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Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради VII скликання

Шилову В.О.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської 
міської ради

Липовій С.А.

На підставі протокольного рішення координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва від 24.05.2018 (копія додається), враховуючи зміни, 
внесені до цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва в 
м. Суми на 2017-2019 роки відповідно до рішення Сумської міської ради від
23.05.2018 № 3450-МР (далі -  Програма), просимо Вас виділити департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткові кошти на 
2018 рік по КГІКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва», а саме:

Найменування завдань 
Програми КЕКВ Липень Жовтень Разом на 

2018 рік

Завдання 5. Організаційна та 
інформаційна підтримка проведення у 
м. Суми міжнародного форуму 
розвитку ІТ-технологій 
«ІТРЕОРЬЕЗиМУ»

2210 - 3 300 ,00

17 000,00
2240 - 13 700,00

О Є  О £> У/

Про виділення коштів

mailto:dresurs@smr.gov.ua


«Витяг з протоколу №2 засідання координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва» від 24.05.2018 року:

Протокол № 2
засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва

(далі -  координаційна рада)

24.05.2018 м. Суми
ПРИСУТНІ:
Боженко К.В. — секретар координаційної ради 

Члени координаційної ради:
Дубицький О.Ю., Іченська С.А., Коган Б.Г., Макаренко К.В., 
Михайловський В.В., Мосунов Б.О., Резнік Н.М., Сорока О.В., 
Стрижова A.B., Перепека І.О., Тимченко Г.Ф., Якимович О.В.

Запрошені:

Баранов A.B. -  секретар Сумської міської ради
Суховій О.В. - заступник директора Сумської обласної дирекції 
АБ «УКРГАЗБАНК»
Александров В.Т. - к.т.н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту 
Сумського державного університету
Троян Л.М. - головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва та 
регуляторної політики управління розвитку споживчого ринку та 
підприємництва департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської 
обласної державної адміністрації
Мозгова Н.П.- головний спеціаліст відділу культури та туризму Сумської 
міської ради

1. СЛУХАЛИ:
Александров В.Т. розповів про позитивний результат проведення 

міжнародного форуму розвитку IT-технологій «ITPEOPLESUMY» у листопаді 
2017 року, підписання Меморандуму сприяння реалізації пріоритетних 
напрямків щодо розвитку міста Суми у рамках концепції «SmartCityCyMH» на 
період до 2027 року, проведення заходів з виконання підписаного міським 
головою меморандуму про співпрацю між НІ-teachoffice України та Сумською 
міською радою і Закону України «Про електронні довірчі послуги». Зазначив, 
що потужний поштовх з активізації цього напрямку роботи в місті відбувся 
саме завдяки проведеному форуму. Враховуючи, що ЄС планує інвестувати 
700 млрд. євро в розвиток цифрової економіки,з них для України заплановано 
5 млрд. євро, звернув увагу присутніх на необхідність активного просування 
міста Суми в цьому напрямку та обов’язкового проведення форуму в 2018 році.

Іченська С.А. зазначила, що проекти, які підтримує координаційна рада, 
не завжди погоджує департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської



міської ради, тому вони не реалізуються в повній мірі. Боженко К.В. доповіла, 
що департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на 
2018 рік на проведення вказаного форуму виділено 50,0 тис. грн., замість
67,0 тис грн., які передбачені цільовою Програмою підтримки малого і 
середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (далі -  Програма) на 
2018 рік.

Баранов A.B. наголосив, що міська влада готова до співпраці з 
представниками бізнесу. Підприємці сплачують податки, поповнюють міський 
бюджет, тим самим допомагають розвивати місто, тому підприємцям має 
надаватись підтримка шляхом виділення коштів з міського бюджету на заходи, 
які сприяють розвитку бізнесу. Крім того, комп’ютерні технології необхідні 
міській владі для прийняття певних рішень без залучення посадовця, що 
допоможе виключити корупцію. На даний час відбувається активна робота в 
цьому напрямку, налагоджуються ефективні зв’язки, відбуваються ділові 
зустрічі керівництва міста щодо впровадження проекту «SmartCity 
Суми»,триває продовження співпраці з НІ-teachoffice України, як основного 
розробника Концепції впровадження цифрової економіки України, прийнятої 
17 січня 2018 року Кабінетом Міністрів України. Необхідність проведення 
форуму в 2018 році на високому професійному рівні не викликає жодного 
сумніву, тому необхідно звернутись до голови постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради Шилова В.О. та директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради Липової С.А. стосовно виділення департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткових коштів на 
2018 рік у сумі 17,00 тис. грн. на виконання відповідного заходу Програми.

1.1. ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  13, «Проти» -  0, «Утримались» -  0.
Рішення прийняте одноголосно.

1.2.ВИРІШИЛИ:Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради (Клименко Ю.М.) звернутись до голови постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради Шилова В.О. та директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради Липової С.А. стосовно виділення департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткових коштів на 
2018 рік у сумі 17,00 тис. грн. на виконання заходу Програми: «Організаційна 
та інформаційна підтримка проведення у м. Суми міжнародного форуму 
розвитку IT-технологій «IT PEOPLE SUMY».

Секретарю координаційної ради Боженко К.В. — доповісти про результати 
розгляду цього питання координаційній раді та секретарю Сумської міської 
ради Баранову A.B.

3. СЛУХАЛИ:



Боженко К.В. довела до відома присутніх, що рішенням Сумської міської 
ради від 23.05.2018 року № 3450-МР внесено зміни до цільової Програми 
підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки.

Додано захід -  участь Сумської міської ради спільно з Центром 
міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) та Сумським державним 
університетом (СумДУ) у створенні платформи для розвитку бізнесу (бізнес- 
центру) шляхом надання субвенцій з міського бюджету державному бюджету у 
сумі 199,00 тис. грн.

У завдання «Проведення міського конкурсу «Кращий сумський 
кондитер» до Дня міста Суми», у зв’язку із збільшенням фінансування, внесені 
зміни у розрахунки. На виконання завдання «Організаційна та інформаційна 
підтримка проведення форумів, виставкових заходів, постійно діючих виставок, 
у тому числі «ХендМейд» на Монастирському узвозі» додане фінансування з 
міського бюджету у сумі 50,00 тис. грн., з інших джерел — 237,00 тис. грн., 
показники та відповідні розрахунки.

Коган Б.Г. зауважив, що недостатньо виділяється коштів на розвиток 
управління «Центр надання адміністративних послуг в м. Суми» Сумської 
міської ради (далі -  ЦНАП),запитав, чому заходи з розвитку ЦНАПу не були 
включені до проекту рішення внесення змін до Програми.

Боженко К.В. доповіла, що пропозиції ЦНАПу були включені в проект 
відповідного рішення, але не погоджені департаментом фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради, як такі, що не відносяться до цілей Програми.

Стрижова A.B. проінформувала присутніх про роботу ЦНАПу. Зокрема, 
наголосила, що ЦНАП надає від 8,5 тис. -  9,0 тис. послуг на тиждень до
14,0 тис. послуг на тиждень та використовує в роботі 13 державних реєстрів. 
Потрібно: додаткові приміщення та робочі місця; 4 додаткові робочі станції для 
оформлення біометричних паспортів; зробити ремонт східців до ЦНАПу по 
вул. Горького, 21. Вирішено питання виділення коштів на облаштування 
дитячої кімнати, але багато інших питань по фінансуванню не вирішується, 
незважаючи на те, що ЦНАП значно поповнює міський бюджет за рахунок 
надання платних послуг.

Іченська С.А. запропонувала звернутись до департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської міської ради з вимогою надати роз’яснення 
стосовно додаткового фінансування ЦНАПу, можливості внесення пропозицій 
ЦНАПу до інших програм, якщо це не є сферою дії цільової Програми 
підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки,
оскільки  бізнес-середовищ е м іста задоволене стабільною  роботою  Ц Н А П у та 
зацікавлене в його подальшому розвитку, який неможливий без відповідного 
фінансування.

3.1.ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  13, «Проти» -  0, «Утримались» -  0.
Рішення прийняте одноголосно.



3.2 .ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 

(Клименко Ю.М.) звернутись до голови постійної комісії з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради Шилова В.О. та директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради Липової С.А. стосовно виділення департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткових коштів на 
2018 рік у сумі 50,00 тис. грн. на виконання заходу Програми: «Організаційна 
та інформаційна підтримка проведення форумів, виставкових заходів, постійно 
діючих виставок, у тому числі «ХендМейд» на Монастирському узвозі».

Секретарю координаційної ради Боженко К.В. -  доповісти про результати 
розгляду цього питання координаційній раді та секретарю Сумської міської 
ради Баранову A.B.

2. Начальнику ЦНАПу Стрижовій A.B. звернутись до голови постійної 
комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради Шилова В.О. та директора департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. та надати 
необхідну інформацію про потребу в додатковому фінансуванні.

Про результати розгляду доповісти координаційній раді.
3. Звернутись до міського голови м. Суми від імені координаційної ради 

стосовно розгляду можливостей додаткового фінансування ЦНАПу та 
фінансування в повній мірі заходів Програми».

Секретар координаційної ради 
з питань розвитку підприємництва



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05 
E-mail: osvita@meria.sumv.ua

04.06.2018 № 13,01-18/ / / / 5

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально -  економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляториої політики 
Сумської міської радиVII скликання 

/ /Ш и л о в у  В.О.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій 
Липовій С.А.

У зв'язку з тим, що розрахункова вартість поточного ремонту туалетних 
кімнат закладу дошкільної освіти № 40 становить 120145 грн через різке 
зростання цін на будівельні матеріали.

Проте, на проведення поточного ремонту туалетних кімнат були 
передбачені кошти у сумі 100000 грн (кошти, на виконання виборчих програм 
та доручень виборців (депутат Бурбика В.О.) з урахуванням змін на травень 
2018 року по КЕКВ 2240 «Оплата послу (крім комунальних), тому управління 
освіти і науки Сумської міської ради звертається до Вас з проханням виділити 
додаткові кошти на проведення поточного ремонту туалетних кімнат у сумі 
20145 грн., для завершення поточного ремонту туалетних кімнат до нового 
навчального року по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти».

Заст. начальника управління освіти і науки pjj'pipj ^.О . Гончарова

Токарева 326-570

mailto:osvita@meria.sumv.ua


Завдання 9. Організаційна та 
інформаційна підтримка проведення 
форумів, виставкових заходів, 
постійно діючих виставок, у тому 
числі «ХендМейд» на 
Монастирському узвозі

2210 15 000,00 -

50 000,00
2240 35 000,00 -

ВСЬОГО:
у т. ч.: 
2210 
2240

50 000,00

15 000,00 
35 000,00

17 000,00

3 300,00 
13 700,00

67 000,00

18 300,00 
48 700,00

Додаток: на ^  арк.

В. о. директора департаменту Т.О. Михайлик

Брага 700 410 

Боженко 700 139



Сумська міська рада 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  ІН Ф Р А С Т Р У К Т У Р И  М ІС Т А

вулиця Горі.кого, 21, м. Суми. 40030. тел/факс 700- 500.
е-піаіі: dinvWsmr.aov.ua

Голові постійної комісії з питань 
ж і ітл о во- ком у пал ь н ото 
благоустрою, енергозбереження, 
транспорту та зв’язку 
І робовій В.II.

господарства,

Голові постійної комісії з питань
/ планування соціально-економічного

's ' , ■розвитку, оюджету. фінансів, розвитку 
підприємства, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
ІНилову В.О.

Відповідно до Положення про дольову участь співвласників у поточному, 
капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових 
будинках м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 05.10.2016р. 
№1І62-МР (далі Положення) до департаменту інфраструктури міста Сумської 
міської ради надійшло наступні звернення (пропозиції):

1) Ж Б К  №  100 за адресою вул. І'.Круг, 72 щодо дольової участі 
співвласників у проведенні капітального ремонту ліфтів гт І. 2. 3. житлового 
будинку K« 72 по вул. Г.Крут:

І loi іере.тня загальна сума робіт ( проекту) складає 633 000,00 три.
Необхідна сума кощіїв співвласників для співфінансування заходів складає 

189 900,00 гри., що становить 30% від загальної вартості робіт (проекту).
На момент подання звернення (пропозицій) Ж ІЖ _ №  .100 всього зібрано 

колективних коштів співвласниками 193 501,23 гри., що становить 30,57% від 
загальної вартості робіт (проекту).

Необхідна сума коштів з міського бюджет у  для співфінансування заходів 
443 І 00,00 і рн.. що становить 70% від загальної вартості робіт.

2) ()СІ>І> «Вчитель по вул. Кірова, 134 в м. ( 'ум и »  за адресою 
ву.і. Г .Ко іирагьгва , 134 щодо дольової участі співвласників у проведенні 
капітального ремонту по заміні водостічної системи житлового будинку №  134 по 
вул. 1 .Кон.дратьєва:

І Jo передня загальна сума робіт (проекзх) складає 140 000,00 гри.
Необхідна сума коштів співвласників для співфінансування заходів складас 

42 000.00 ірн,. що становить 30“ о від загальної вартості робіт (проекту і.



11 а _м ом ент і юдан ня з вернений (прогюзиц і йф О С  ББ «Вчитед ь _по вул . К ірова. 
134 в м. С ум и» всьою зібрано колективних коштів співвласниками 42 100.00 грн ., 
що становить 30,08% від загальної вартості робіт (проекту).

Необхідна сума коштів з міського бюджету для співфінансування заходів 
98 000,00 гри., що становить 70% від загальної вартості робіт.

Відповідно до умов Положення комісія з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку оцінює 
пропозиції, проводить відбір, складає та погоджує список капітального ремонту 
багатоквартирних будинків з дольовою участю для подальшого впровадження в дію 
та передає на погодження постійній комісії з лизань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та 
пос.іуі, регуляторної політики.

Враховуючи вищевикладене надаємо Вам на розгляд, відбір та погодження 
пропозиції щодо включення до списку капітального ремонту багатоквартирних 
будинків з дольовою участю на 2018 рік..

!. Список звернень (пропозицій) щодо дольової участі співвласників у 
капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових 
будинках м. Суми. 1-му та 2-му адресату.
2. І Іакст документів за адресою вул. Г.Крут. 72 - 1-му адресату.
3. 1 Іакст документів за адресою вул. Г  .Кондратьева. 134-1-му адресату

Додатки:

Д и р ек  тор департам енту

Даре н іж к и  

700-593

.1. Я рем енко



Список звернень (пропозицій ) щодо дол ь о в о ї  участі сп іввласників у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних ж итлових
будинках м. С ум и за травень 2018 року

відповідно до рішення С ум сько ї міської ради від 05 жовтня 2016 року ЗС1 і 62-МР "І Іро затвердження Положення про дольову  участь  співвласників у  поточному,
капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми"

№  
її/н

Уповноважена  
особа,ІІІБ

А дреса , телефон

Д ата  
надходеннн  

та номер  
заявки

К ороткий зміст
Попередня  

загальна сума  
робіт, гри.

Дольова участь  
сп іввласників , гри.

Д ол ьова  у часть  
міської ради, 

гри
Примітка

1 Ш апошник Лідія 
Володим и рів на

вул. І '.Круг, буд. 72 
I C  I. 099-065-41-39

976/05.01.ОІ- 
ІО від 

05.05.2018р.

капі зальний ремонт 
ліфтів п. 1, 2, 3

633 000,00 189 900.00
(па даний час 

співвласниками чібрапо -
193 501,23 гри)

443 100,00 Ж Б К  №  100

і Іортяний Дмитро 
Миколайович

вул. Г.Кондратьева, 
буд. 134 

тел. 099-8757177

996/05.01.01- 
10 від 

08.05.2018р.

капітальний ремонт 
водостічної системи

140 000,00 42 000.00 
(па даний час 

співвласниками чібрапо - 
42 100,00 ери)

98 000,00 ОСББ " Вчитель по 
вул. Кірова, 134 в м. 
Суми"

Директор деп артам енту Г.І. Ярем енко


