2,776.74

  Завдання: 6. Поточний ремонт та утримання в належному стані об'єктів благоустрою 10,417,200.00 0.00 10,417,200.00 11,933,700.00 0.00 11,933,700.00 12,531,605.04 0.00 12,531,605.04

  Завдання: 6.1. Технічне обслуговування насосної станції по вул.Круговій та по 
вул.Тихорецька 

507,500.00 507,500.00 835,000.00 835,000.00 877,000.00 877,000.00

Тип показника: Витрат



    Показник: видатки на проведення технічного обслуговування насосної станції по 
вул.Круговій та по вул.Тихорецька , грн 507,500.00 507,500.00 835,000.00 835,000.00 877,000.00 877,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість місяців передбачених для безперебійної роботи насосних станцій по 
вул. Тихорецька та вул. Кругова, міс. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на один місяць безперебійної роботи насосних станцій по вул. 
Тихорецька та вул. Кругова, грн

42,291.67 42,291.67 69,583.33 69,583.33 73,083.33 73,083.33

  Завдання: 6.2. Спостереження, технічне обслуговування та поточний ремонт 
системи санкціонованого проїзду на перехресті провул. Терезова та вул. Воскресенської 
в м.Суми

110,000.00 110,000.00 167,700.00 167,700.00 176,100.00 176,100.00

Тип показника: Витрат
    Показник: видатки на проведення спостереження, технічного обслуговування та 
поточного ремонту системи санкціонованого проїзду на перехресті провул. Терезова та вул. 
Воскресенської в м.Суми , грн

110,000.00 110,000.00 167,700.00 167,700.00 176,100.00 176,100.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість місяців передбачених для безперебійної роботи  системи 
санкціонованого проїзду на перехресті провул. Терезова та вул. Воскресенської в м.Суми, 
міс.

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на один місяць безперебійної роботи  системи 
санкціонованого проїзду на перехресті провул. Терезова та вул. Воскресенської в м.Суми, 
грн.

9,166.67 9,166.67 13,975.00 13,975.00 14,675.00 14,675.00

  Завдання: 6.3. Оплата за спожиту електроенергію насосною станцією по 
вул.Тихорецька та фонтан площа Театральна,3 0.00 0.00 84,200.00 84,200.00 88,400.00 88,400.00

Тип показника: Витрат
    Показник: видатки на Оплата за спожиту електроенергію насосною станцією по 
вул.Тихорецька , грн 0.00 0.00 84,200.00 84,200.00 88,400.00 88,400.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість кіловат за спожиту електроенергію насосною станцією по 
вул.Тихорецька, кВт. #DIV/0! #DIV/0! 24,406 24,406 24,219 24,219

Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на один кіловат спожитої електроенергії насосною станцією 
по вул.Тихорецька, грн. 0.00 0.00 3.45 3.45 3.65 3.65

  Завдання: 6. 4. Поточний ремонт, утримання об'єктів та елементів благоустрою 2,199,200.00 0.00 2,199,200.00 4,072,100.00 0.00 4,072,100.00 4,275,705.04 0.00 4,275,705.04

    Показник: кількість заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою, од. 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

    Показник: кількість заходів з утримання об'єктів благоустрою, од. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість одного заходу з поточного ремонту об'єктів та елементів 
благоустрою на рік, грн. 162,290.63 162,290.63 321,687.31 321,687.31 337,771.68 337,771.68

    Показник: середня вартість одного заходу з утримання об'єктів та елементів благоустрою 
на рік, грн. 180,175.00 180,175.00 299,720.30 299,720.30 314,706.32 314,706.32

    Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на один захід з поточного ремонту об'єктів 
благоустрою порівняно з попереднім роком, % 0.00 198.22 198.22 105.00 105.00

Показник: темп зростання середніх витрат на один захід з утримання об'єктів благоустрою 
порівняно з попереднім роком, % 0.00 166.35 166.35 105.00 105.00

  Завдання: 6.5. Технічне обслуговування та поточний ремонт фонтанів 1,636,600.00 1,636,600.00 2,289,700.00 2,289,700.00 2,404,200.00 2,404,200.00

Тип показника: Витрат

 Показник: видатки на технічне обслуговування та поточний ремонт фонтанів, грн 1,636,600.00 1,636,600.00 2,289,700.00 2,289,700.00 2,404,200.00 2,404,200.00

 Тип показника: Продукту
  Показник: кількість фонтанів, од. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1 фонтану, 
грн. 233,800.00 233,800.00 327,100.00 327,100.00 343,457.14 343,457.14

 Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт 
фонтанів порівняно з попереднім роком, % 139.91 139.91 105.00 105.00



  Завдання: 6.6. Забезпечення водопостачання фонтанів 510,000.00 510,000.00 600,000.00 600,000.00 630,000.00 630,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на забезпечення водопостачання фонтанів, грн 510,000.00 510,000.00 600,000.00 600,000.00 630,000.00 630,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: об'єм води, необхідний для забезпечення фонтанів, м3. 36,690.65 36,690.65 35,971.22 35,971.22 35,971.22 35,971.22

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість 1м3 води, грн. 13.90 13.90 16.68 16.68 17.51 17.51

 Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на забезпечення водопостачання фонтанів 
порівняно з попереднім роком, % 120.00 120.00 105.00 105.00

  Завдання: 6.7. Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих та 
спортивних майданчиків 4,569,000.00 4,569,000.00 2,568,600.00 2,568,600.00 2,697,000.00 2,697,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих та 
спортивних майданчиків, грн 4,569,000.00 4,569,000.00 2,568,600.00 2,568,600.00 2,697,000.00 2,697,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість дитячих та спортивних майданчиків, що підлягають утриманню та 
поточному ремонту, од 250.00 250.00 186.00 186.00 186.00 186.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість утримання та поточного ремонту дитячого та спортивного 
майданчику, грн. 18,276.00 18,276.00 13,809.68 13,809.68 14,500.00 14,500.00

 Тип показника: Якості

Показник: темп зростання середніх витрат на забезпечення утримання та поточного ремонту 
дитячого та спортивного майданчиків порівняно з попереднім роком, % 75.56 75.56 105.00 105.00

  Завдання: 6.8. Придбання та встановлення нових лавок 423,000.00 423,000.00 370,000.00 370,000.00 390,000.00 390,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на придбання та встановлення нових лавок, грн 423,000.00 423,000.00 370,000.00 370,000.00 390,000.00 390,000.00

 Тип показника: Продукту
    Показник: кількість нових лавок які планується придбати і встановити  по місту Суми, од. 117.00 117.00 90.00 90.00 85.00 85.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість однієї нової лавки яку планується придбати і встановити по 
місту Суми на рік, грн. 3,615.38 3,615.38 4,111.11 4,111.11 4,588.24 4,588.24

 Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на придбання однієї лавки порівняно з 
попереднім роком, % 113.71 113.71 111.61 111.61

  Завдання: 6.9. Забезпечення функціонування громадських вбиралень 121,900.00 121,900.00 564,300.00 564,300.00 592,000.00 592,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на забезпечення  функціонування громадських вбиралень , грн 121,900.00 121,900.00 564,300.00 564,300.00 592,000.00 592,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість туалетів, які планується утримувати 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на утримання 1 туалету на  місяць, грн. 10,158.33 10,158.33 47,025.00 47,025.00 49,333.33 49,333.33

 Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на функціонування громадських вбиралень  
порівняно з попереднім роком, % 462.92 462.92 104.91 104.91

Завдання: 6.10. Забезпечення поточного ремонту малих архітектурних форм на 
території Сумської міської територіальної громади 340,000.00 340,000.00 382,100.00 382,100.00 401,200.00 401,200.00

Тип показника: Витрат 0.00 0.00

 Показник: видатки на забезпечення  поточного ремонту малих архітектурних форм на 
території Сумської міської територіальної громади , грн 340,000.00 340,000.00 382,100.00 382,100.00 401,200.00 401,200.00

 Тип показника: Продукту 0.00 0.00

Показник: кількість малих архітектурних форм, що потребують поточного ремонту, од. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Тип показника: Ефективності 0.00 0.00



Показник: середні витрати на проведення поточного ремонту 1 малої архітектурної форми, 
грн. 48,571.43 48,571.43 54,585.71 54,585.71 57,314.29 57,314.29

Завдання: 6.11. Створення електронної мапи благоустрою міста Суми 0.00 0.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на створення електронної мапи благоустрою міста Суми , грн 0.00 0.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість електронних мап благоустрою міста Суми, од. 0.00 0.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на створення електронної мапи благоустрою міста Суми, грн. #DIV/0! #DIV/0!

Завдання: 7. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин 1,168,200.00 1,168,200.00 1,607,900.00 1,607,900.00 1,708,300.00 1,708,300.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість безпритульних тварин, які планується виловити (утримувати в 
притулку, стерилізувати), од. 750.00 750.00 700.00 700.00 650.00 650.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на проведення утримання в притулку, стерилізації тварини та 
їх виловлення, грн. 1,557.60 1,557.60 2,297.00 2,297.00 2,628.15 2,628.15

    Тип показника: Якості
    Показник: Темп зростання кількості регулювання тварин порівняно з попереднім роком, 
%

93.33 93.33 92.86 92.86

Показник: Темп зростання середніх витрат на регулювання однієї тварини порівняно з 
попереднім роком, % 147.47 147.47 114.42 114.42

  Завдання: 8. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальних 
об'єктах 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 16,379,100.00 16,379,100.00 0.00 17,498,000.00 17,498,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою, од. 5.00 5.00 16.00 16.00 15.00 15.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою, 
грн. 220,000.00 220,000.00 1,023,693.75 1,023,693.75 1,166,533.33 1,166,533.33

    Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на один захід із капітального ремонту об'єктів 
благоустрою порівняно з попереднім роком, % 0.00 0.00 465.32 465.32 113.95 113.95

КПКВК 6011 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 20,850,600.00 20,850,600.00 0.00 21,893,300.00 21,893,300.00

Мета:  Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання 
його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, 
покращення умов проживання мешканців міста

  Завдання: 9.  Капітальний ремонт  житлового  фонду 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 20,850,600.00 20,850,600.00 0.00 21,893,300.00 21,893,300.00

  Завдання: 9.1.  Проведення капітального ремонту житлових будинків 14,100.00 14,100.00 15,195,500.00 15,195,500.00 15,955,300.00 15,955,300.00

    Тип показника: Витрат
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту, од. 1,012.00 1,012.00 992.00 992.00 972.00 972.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, 
од. 1.00 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду 
(будинку), грн. 14,100.00 14,100.00 759,775.00 759,775.00 797,765.00 797,765.00

    Тип показника: Якості
    Показник: Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується 
проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують 
капітального ремонту 

0.10 0.10 2.02 2.02 2.06 2.06

  Завдання: 9.2. Співфінансування капітального ремонту житлового фонду 45,900.00 45,900.00 5,655,100.00 5,655,100.00 5,938,000.00 5,938,000.00

    Тип показника: Витрат
Показник:вартість капітального ремонту житлового фонду (будинку), грн. 45,900.00 45,900.00 5,655,100.00 5,655,100.00 5,938,000.00 5,938,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, 
шт. 1.00 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00

    Тип показника: Ефективності



    Показник: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду 
(будинку), грн. 45,900.00 45,900.00 282,755.00 282,755.00 296,900.00 296,900.00

КПКВК  6090, КПКВК 7691 8,569,144.00 636,370.00 9,205,514.00 14,514,611.00 676,380.00 15,190,991.00 8,188,460.00 733,240.00 8,921,700.00

ДІМ СМР 8,250,414.00 0.00 8,250,414.00 14,186,159.00 0.00 14,186,159.00 7,844,100.00 0.00 7,844,100.00

УАМ СМР 318,730.00 636,370.00 955,100.00 328,452.00 676,380.00 1,004,832.00 344,360.00 733,240.00 1,077,600.00

Мета:  Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, 
культурно-мистецьких, релігійних, інших святкових заходів та інша діяльність у сфері 
житлово-комунального господарства 
  Завдання: 10. Забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та 
історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших заходів Сумської міської  
територіальної громади

3,036,000.00 0.00 3,036,000.00 5,167,700.00 5,167,700.00 5,377,100.00 5,377,100.00

    Тип показника: Витрати
    Показник: обсяг видатків на святкове оформлення та ремонт, грн. 3,036,000.00 0.00 3,036,000.00 5,167,700.00 5,167,700.00 5,377,100.00 5,377,100.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: загальна кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню 12.00 0.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість 1 святкового заходу та ремонту, грн. 253,000.00 0.00 253,000.00 516,770.00 516,770.00 537,710.00 537,710.00

  Завдання: 11. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому 
числі в приватному секторі 5,214,414.00 0.00 5,214,414.00 9,018,459.00 0.00 9,018,459.00 2,467,000.00 0.00 2,467,000.00

 Завдання: 11.1. Проведення поточного ремонту  хомутів із заміною  для кріплення 
прапорів на електричних та тролейбусних опорах 40,000.00 40,000.00 136,600.00 136,600.00 150,000.00 150,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 40,000.00 40,000.00 136,600.00 136,600.00 150,000.00 150,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість , од. 53.00 53.00 180 180 190 190

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість,  грн. 754.72 754.72 758.89 758.89 789.47 789.47

 Завдання: 11.2 Оплата податку на земельну ділянку за адресою: м.Суми, 
вул.Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція)

4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,000.00 4,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,000.00 4,000.00

    Тип показника: Продукту
Показник: кількість місяців, за які сплачується податок на земельну ділянку за адресою: 
м.Суми, вул.Привокзальна, 4/13 (каналізаційно-насосна станція), міс

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Тип показника: Ефективності
 Показник: середня вартість податку на земельну ділянку, грн. 391.67 391.67 391.67 391.67 333.33 333.33

  Завдання: 11.3. Забезпечення оплати за видачу сертифікату, який видається у разі 
прийняття в експлуатацію об'єкта 101,000.00 101,000.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 65,000.00

    Тип показника: Витрат 0.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 101,000.00 101,000.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 65,000.00

    Тип показника: Продукту 0.00

Показник: Кількість сертифікатів для введення в експлуатацію обєктів 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

    Тип показника: Ефективності 0.00

Показник: середня вартість видачі одного сертифікату, грн. 11,222.22 11,222.22 6,666.67 6,666.67 7,222.22 7,222.22

  Завдання: 11.4. Забезпечення постачання природного газу монументу "Вічна Слава" 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 55,000.00 55,000.00

Тип показника: Витрат
Обсяг природного газу необхідної для безперебійної роботи Монументу "Вічна Слава", 
куб.м/рік

1,500.00 1,500.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00

 Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість1 куб.м. спожитотого прородного газу, грн. 40.00 40.00 17.91 17.91 16.42 16.42

 Завдання: 11.5. Проведення санації шахтних колодязів, в тому числі в приватному 
секторі 406,500.00 406,500.00 253,000.00 253,000.00 265,000.00 265,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 406,500.00 406,500.00 253,000.00 253,000.00 265,000.00 265,000.00

    Тип показника: Продукту
Показник: кількість колодязів, по яких буде проведена санація, од 116 116 63 63 59 59



    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість проведення санації,  грн. 3,500.00 3,500.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,500.00

 Завдання: 11.6. Проведення поточного ремонту шахтних колодязів, в тому числі в 
приватному секторі 525,000.00 525,000.00 550,000.00 550,000.00 560,000.00 560,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 525,000.00 525,000.00 550,000.00 550,000.00 560,000.00 560,000.00

    Тип показника: Продукту
 Показник: кількість колодязів, по яких буде проведено поточний ремонт, од 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість проведення поточного ремонту,  грн. 10,500.00 10,500.00 11,000.00 11,000.00 11,200.00 11,200.00

 Завдання: 11.7. Встановлення інформаційних табло на зупинках громадського 
транспорту 0.00 0.00 520,000.00 520,000.00 550,000.00 550,000.00

    Тип показника: Витрат 0.00 0.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 0.00 0.00 520,000.00 520,000.00 550,000.00 550,000.00

    Тип показника: Продукту 0.00 0.00

Показник: кількість інформаційних табло які необхідно встановаити, од 0.00 0.00 20.00 20.00 21.00 21.00

    Тип показника: Ефективності 0.00 0.00

Показник: середня вартість встановлення табло, грн. 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 26,190.48 26,190.48

 Завдання: 11.8. Заміна електричного кабелю на території дитячого парку "Казка" 0.00 0.00 0.00

    Тип показника: Витрат 0.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 0.00 0.00

    Тип показника: Продукту 0.00

    Показник: кількість , од. 0.00

    Тип показника: Ефективності 0.00

    Показник: середня вартість,  грн. 0.00 0.00 0.00

 Завдання: 11.8. Проведення інформайійно-розяснювальної роботи серед населення 
щодо роздільного збору ТПВ 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 140,000.00 140,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 140,000.00 140,000.00

    Тип показника: Продукту
Показник: кількість буклетів для здійснення просвітницької діяльності серед населення, од #DIV/0! #DIV/0! 53,333 53,333 58,577 58,577

    Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість буклетів для здійснення просвітницької діяльності серед 
населення, грн.

0.00 0.00 2.25 2.25 2.39 2.39

 Завдання: 11.9. Поточний ремонт та виготовлення  інформаційних щитів для 
кладовищ 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00 60,000.00 60,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків, грн. 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00 60,000.00 60,000.00

Тип показника: Продукту
Показник:  кількість щитів, од. 0.00 0.00 14 14 14 14

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість 1 послуги  грн. #DIV/0! #DIV/0! 4,214.29 4,214.29 4,285.71 4,285.71

Завдання: 11.11. Виготовлення святкових корзин "Прапорове багаття" 0.00 0.00

Тип показника: Витрат
Показник: обсяг видатків, грн. 0.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість святкових корзин, які необхідно виготовити, од 0.00 0.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість виготовлення 1 корзини, грн. 0.00

 Завдання: 11.10. Надання послуг з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля 30,000.00 30,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків, грн. 30,000.00 30,000.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість розроблиних звітів з оцінки впливу на довкілля, од 2.00 2.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість 1 звіту, грн. 15,000.00 15,000.00

 Завдання: 11.11. Надання послуг з виготовлення та встановлення покажчиків назв 
вулиць по місту, в тому числі в приватному секторі 50,100.00 50,100.00 179,000.00 179,000.00 188,000.00 188,000.00



Тип показника: Витрат 0.00 0.00

 Показник: обсяг видатків, грн. 50,100.00 50,100.00 179,000.00 179,000.00 188,000.00 188,000.00

Тип показника: Продукту 0.00 0.00

Показник: кількість покажчиків, од 2 2 8.00 8.00 8.00 8.00

Тип показника: Ефективності 0.00 0.00

Показник: середня 1 послуги, грн. 22,000.00 22,000.00 22,375.00 22,375.00 23,500.00 23,500.00

 Завдання: 11.12. Реалізація проєкту «Circular-based waste management» («Управління 
відходами на основі замкненого циклу») 2,103,000.00 2,103,000.00 3,303,200.00 3,303,200.00 0.00 0.00

Тип показника: Витрат
 Показник: обсяг видатків, грн. 2,103,000.00 2,103,000.00 3,303,200.00 3,303,200.00 0.00

Тип показника: Продукту
Показник: кількість проєктів, од 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середня вартість проєкту , грн. 2,103,000.00 2,103,000.00 3,303,200.00 3,303,200.00 0.00

  Завдання: 11.13. Орендна плата за користування земельною ділянкою полігону для 
розміщення твердих побутових відходів III черги (кадастровий номер 
5922380800:06:001:0206, розташованої за межами населених пунктів на території 
Верхньосироватської сільської ради Сумського району (Великобобрицького 
старостинського округу Краснопільського району) Сумської області)

1,696,114.00 1,696,114.00 1,867,959.00 1,867,959.00

Тип показника: Витрат
Показник: обсяг видатків, грн. 1,696,114.00 1,696,114.00 1,867,959.00 1,867,959.00

 Тип показника: Продукту 0.00

 Показник: кількість , міс. 12.00 12.00 12.00 12.00

Тип показника: Ефективності 0.00

Показник: середня вартість,  грн. 141,342.83 141,342.83 155,663.25 155,663.25

  Завдання: 11.14. Надання послуги з розробки проекту: організація дорожнього руху 70,100.00 70,100.00 345,000.00 345,000.00 365,000.00 365,000.00

Тип показника: Витрат 0.00 0.00

Показник: обсяг видатків, грн. 70,100.00 70,100.00 345,000.00 345,000.00 365,000.00 365,000.00

 Тип показника: Продукту 0.00 0.00

 Показник: кількість , од. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Тип показника: Ефективності 0.00 0.00

Показник: середня вартість,  грн. 35,050.00 35,050.00 172,500.00 172,500.00 182,500.00 182,500.00

  Завдання: 11.15 Забезпечення технічного обслуговування  камер відеоспостереження 48,000.00 48,000.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 65,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на забезпечення технічного обслуговування  камер відеоспостереження 
, грн 48,000.00 48,000.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 65,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість місяців передбачених для технічного обслуговування камер 
відеоспостереження, міс. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на один місяць технічного обслуговування камер 
відеоспостереження, грн. 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,416.67 5,416.67

 Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на забезпечення одного місяця технічного 
обслуговування  камер відеоспостереження  порівняно з попереднім роком, % 125.00 125.00 108.33 108.33

Завдання: 11.16  Надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції 
(табличок для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках 50,000.00 50,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на надання послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції 
(табличок для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках , грн 50,000.00 50,000.00

 Тип показника: Продукту

Показник: кількість послуг зі створення та розміщення інформаційної продукції (табличок 
для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках, од. 100.00 100.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на послугу зі створення та розміщення інформаційної продукції 
(табличок для найпростіших укриттів (підвалів) в житлових будинках, грн. 500.00 500.00

Завдання: 11.17. Надання послуг з проведення контрольного топографо-геофізичного 
знімання 29,900.00 29,900.00



Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на надання послуг з проведення контрольного топографо-геофізичного 
знімання , грн 29,900.00 29,900.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість послуг з проведення контрольного топографо-геофізичного знімання, 
од. 4.00 4.00

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на послугу з проведення контрольного топографо-геофізичного 
знімання, грн. 7,475.00 7,475.00

Завдання: 11.18. Надання послуг з проведення технічної інвентаризації та 
паспортизації об'єктів благоустрою 1,500,000.00 1,500,000.00

Тип показника: Витрат
 Показник: видатки на надання послуг з проведення технічної інвентаризації та 
паспортизації об'єктів благоустрою , грн 1,500,000.00 1,500,000.00

 Тип показника: Продукту
Показник: кількість послуг з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів 
благоустрою, од. 25 25

Тип показника: Ефективності
Показник: середні витрати на послугу з проведення технічної інвентаризації та 
паспортизації об'єктів благоустрою, грн. 60,000.00 60,000.00

  Завдання: 12. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на 
території Сумської міської об'єднаної територіальної громади 318,730.00 636,370.00 955,100.00 328,452.00 676,380.00 1,004,832.00 344,360.00 733,240.00 1,077,600.00

    Мета:  Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території 
Сумської міської об'єднаної територіальної громади
  Завдання: 12.1. Придбання та виготовлення рекламних матеріалів  соціального 
характеру, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій 182500.00 182500.00 183750.00 183750.00 185000.00 185000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків на придбання та виготовлення  рекламних матеріалів до 
святкових та урочистих подій , грн. 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150,000.00

    Показник: обсяг видатків на придбання та виготовлення рекламних матеріалів  
соціального характеру, грн.

20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20,000.00

 Показник: обсяг видатків на розробку/коригування макетів для друку рекламного матеріалу 12500.00 12500.00 13750.00 13750.00 15000.00 15000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: загальна кількість святкових та урочистих подій, які підлягають святковому 
оформленню, од. 15 15 15 15 15 15

    Показник: загальна кількість заходів з розміщення соціальної реклами, од. 20 20 20 20 20 20
Показник: загальна кількість розробки/коригування макетів для друку рекламного 
матеріалу, од. 

25 25 25 25 25 25

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість проведення одного заходу з розміщення рекламних матеріалів 
до святкових та урочистих подій, грн. 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

    Показник: середня вартість проведення одного заходу з розміщення соціальної реклами, 
грн. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

    Показник: середня вартість розробка/коригування одного макету для друку рекламного 
матеріалу 500.00 500.00 550.00 550.00 600.00 600.00

  Завдання: 12. 2. Демонтаж  рекламних засобів, розміщених самовільно та з 
порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської 
об'єднаної територіальної громади

136230.00 136230.00 144702.00 144702.00 159360.00 159360.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на 
висоті до 3 метрів, грн.

9600.00 9600.00 10200.00 10200.00 11250.00 11250.00

    Показник: обсяг видатків на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на 
висоті вище 3 метрів, грн.

30000.00 30000.00 31800.00 31800.00 35100.00 35100.00

    Показник: обсяг видатків на демонтаж (розбирання, знесення) великоформатних 
рекламних засобів (типу «біг-борд» та ін.) , грн. 53250.00 53250.00 56400.00 56400.00 62100.00 62100.00

    Показник: обсяг видатків за послуги із доставки демонтованих рекламних засобів на 
майданчик тимчасового зберігання , грн.

33300.00 33300.00 35550.00 35550.00 39150.00 39150.00

    Показник: обсяг видатків за послуги із відключення від мережі електропостачання , грн. 8160.00 8160.00 8640.00 8640.00 9480.00 9480.00

    Показник: обсяг видатків за послуги з прибирання території (від сміття, що залишилось 
після демонтажу), в т.ч. вивезення на полігон та утилізація, грн.

1920.00 1920.00 2112.00 2112.00 2280.00 2280.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних 
засобів на висоті до 3 метрів, год.

30 30 30 30 30 30



    Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних 
засобів на висоті вище 3 метрів, год.

30 30 30 30 30 30

    Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) 
великоформатних рекламних засобів (типу «біг-борд» та ін.) , год.

30 30 30 30 30 30

    Показник: кількість часу витраченого на доставку демонтованих рекламних засобів на 
майданчик тимчасового зберігання , год.

90 90 90 90 90 90

    Показник: кількість часу витраченого на відключення від мережі електропостачання , год. 12 12 12 12 12 12

    Показник: кількість куб.м. прибраного на території сміття 12 12 12 12 12 12

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість однієї години демонтажу (розбирання, знесення) рекламних 
засобів на висоті до 3 метрів , грн. 320.00 320.00 340.00 340.00 375.00 375.00

    Показник: середня вартість однієї години демонтажу (розбирання, знесення) рекламних 
засобів на висоті вище 3 метрів, грн. 1,000.00 1000.00 1,060.00 1060.00 1,170.00 1170.00

    Показник: середня вартість однієї години демонтажу (розбирання, знесення) 
великоформатних рекламних засобів (типу «біг-борд» та ін.), грн.

1,775.00 1775.00 1,880.00 1880.00 2,070.00 2070.00

    Показник: середня вартість однієї години послуги з доставки демонтованих рекламних 
засобів на майданчик тимчасового зберігання , грн.

370.00 370.00 395.00 395.00 435.00 435.00

    Показник: середня вартість однієї години послуги з відключення від мережі 
електропостачання , грн. 680.00 680.00 720.00 720.00 790.00 790.00

    Показник: середня вартість прибирання, вивезення на полігон та утилізації одного куб.м. 
сміття на території  , грн. 160.00 160.00 176.00 176.00 190.00 190.00

    Мета:  Забезпечення демонтажу (самовільно) встановлених елементів благоустрою, 
тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на 
території Сумської міської об'єднаної територіальної громади 

  Завдання: 12.3. Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів 
благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд 
для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади

563170.00 563170.00 597180.00 597180.00 650440.00 650440.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків на  проведення демонтажу об'єктів без відключення від мережі 
електропостачання, грн.

508750.00 508750.00 540000.00 540000.00 587500.00 587500.00

    Показник: обсяг видатків за послуги із відключення об'єктів від мережі 
електропостачання , грн.

16320.00 16320.00 17280.00 17280.00 18960.00 18960.00

    Показник: обсяг видатків за послуги із доставки демонтованих об'єктів на майданчик 
тимчасового зберігання , грн. 33300.00 33300.00 35100.00 35100.00 38700.00 38700.00

    Показник: обсяг видатків за послуги з прибирання території (від сміття, що залишилось 
після демонтажу), в т.ч. вивезення на полігон та утилізація, грн. 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 5280.00 5280.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість часу витраченого на демонтаж об'єктів без відключення від мережі 
електропостачання, год. 250 250 250 250 250 250

    Показник: кількість часу витраченого на відключення об'єктів від мережі 
електропостачання , год.

24 24 24 24 24 24

    Показник: кількість часу витраченого на доставку демонтованих об'єктів на майданчик 
тимчасового зберігання , год.

90 90 90 90 90 90

    Показник: кількість куб.м. прибраного на території сміття 30 30 30 30 30 30

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість однієї години демонтажу об'єктів без відключення від мережі 
електропостачання , грн. 2035.00 2035.00 2160.00 2160.00 2350.00 2350.00

    Показник: середня вартість однієї години послуги з відключення об'єктів від мережі 
електропостачання , грн. 680.00 680.00 720.00 720.00 790.00 790.00

    Показник: середня вартість однієї години послуги з доставки демонтованих об'єктів на 
майданчик тимчасового зберігання , грн. 370.00 370.00 390.00 390.00 430.00 430.00

    Показник: середня вартість прибирання , вивезення на полігон та утилізації одного куб.м. 
сміття на території  , грн.

160.00 160.00 160.00 160.00 176.00 176.00

  Завдання: 4. Зберігання демонтованих елементів благоустрою, тимчасових збірно-
розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд та рекламних засобів 73200.00 73200.00 79200.00 79200.00 82800.00 82800.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків на оплату послуги зберігання об'єктів, грн. 73200.00 73200.00 79200.00 79200.00 82800.00 82800.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: термін зберігання, міс. 12 12 12 12 12 12



    Тип показника: Ефективності
    Показник: середньомісячна вартість послуги зберігання, грн. 6,100.00 6100.00 6,600.00 6600.00 6,900.00 6900.00

КПКВК 7462 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мета: Покращення стану автомобільних доріг
 Завдання: 13. Проведення ремонту та утримання об'єктів транспортної 
інфраструктури 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  Завдання: 13.1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої 
мережі та штучних споруд за рахунок субвенції з державного бюджету 0.00 0.00 0.00 0.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом, кв.м 0 0 0

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично- дорожньої мережі, грн. 0.00 0.00 0.00

КПКВК 7691 0.00 855,700.00 855,700.00 0.00 2,368,500.00 2,368,500.00 0.00 2,487,000.00 2,487,000.00

Мета: Підвищення рівня благоустрою міста, підвищення експлуатаційних властивостей 
житлового фонду 
 Завдання: 14. Виконання заходів за рахунок цільових фондів 0.00 855,700.00 855,700.00 0.00 2,368,500.00 2,368,500.00 0.00 2,487,000.00 2,487,000.00

  Завдання: 14.1. Садіння нових дерев і кущів за рахунок цільового фонду 300,700.00 300,700.00 368,500.00 368,500.00 387,000.00 387,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: вартість садіння дерев та кущів, створення газонів  на території 
територыальноъ громади, грн 300,700.00 300,700.00 368,500.00 368,500.00 387,000.00 387,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість дерев та кущів, які планується висадити, од. 215 215 247 247 244 244

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на садіння 1 дерева/ куща, грн. 1,400.00 1,400.00 1,494.00 1,494.00 1,584.00 1,584.00

  Завдання: 14.2. Кошти ОСББ/співвласників передбачені на співфінансування 
капітального ремонту житлового фонду 555,000.00 555,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 555,000.00 555,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, 
грн.

8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість робіт по співфінансуванню робіт з капітального ремонту 
житлового фонду (будинку), грн.

69,375.00 69,375.00 222,222.22 222,222.22 233,333.33 233,333.33

КПКВК 6020 350,000.00 0.00 350,000.00 400,000.00 400,000.00 450,000.00 450,000.00

Мета: Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово – комунального 
господарства
  Завдання: 15. Забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального 
господарства 350,000.00 350,000.00 400,000.00 400,000.00 450,000.00 450,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, передбачений на забезпечення функціонування об'єктів 
житлово-комунального господарства, грн. 350,000.00 350,000.00 400,000.00 400,000.00 450,000.00 450,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість підприємств, яким планується видатки на забезпечення 
функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, од. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня сума  видатків на забезпечення функціонування об'єктів житлово-
комунального господарства,  грн. 350,000.00 350,000.00 400,000.00 400,000.00 450,000.00 450,000.00

КПКВК 6013 6,096,500.00 0.00 6,096,500.00 1,651,700.00 0.00 1,651,700.00 1,234,200.00 0.00 1,234,200.00

    Мета: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
  Завдання: 16. Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного 
господарства, в тому числі в приватному секторі                                                                                   6,096,500.00 0.00 6,096,500.00 1,651,700.00 0.00 1,651,700.00 1,234,200.00 0.00 1,234,200.00

  Завдання: 16.1 Забезпечення охорони  каналізаційно-насосної станції за адресою 
м.Суми вул.Привокзальна 4/13 588,400.00 588,400.00 276,000.00 276,000.00 0.00



    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 588,400.00 588,400.00 276,000.00 276,000.00 0.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість місяців, в яких плануються видатки на забезпечення функціонування 
водопровідно-каналізаційне господарство, міс. 12.00 12.00 6.00 6.00 0.00 0.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня сума   видатків на забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційне господарство,  грн. 49,033.33 49,033.33 46,000.00 46,000.00

  Завдання: 16.4. Вимоги пожежної безпеки 0.00 0.00 126,000.00 126,000.00 0.00

    Тип показника: Витрат 0.00 0.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 0.00 0.00 126,000.00 126,000.00 0.00 0.00

    Тип показника: Продукту 0.00 0.00

    Показник: кількість  об'єктів водопостачання,  на яких планується замінити гідранти, шт. 0.00 57.00 27.00 27.00 0.00

    Показник: кількість знаків "Пожежний гідрант",шт. 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00

    Тип показника: Ефективності 0.00 0.00

    Показник: середня вартість заміни одного пожежного гідранту,  грн. 0.00 0.00 1,950.89 1,950.89 0.00

    Показник: варість одного знаку "Пожежний гідрант",  грн. #DIV/0! #DIV/0! 4,666.67 4,666.67 0.00

Завдання: 16.5. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (придбання 
водопровідних та каналізаційних люків) 200,000.00 200,000.00 600,000.00 600,000.00 634,200.00 634,200.00

    Тип показника: Витрат 0.00 0.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 200,000.00 200,000.00 600,000.00 600,000.00 634,200.00 634,200.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість водопровідних та каналізаційних люків, які планується придбати, шт. 55 55 200 200 200 200

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість одного люка, який планується придбати,  грн. 3,636.36 3,636.36 3,000.00 3,000.00 3,171.00 3,171.00

Завдання: 16.6. Проведення капітального та поточного ремонту колекторів, 
водопровідних  та каналізаційних мереж 79,000.00 79,000.00 371,700.00 371,700.00 393,000.00 393,000.00

    Тип показника: Витрат 0.00 0.00

    Показник: обсяг видатків на поточний та капітальний ремонти, грн. 79,000.00 0.00 79,000.00 371,700.00 371,700.00 393,000.00 393,000.00

    Тип показника: Продукту 0.00 0.00

Показник: кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Показник: кількість об'єктів, на яких планується здійснити технічне обслуговування, грн. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Тип показника: Ефективності 0.00 0.00
    Показник: середня вартість капітального та поточного ремонту колекторів та 
каналізаційних мереж, грн. 15,800.00 15,800.00 74,340.00 74,340.00 78,600.00 78,600.00

Завдання: 16.7  Надання послуг по обстеженню води на території старостинських 
округів 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 17,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 17,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість , од. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість,  грн. #DIV/0! #DIV/0! 15,000.00 15,000.00 17,000.00 17,000.00

Завдання: 16.8. Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування 
водонапірних башт та свердловин 220,000.00 220,000.00 218,000.00 218,000.00 140,000.00 140,000.00

    Тип показника: Витрат 0.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 220,000.00 220,000.00 218,000.00 218,000.00 140,000.00 140,000.00

    Тип показника: Продукту 0.00 0.00

    Показник: кількість , од. 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

    Тип показника: Ефективності 0.00 0.00

    Показник: середня вартість,  грн. 36,666.67 36,666.67 36,333.33 36,333.33 23,333.33 23,333.33

Завдання: 16.9. Поточний ремонт інших об'єктів - заміна насосного обладнання 
(придбання) 9,100.00 9,100.00 45,000.00 45,000.00 50,000.00 50,000.00

    Тип показника: Витрат 0.00 0.00 0.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 9,100.00 9,100.00 45,000.00 45,000.00 50,000.00 50,000.00

    Тип показника: Продукту 0.00 0.00 0.00

    Показник: кількість , од. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00

    Тип показника: Ефективності 0.00 0.00 0.00

    Показник: середня вартість,  грн. 9,100.00 9,100.00 22,500.00 22,500.00 25,000.00 25,000.00



Завдання: 16.10. Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР (оплата заробітної 
плати разом з нарахуваннями, придбання запасних частиин  та паливно-мастильних 
матеріалів, проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин)

5,000,000.00 5,000,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 5,000,000.00 5,000,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка, од. 1.00 1.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість однієї фінансової підтримки,  грн. 5,000,000.00 5,000,000.00

КПКВК 7640 2,900,000.00 2,900,000.00 4,896,500.00 4,896,500.00 5,181,300.00 5,181,300.00

    Мета: Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитами, залученими 
населенням (фізичними особами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних житлових 
будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих 
заходів
Завдання: 17. Впровадження енергозберігаючих заходів 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 4,896,500.00 0.00 4,896,500.00 5,181,300.00 0.00 5,181,300.00

Завдання: 17. 1 Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади 
відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами), на 
впровадження енергозберігаючих заходів

500,000.00 500,000.00 1,696,500.00 1,696,500.00 1,781,300.00 1,781,300.00

    Тип показника: Витрат
    Показник:кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження 
енергозберігаючих заходів, од.

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість позичальників, що отримали відшкодування відсоткових ставок, од. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на одного позичальника,  грн. 1,000.00 3,393.00 3,393.00 3,562.60 3,562.60

Завдання: 17.2 Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади 
відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних 
житлових будинків, житлово-будівельними кооперативами на впровадження 
енергозберігаючих заходів (програма "Енергодім")

1,400,000.00 1,400,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник:кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження 
енергозберігаючих заходів, од. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

    Тип показника: Продукту
Показник: кількість позичальників, що отримали відшкодування відсоткових ставок, од. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на одного позичальника,  грн. 46,666.67 46,666.67 73,333.33 73,333.33 80,000.00 80,000.00

Завдання: 17.3 Відшкодування з бюджету Сумської міської територіальної громади 
відсотків за кредитами, залученими об'єднаннями співвласників багатоквартирних 
житлових будинків на впровадження заходів енергоефективності

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник:кількість позичальників, що отримали кредит на впровадження 
енергозберігаючих заходів, од.

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

    Тип показника: Продукту
Показник: кількість позичальників, що отримали відшкодування відсоткових ставок, од. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середні витрати на одного позичальника,  грн. 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33 333,333.33

КПКВК 7670 0.00 5,240,000.00 5,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Мета: Поповнення статутного капіталу підприємств комунальної форми власності
  Завдання: 18. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств 
комунальної форми власності 5,240,000.00 5,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 5,240,000.00 5,240,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість підприємств комунальної форми власності яким планується 
поповнення статутного капіталу, од. 2 2

    Тип показника: Ефективності



    Показник: середня сума  поповнення статутного капіталу  одного підприємства,  грн. 2,620,000.00 2,620,000.00

КПКВК 9770 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    Мета: Передача іншої субвенції  Верхньосироватському сільському бюджету для 
Верхньосироватської сільської ради та об'єктів, що знаходяться на території 
Верхньосироватської обєднаної територіальної  громади згідно з їх пропозиціями

  Завдання: 19. Створення сприятливих умов проживання населення та забезпечення 
надання життєво необхідних послуг 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 12,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість бюджетів, яким планується надання субвенції, од. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня сума  надання субвенції одному бюджету,  грн. 12,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

КПКВК 6017 110,000.00 110,000.00 320,000.00 320,000.00 340,000.00 340,000.00

    Мета: Розробка технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки
  Завдання: 20. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-
експлуатаційного господарства 110,000.00 110,000.00 320,000.00 320,000.00 340,000.00 340,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 110,000.00 110,000.00 320,000.00 320,000.00 340,000.00 340,000.00
    Тип показника: Продукту
    Показник:кількість схем, шт. 0.00

    Показник:кількість технічних паспортів, шт. 7.00 7.00 20.00 20.00 20 20

    Тип показника: Ефективності
    Показник: вартість розробки технічного паспорту,  грн. 15,714.29 15,714.29 16,000.00 16,000.00 17,000.00 17,000.00

 КПКВК 3210 124,000.00 124,000.00 252,600.00 252,600.00 255,300.00 255,300.00

  Завдання: 21. Організація та проведення громадських робіт 124,000.00 124,000.00 252,600.00 252,600.00 255,300.00 255,300.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських 
робіт,  грн. 124,000.00 124,000.00 252,600.00 252,600.00 255,300.00 255,300.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість місяців, що будуть виконуватись з проведенням оплачуваних 
громадських робіт, міс. 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

    Тип показника: Ефективності
 Показник: середня вартість 1 заходу в рік, який буде виконуватися  з проведенням 
оплачуваних громадських робіт, грн. 15,500.00 15,500.00 31,575.00 31,575.00 31,912.50 31,912.50

КПКВК 7310 13,823,800.00 13,823,800.00 68,900,000.00 68,900,000.00 70,570,000.00 70,570,000.00

    Мета: Проведення будівництва об'єктів комунального господарства 

  Завдання: 22.Заходи з будівництва, реставрації  та реконструкції
13,823,800.00 13,823,800.00

68,900,000.00 68,900,000.00 70,570,000.00 70,570,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 13,823,800.00 13,823,800.00 68,900,000.00 68,900,000.00 70,570,000.00 70,570,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник:кількість об'єктів, шт. 5.00 5.00 17.00 17.00 17.00 17.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість будівництва, реконструкції та реставрації для одного 
об'єкта,  грн. 2,764,760.00 2,764,760.00 4,052,941.18 4,052,941.18 4,151,176.47 4,151,176.47

КПКВК 7330 4,778,000.00 4,778,000.00 101,400,000.00 101,400,000.00 49,300,000.00 49,300,000.00

    Мета: Проведення будівництва інших об'єктів комунальної власності 
  Завдання: 23.Заходи з будівництва, реставрації  та реконструкції  інших об'єктів 
комунальної власності 4,778,000.00 4,778,000.00 101,400,000.00 101,400,000.00 49,300,000.00 49,300,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 4,778,000.00 4,778,000.00 101,400,000.00 101,400,000.00 49,300,000.00 49,300,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник:кількість об'єктів, шт. 8.00 8.00 15.00 15.00 15.00 15.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість будівництва, реконструкції та реставрації для одного 
об'єкта,  грн. 597,250.00 597,250.00 6,760,000.00 6,760,000.00 3,286,666.67 3,286,666.67



КПКВК 7340 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    Мета: Проведення проектування, реставраціъ та охорони пам'яток архітектури
  Завдання: 24.Заходи з будівництва, реставрації  та реконструкції пам'яток 
архітектури 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    Тип показника: Продукту 0.00

    Показник:кількість об'єктів, шт. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

    Тип показника: Ефективності 0.00

    Показник: середня вартість будівництва, реконструкції та реставрації для одного 
об'єкта,  грн. #DIV/0! #DIV/0! 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00



КПКВК 8862
-7,654,092.00 -7,654,092.00

    Мета: Повернення бюджетних позичок      
  Завдання: 25. Повернення бюджетних позичок на поворотній основі -7,654,092.00 -7,654,092.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг бюджетної позички, який підлягає поверненню, грн. -7,654,092.00 -7,654,092.00

    Тип показника: Продукту
    Показник:кількість підприємств, яким надана бюджетна позичка, од. 1 1

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня обсяг бюджетної позички,який підлягає поверненню, грн. -7,654,092.00 -7,654,092.00

КПКВК 7691 -525,000.00 -525,000.00

    Мета: Повернення бюджетних позичок      

  Завдання: 26. Повернення бюджетних позичок на поворотній основі -525,000.00 -525,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг бюджетної позички, який підлягає поверненню, грн. -525,000.00 -525,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник:кількість підприємств, яким надана бюджетна позичка, од. 1 1

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня обсяг бюджетної позички, який підлягає поверненню, грн. -525,000.00 -525,000.00

КПКВК 6014 500,000.00 500,000.00

  Завдання: 27. Перевезення тимчасово складованих побутових відходів на полігон для 
складування твердих побутових відходів 500,000.00 500,000.00

    Тип показника: Витрат 500,000.00 500,000.00

    Показник: обсяг видатків, грн. 500,000.00 500,000.00

    Тип показника: Продукту 0.00

    Показник:кількість відходів, куб. М 3,210.00 3,210.00
    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість перевезення, грн. 155.76 155.76

КПКВК 7363 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

  Завдання: 28. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою на загальних 
об'єктах 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 16,379,100.00 16,379,100.00 0.00 17,498,000.00 17,498,000.00

    Тип показника: Витрат
    Показник: обсяг видатків, грн. 6,000,000.00 6,000,000.00

    Тип показника: Продукту
    Показник: кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою, од. 1.00 1.00 16.00 16.00 15.00 15.00

    Тип показника: Ефективності
    Показник: середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою, 
грн. 6,000,000.00 6,000,000.00 1,023,693.75 1,023,693.75 1,166,533.33 1,166,533.33

    Тип показника: Якості
Показник: темп зростання середніх витрат на один захід із капітального ремонту об'єктів 
благоустрою порівняно з попереднім роком, % 0.00 0.00 17.06 17.06 113.95 113.95

_________________________

Олександр ЛИСЕНКО
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 Сумський міський голова 


