
ПРОТОКОЛ № 105 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 02 липня 2020 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59 

 з 1400 до 1600 год 
 

Присутні 8 депутатів з 11 обраних: Жиленко В.М., Левченко Ю.О., 

Липова С .А., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О. 

Відсутні – 3 депутати: Змисля І.Ф., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С. 

Головуючий на засіданні –голова постійної комісії Шилов В.О. 

Секретар на засіданні – Левченко Ю.О. 

 

Запрошені (список додається):  

1. Антошкін О.В. – голова кооперативу «Рось». 

2. Балаховська О.О. – мешканка міста. 

3. Буніна І.Б. – член ОСББ «Ковпака 89». 

4. Ващенко Н.В. - член ОСББ «Ковпака 89». 

5. Ващенко О.А. – заступник голови ОСББ «Учитель Суми». 

6. Вороненко І.І. - представник кооперативу «Рось». 

7. Головань Л.О. - член ОСББ «Ковпака 89». 

8. Горобець В.Г. – представник кооперативу «Рось». 

9. Гученко Р.А. – голова правління асоціації об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків «Сумщина». 

10. Дубицький О.Ю. – начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів Сумської міської ради. 

11. Єжкун М.В. – менеджер проєкту ГО «Бюро правничих комунікацій». 

12. Єроменко І.В. – член ОСББ «Учитель Суми». 

13. Кубрак О.М. – депутат Сумської міської ради. 

14. Лантур Ю.О. – представник ТОВ «Сумське МНВО». 

15. Марюхна Н.К. – начальник  відділу ремонту житлово-комунального 

господарства департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

16. Мельник Ю.М. – начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення 

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

17. Михайлик Т.О. – заступник директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради. 

18. Мошкін К.О. - директор ТОВ «Сумське МНВО». 

19. Сухоставець П.І. – директор ГО «Бюро правничих комунікацій». 

20. Чайченко О.В. – начальник правового управління Сумської міської ради. 

21. Шевченко Д.О. – представник ТОВ «Сумське НВО». 

22. Яковенко Т.М. – заступник начальника відділу договорів та контролю 

платежів департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради. 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про лист від 02.07.20 за № 931 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Журби О.І. щодо списків капітального ремонту 

багатоквартирних будинків на 2020 рік (у межах коштів передбачених 

рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про 

бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі 

змінами) (додається). 

2. Про лист від 01.04.2020 за № 1059 директора департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації 

про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року 

№ 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік» (зі змінами) (додається). 

3. Про лист від 11.02.2020 за № 495 директора департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації 

про стан реалізації покладених на міську раду повноважень у здійснені 

державної регуляторної політики за підсумками 2019 року (з плану роботи 

постійної комісії) (додається). 

4. Про лист від 16.04.2020 за № 1245 заступника директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Співакової Л.І. щодо 

інформації про стан врахування пропозицій, наданих під час електронних 

консультацій та громадських слухань, за підсумками 2019 року (додається). 

5. Про лист від 10.03.2020 за № 825 заступника директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Співакової Л.І. щодо 

інформації про основні показники економічного і соціального розвитку міста 

Суми за підсумками 2019 року відповідно до рішення Сумської міської ради 

від 26 лютого 2020 року № 6397-МР «Про стан виконання рішення Сумської 

міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280 - МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2019 року» та 

зняття вищевказаного рішення з контролю постійної комісії (з плану роботи 

постійної комісії) (додається). 

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

26 лютого 2020 року № 6628-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 

міської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та зняття 

вищевказаного рішення з контролю постійної комісії (у зв’язку з повним 

виконанням) (лист від 01.04.2020 за № 1060 додається). 

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

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

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

Modernisation Programme)» (зі змінами) за І квартал 2020 року (лист від 

01.04.2020 за № 1078 додається). 



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

19 червня 2019 року № 5279-МР «Про уповноваження виконавців на 

підготовку та реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація 

(капітальний ремонт) будівлі комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: 

м. Суми, вул. Троїцька, 28» (зі змінами) за І квартал 2020 року (лист від 

01.04.2020 за № 1079) (додається). 

9. Про лист від 10.03.2020 за № 824 заступника директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Співакової Л.І. щодо 

інформації про виконання міських цільових (комплексних) програм, 

фінансування яких у 2019 році здійснювалося за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел фінансування, за підсумками 2019 року (з плану 

роботи постійної комісії) (додається). 

10. Про лист від 17.02.2020 за № 430 директора департаменту забезпечення 

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

про заключний звіт про виконання цільової Програми підтримки малого і 

середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (зі змінами) (з 

плану роботи постійної комісії) (додається). 

11. Про лист від 20.02.2020 за № 464 директора департаменту забезпечення 

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

про розмір ставок місцевих податків (з плану роботи постійної комісії) 

(додається). 

12. Про лист від 05.03.2020 за № 603 директора департаменту забезпечення 

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

1) надання пільг зі сплати земельного податку комунальним 

некомерційним підприємствам, основний вид діяльності яких 

«діяльність лікарняних закладів»; 

2) зменшення на 75% ставки земельного податку за землі промисловості 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, в тому числі за земельні ділянки без належним чином 

зареєстрованого права власності або користування; 

3) зменшення на 75% ставки орендної плати за землі промисловості для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості; 

4) щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 червня 

2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» в частині 

доповнення пункту 4 Додатку № 2 «Перелік пільг для фізичних та 

юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1. статті 284 

Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку» новим 

абзацом наступного змісту: «Обмеження, викладені в цьому пункті не 

поширюються на суб’єктів господарювання, які не є отримувачами 

державної допомоги в розумінні Закону України «Про державну 



допомогу суб’єктам господарювання» та постанови КМУ від 

23.05.2018 № 420 «Про затвердження переліку послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес»; 

5) розгляду звернення Філії «Центр транспортного сервісу Ліски» 

АТ «Українська залізниця» щодо встановлення мінімально можливих 

ставок земельного податку для земель залізничного транспорту 

(додається). 

13. Про лист від 23.03.2020 за № 723 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Клименка Ю.М. щодо внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР «Про план 

діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради 

на 2020 рік», а саме: доповнити пунктом наступного змісту (додається): 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Цілі 

прийняття 

Термін 

розгляду 

Відповідальний 

за розробку 

 Порядок визначення 

виконавця земельних 

торгів на конкурентних 

засадах 

Дотримання 

вимог 

чинного 

законодавства 

ІІ-ІІІ квартал Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

14. Про лист від 20.05.20 за № 1027 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Клименка Ю.М. щодо внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР «Про план 

діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради 

на 2020 рік», а саме:  

1) У графі «Строк підготовки проєкту» пункту 4 додатку до рішення 

цифри, слова та символи «І-ІІ квартал» замінити на цифри, слова та 

символи «ІІ-ІV квартал»; 

2) Виключити пункт 5 додатку до рішення; 

3) доповнити додаток до рішення пунктом наступного змісту (додається): 

№ 

з/п 

Назва проекту 

рішення 

Цілі 

прийняття 

Строк 

підготовки 

проєкту 

Відповідальний 

за розробку 

 Про особливості 

передачі в оренду 

майна комунальної 

власності Сумської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

На виконання 

вимог ЗУ 

«Про оренду 

державного 

та 

комунального 

майна» 

ІІ- ІV квартал Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

15. Про лист від 04.06.2020 за № 1172 директора департаменту забезпечення 

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

ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 червня 

2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» (додається). 



16. Про лист від 14.04.2020 за № 848 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Клименка Ю.М. щодо зменшення ставки єдиного 

податку для ФОПів І та ІІ груп на період дії карантину і пост карантинний 

час для збереження бізнесу (додається). 

17. Про лист від 18.05.2020 за № 147 начальника відділу торгівлі, побуту та 

захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю. щодо звіту 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Сумської міської ради від 28 квітня 2004 року № 762-МР «Про правила 

торгівлі на ринках міста Суми» (зі змінами від 25 травня 2011 року № 490-

МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 квітня 

2004 року № 762-МР «Про правила торгівлі на ринках міста Суми») 

(додається). 

18. Про лист від 17.06.2020 за № 191 начальника відділу торгівлі, побуту та 

захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю. щодо 

проєкту рішення  Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року 3797-МР «Про Правила 

додержання тиші в місті Суми» (додається). 

19. Про лист від 11.06.2020 за № 447 начальника правового управління Сумської 

міської ради Чайченка О.В. щодо звіту про періодичне відстеження 

результативності регуляторного акта – рішення Сумської міської ради від 

30 листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста 

Суми» (додається). 

20. Про лист від 09.06.2020 за № 440 начальника правового управління сумської 

міської ради Чайченка О.В. щодо проєкту рішення Сумської міської ради 

«Про внесення змін о рішення Сумської міської ради від 30 листопада 

2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» 

(додається). 

21. Про лист від 23.06.2020 Сумського міського голови Лисенка О.М. щодо 

проєкту рішення Сумської міської ради «Про деякі питання щодо прийняття 

до комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади «Меморіалу пам’яті» на центральному кладовищі м. Суми, 

розташованого за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги» (додається). 

22. Про лист від 18.02.2020 за № 422 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 200,0 тис. грн на розробку проєктно-

кошторисної  документації на капітальний ремонт «Монтаж системи 

автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та 

передавання тривожних сповіщень» КУ Сумська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка, КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С. Мачуленка (додається). 

23. Про звернення від 09.02.2020 та від 21.06.2020 громадянина Лапіна М.О. 

щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проєкту міської цільової 

програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються на 



кріслах колісних та виділення коштів на фінансування міської цільової 

програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються на 

кріслах колісних (додаються). 

24. Про лист від 10.06.2020 за № 101 керівника ГО «Товариство забудовників 

житлового масиву «Рось» Антошкіна О.В. щодо передбачення у 2021 році у 

бюджеті Сумської міської ОТГ коштів на облаштування твердого покриття, 

будівництва тротуарів, місць відпочинку, освітлення індивідуальних 

житлових будинків (садиб), що знаходяться по проспекту Козацькому, 

вул. Грушевського, Запорізька, Задунайська, Січова, Льотна, Гостинна, 

Полуботка, Сагайдачного, Калнишевського, Микитинська, Олексіївська, 

Аеродромна, Андріївський проїзд, 1-й Лановий проїзд, 2-й Лановий проїзд, 

провулку Дачному, а також включення реконструкції цих адрес у 

перспективну програму розвитку міста (додається). 

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

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради 

VII скликання на IІ півріччя 2020 року (додається). 

26. Про лист від 30.06.2020 за № 1380 директора департаменту забезпечення 

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

рішення Сумської міської ради «Про затвердження Типових договорів 

оренди земельних ділянок, що укладаються з юридичними та фізичними 

особами» (додається). 

27. Про лист від 30.06.2020 за № 1382 директора департаменту забезпечення 

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

змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР 

«Про план діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів Сумської 

міської ради на 2020 рік», а саме: доповнити пунктом наступного змісту 

(додається): 

Назва проекту рішення Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний 

за розробку 

проекту 

Про деякі питання оренди 

майна комунальної 

власності Сумської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

На виконання вимог 

ЗУ «Про оренду 

державного та 

комунального майна» та 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі 

питання оренди 

державного та 

комунального майна» 

№ 483 від 03.06.2020 р. 

ІІІ-ІV 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

28. Про лист від 15.06.2020 за № 1172 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до помісячного 

розпису асигнувань загального та спеціального фондів за економічною та 

програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів у сумі 



170,0 тис. грн на проведення капітального ремонту даху приміщення 

шкільної майстерні КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9), а 

саме (додається): 

КЕКВ червень В рік 

 0613140  

2730 -170 000 -170 000 

 0617321  

3132 170 000 170 000 

29. Про лист від 15.06.2020 за № 1173 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до помісячного 

розпису асигнувань загального та спеціального фондів за економічною та 

програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів у сумі 

80,0 тис. грн на придбання технологічного обладнання харчоблоку у 

КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка), а саме 

(додається): 

КЕКВ червень В рік 

 0613140  

2730 -80 000 -80 000 

 0611020  

3110 80 000 80 000 

30. Про лист від 15.06.2020 за № 1174 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до помісячного 

розпису асигнувань загального та спеціального фондів за економічною та 

програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів у сумі 

220,0 тис. грн на проведення поточного ремонту каналізаційної системи і 

приміщення санвузла Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Ромашка»), а саме 

(додається): 

КЕКВ червень В рік 

 0613140  

2730 -220 000 -220 000 

 0611010  

2240 220 000 220 000 

31. Про лист від 15.06.2020 за № 1175 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до помісячного 

розпису асигнувань загального та спеціального фондів за економічною та 

програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів у сумі 

112,0 тис. грн на завершення поточного ремонту приміщення харчоблоку на 

виконання впровадження програми НАССР у Сумському ДНЗ (ясла-садок) 

№ 7 «Попелюшка»), а саме (додається): 

КЕКВ червень В рік (Грн) 

 0613140  

2730 -112 000 -112 000 

 0611010  

2240 112 000 112 000 



32. Про лист від 15.06.2020 за № 1176 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до помісячного 

розпису асигнувань загального та спеціального фондів за економічною та 

програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів у сумі 

47,0 тис. грн на капітальний ремонт підсобних приміщень харчоблоку 

Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 12 «Олімпійський»), а саме (додається): 

КЕКВ червень В рік (Грн) 

 0613140  

2730 -47 000 -47 000 

 0617321  

3132 47 000 47 000 

33. Про лист від 17.06.20 за № 23 директора ГО «Бюро правничих комунікацій» 

Сухоставця П. щодо виділення коштів у сумі 103750,00 грн з бюджету 

Сумської міської ОТГ на закупівлю та облаштування Центрів надання 

медико-санітарної допомоги міста тактильними табличками (з інформацією 

нанесеної шрифтом Брайля), а саме (додається): 

Для ЦПМСД № 1: 

Розмір Вартість за шт. Кількість Вартість всього 

А5 250 грн. 130 32500 грн. 

А4 500 грн. 33 16500 грн. 

АЗ 1000 грн. 10 10000 грн. 

Всього X 173 59000 грн. 

Для ЦПМСД № 2: 

Розмір Вартість за шт. Кількість Вартість всього 

А5 250 грн. 115 28750 грн. 

А4 500 грн. 20 10000 грн. 

АЗ 1000 грн. 6 6000 грн. 

Всього X 141 44750 грн. 

34. Про розподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з бюджету Сумської 

області та перерозподіл видатків бюджету Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про розподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з бюджету 

Сумської області та перерозподіл видатків бюджету Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що даний перерозподіл 

здійснюється враховуючи рішення Сумської обласної ради від 26.06.2020 «Про 

внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний 

бюджет Сумської області на 2020 рік». Вказаний розподіл передбачає 

збільшення обсягу бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади: дохідної частини на суму 2 219 000,00 гривень (загальний фонд - 

1915000,00 гривень, спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 304 000,00 гривень). 

А також в межах загального обсягу бюджетних призначень головного 



розпорядника бюджетних коштів - управління освіти і науки Сумської міської 

ради: здійснюється перерозподіл видатків спеціального фонду (бюджет 

розвитку) бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік на сумі 49 950,00 гривень  (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне розподіл обсягів міжбюджетних 

трансфертів з бюджету Сумської області та перерозподіл видатків бюджету 

Сумської міської об’єднаної територіальної громади (інформація додається). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.04.2020 за № 1059 директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо 

інформації про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 

2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.02.2020 за № 495 директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо 

інформації про стан реалізації покладених на міську раду повноважень у 

здійснені державної регуляторної політики за підсумками 2019 року (з плану 

роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.04.2020 за № 1245 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо інформації про стан врахування пропозицій, наданих під 

час електронних консультацій та громадських слухань, за підсумками 

2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 



Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.03.2020 за № 825 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо інформації про основні показники економічного і 

соціального розвитку міста Суми за підсумками 2019 року відповідно до 

рішення Сумської міської ради від 26 лютого 2020 року № 6397-МР «Про стан 

виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280 - МР 

«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та 

основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами), за підсумками 

2019 року» та зняття вищевказаного рішення з контролю постійної комісії (з 

плану роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію прийняти до відома. 

5.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

19 грудня 2018 року № 4280 - МР «Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» 

(зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської 

ради від 26 лютого 2020 року № 6628-МР «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет 

Сумської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та зняття 

вищевказаного рішення з контролю постійної комісії (у зв’язку з повним 

виконанням) (лист від 01.04.2020 за № 1060 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію прийняти до відома. 

6.2. Зняти з контролю постійної комісії рішення Сумської міської ради від 

26 лютого 2020 року № 6628-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 

міської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 19 червня 2019 року № 5278-МР «Про уповноваження виконавців на 

участь у програмі «NIP Україна – Водна програма модернізації» (NIP Ukraine 



Water Modernisation Programme)» (зі змінами) за І квартал 2020 року (лист від 

01.04.2020 за № 1078 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 19 червня 2019 року № 5279-МР «Про уповноваження виконавців на 

підготовку та реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація 

(капітальний ремонт) будівлі комунального некомерційного підприємства 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: 

м. Суми, вул. Троїцька, 28» (зі змінами) за І квартал 2020 року (лист від 

01.04.2020 за № 1079 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.03.2020 за № 824 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо інформації про виконання міських цільових 

(комплексних) програм, фінансування яких у 2019 році здійснювалося за 

рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, за 

підсумками 2019 року (з плану роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.07.20 за № 931 директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Журби О.І. щодо списків 

капітального ремонту багатоквартирних будинків на 2020 рік (у межах коштів 

передбачених рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-

МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» (зі змінами) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К., Рибальченко І.А., Гученко Р.А., Буніна І.Б., 

Кубрак О.М. 

Марюхна Н.К. повідомила, що надані списки уже були погоджені постійною 

комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 



енергозбереження, транспорту та зв’язку Сумської міської ради. А також, що 

фінансування робіт вказаних у списках здійснюється у межах коштів 

передбачених рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248-

МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» (зі змінами). 

Рибальченко І.А. зазначила, що будинок № 211 по вул. Герасима Кондратьєва 

вчасно здав всі необхідні документи та зауважень від спеціалістів департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради не надходило, але до списку не 

потрапив. 

Марюхна Н.К. звернулася до членів постійної комісії повернути до 

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради кошти у сумі 

4,5 млн. грн на капітальний ремонт житлового фонду, які були зняті з їхнього 

департаменту та направлені на Міську програму «Автоматизація 

муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади». 

Гученко Р.А. повідомив, що будинок № 211/1 по вул. Герасима Кондратьєва 

(ремонт ліфта під’їзду № 2) є в списку капітального ремонту на 2020 рік, але 

роботи не завершені. 

Гученко Р.А. повідомив присутнім, що списки капітального ремонту 

багатоквартирних будинків , які були надані департаментом інфраструктури 

міста Суми на погодження постійній комісії з питань житлово-комунального 

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

постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 

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

політики складенні з порушенням норм «Порядку використання бюджетних 

коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні 

капітального ремонту багатоквартирних будинків», затвердженого рішенням 

Сумської міської ради від 29.01.2020 р. № 6369-МР (виконання норм даного 

Порядку є обов’язковим при формування зазначених списків) (лист від 

02.07.2020 за № 13 додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) та відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (Бєломар В.В.) опрацювати 

питання щодо повернення коштів у сумі 4,5 млн. грн департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради на капітальний ремонт житлового 

фонду міста. 

1.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Журба О.І.) у термін до 13 липня 2020 року надати постійній комісії 

інформацію щодо ситуації, яка склалася із будинком № 211/1 по вул. Герасима 

Кондратьєва (роботи по ремонту ліфта під’їзду № 2) та пропозиції її вирішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 



 

1.3. Погодити списки капітального ремонту багатоквартирних будинків на 

2020 рік (у межах коштів передбачених рішенням Сумської міської ради від 

24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Никоненко В.В., Чепік В.І. – не голосували; 

Рішення прийнято 

 

1.4. Рекомендувати міському голові Лисенку О.М. створити тимчасову 

контрольну комісію з питань формування списків капітального ремонту 

багатоквартирних будинків та порядку використання бюджетних коштів для 

участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні капітального 

ремонту багатоквартирних будинків (залучити представників постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, 

транспорту та зв’язку та постійній комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.02.2020 за № 430 директора департаменту 

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

інформації про заключний звіт про виконання цільової Програми підтримки 

малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (зі змінами) 

(з плану роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михайлик Т.О.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.02.2020 за № 464 директора департаменту 

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

інформації про розмір ставок місцевих податків (з плану роботи постійної 

комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Клименко Ю.М.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 0 (нуль); 

Липова С.А. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.03.2020 за № 603 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо: 

1) надання пільг зі сплати земельного податку комунальним некомерційним 

підприємствам, основний вид діяльності яких «діяльність лікарняних 

закладів»; 

2) зменшення на 75% ставки земельного податку за землі промисловості для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, в 

тому числі за земельні ділянки без належним чином зареєстрованого права 

власності або користування; 

3) зменшення на 75% ставки орендної плати за землі промисловості для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

4) щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 червня 

2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» в частині 

доповнення пункту 4 Додатку № 2 «Перелік пільг для фізичних та 

юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1. статті 284 

Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку» новим 

абзацом наступного змісту: «Обмеження, викладені в цьому пункті не 

поширюються на суб’єктів господарювання, які не є отримувачами 

державної допомоги в розумінні Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» та постанови КМУ від 23.05.2018 № 420 «Про 

затвердження переліку послуг, що становлять загальний економічний 

інтерес»; 

5) розгляду звернення Філії «Центр транспортного сервісу Ліски» 

АТ «Українська залізниця» щодо встановлення мінімально можливих 

ставок земельного податку для земель залізничного транспорту 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко Т.М., Шилов В.О., Липова С.А., Мошкін К.О. 

Яковенко Т.М. повідомила присутніх, що питання стосовно звернення 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради вирішено. 

УХВАЛИЛИ:  
12.1. Відмовити в наданні пільг зі сплати земельного податку комунальним 

некомерційним підприємствам, основний вид діяльності яких «діяльність 

лікарняних закладів». 

12.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на 2021 рік передбачити кошти комунальним 

некомерційним підприємствам Сумської міської ради, основний вид діяльності 

яких «діяльність лікарняних закладів», для сплати земельного податку. 



ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.) у термін до 10 липня 2020 року опрацювати 

питання щодо механізму надання пільг зі сплати земельного податку для 

ТОВ «Сумське МНВО». 

12.4. Відмовити Філії «Центр транспортного сервісу Ліски» АТ «Українська 

залізниця» щодо встановлення мінімально можливих ставок земельного 

податку для земель залізничного транспорту. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.03.2020 за № 723 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Клименка Ю.М. щодо внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР «Про план 

діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 

2020 рік», а саме: доповнити пунктом наступного змісту (додається): 

№ 

з/п 

Назва регуляторного 

акта 

Цілі 

прийняття 

Термін 

розгляду 

Відповідальний 

за розробку 

 Порядок визначення 

виконавця земельних 

торгів на конкурентних 

засадах 

Дотримання 

вимог 

чинного 

законодавства 

ІІ-ІІІ квартал Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Знято ініціатором (лист від 03.06.2020 за № 1165 додається). 

 

Левченко Ю.О. з виробничої причини покинула засідання постійної 

комісії. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.05.20 за № 1027 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Клименка Ю.М. щодо внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР «Про план 

діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 

2020 рік», а саме:  

1) У графі «Строк підготовки проєкту» пункту 4 додатку до рішення цифри, 

слова та символи «І-ІІ квартал» замінити на цифри, слова та символи «ІІ-

ІV квартал»; 

2) Виключити пункт 5 додатку до рішення; 



3) доповнити додаток до рішення пунктом наступного змісту (додається): 

№ 

з/п 

Назва проекту 

рішення 

Цілі 

прийняття 

Строк 

підготовки 

проєкту 

Відповідальний 

за розробку 

 Про особливості 

передачі в оренду 

майна комунальної 

власності Сумської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

На виконання 

вимог 

ЗУ «Про 

оренду 

державного 

та 

комунального 

майна» 

ІІ- ІV квартал Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Михайлик Т.О. 

УХВАЛИЛИ:  
14.1. Вважати за доцільне внесення вищезазначених змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2020 рік». 

14.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

14.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради. 

14.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

14.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

14.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.06.2020 за № 1172 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Клименка Ю.М. щодо проєкту рішення 

Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 

від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко Т.М. 

УХВАЛИЛИ:  
15.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проєкт рішення 

Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 

від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» та 

аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

15.2. Ініціювати розгляд даного питання на сесію Сумської міської ради. 



15.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

15.3.1.  Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

15.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

15.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 14.04.2020 за № 848 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Клименка Ю.М. щодо зменшення ставки 

єдиного податку для ФОПів І та ІІ груп на період дії карантину і пост 

карантинний час для збереження бізнесу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михайлик Т.О. повідомила, що дане питання уже вирішено та 

зняла його з розгляду постійної комісії. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.05.2020 за № 147 начальника відділу торгівлі, 

побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю. 

щодо звіту про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Сумської міської ради від 28 квітня 2004 року № 762-МР «Про правила 

торгівлі на ринках міста Суми» (зі змінами від 25 травня 2011 року № 490-МР 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 квітня 2004 року 

№ 762-МР «Про правила торгівлі на ринках міста Суми») (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубицький О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.06.2020 за № 191 начальника відділу торгівлі, 

побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю. 

щодо проєкту рішення  Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року 3797-МР «Про Правила 

додержання тиші в місті Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубицький О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проєкт 

рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 29 серпня 2018 року 3797-МР «Про Правила додержання тиші 

в місті Суми» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам 

статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 



ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.06.2020 за № 447 начальника правового 

управління Сумської міської ради Чайченка О.В. щодо звіту про періодичне 

відстеження результативності регуляторного акта – рішення Сумської міської 

ради від 30 листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

міста Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чайченко О.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.06.2020 за № 440 начальника правового 

управління Сумської міської ради Чайченка О.В. щодо проєкту рішення 

Сумської міської ради «Про внесення змін о рішення Сумської міської ради від 

30 листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чайченко О.В. 

УХВАЛИЛИ:  

20.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проєкт рішення 

Сумської міської ради «Про внесення змін о рішення Сумської міської ради від 

30 листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» 

та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., 

Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 2 (два) - Жиленко В.М., Рибальченко І.А.; 

Рішення не прийнято 

 

20.2. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.) надати на електронну адресу відділу з організації діяльності 

ради Сумської міської ради rada@smr.gov.ua списки суб’єктів господарювання, 

яким дозвільні документи на розміщення стаціонарних тимчасових споруд 

надані на підставі раніше чинних нормативних актів, які були спочатку та 

остаточні для подальшого розсилання членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

mailto:rada@smr.gov.ua


«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.06.2020 Сумського міського голови 

Лисенка О.М. щодо проєкту рішення Сумської міської ради «Про деякі питання 

щодо прийняття до комунальної власності Сумської міської об’єднаної 

територіальної громади «Меморіалу пам’яті» на центральному кладовищі 

м. Суми, розташованого за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чайченко О.В., Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.) разом з департаментом фінансів, економіки та інвестицій 

Сумської міської ради (Липова С.А.) та з департаментом забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради (Клименко Ю.М.) опрацювати 

проєкт рішення Сумської міської ради «Про деякі питання щодо прийняття до 

комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади 

«Меморіалу пам’яті» на центральному кладовищі м. Суми, розташованого за 

адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги» та повторно надати на розгляд 

постійній комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

23. СЛУХАЛИ: Про звернення від 09.02.2020 та від 21.06.2020 громадянина 

Лапіна М.О. щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проєкту міської 

цільової програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються 

на кріслах колісних та виділення коштів на фінансування міської цільової 

програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пересуваються на 

кріслах колісних (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Чайченко О.В. 

УХВАЛИЛИ:  
23.1. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.) разом з департаментом соціального захисту населення 

Сумської міської ради (Масік Т.О.) підготувати проєкт рішення Сумської 

міської ради щодо Положення про поліпшення житлових умов осіб з 

інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. 

23.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) підготувати проєкт рішення Сумської міської ради 

щодо цільової програми поліпшення житлових умов осіб з інвалідністю, які 

пересуваються на кріслах колісних. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



28. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.06.2020 за № 1172 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до 

помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів за 

економічною та програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів 

у сумі 170,0 тис. грн на проведення капітального ремонту даху приміщення 

шкільної майстерні КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9), а 

саме (додається): 

КЕКВ червень В рік 

 0613140  

2730 -170 000 -170 000 

 0617321  

3132 170 000 170 000 

29. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.06.2020 за № 1173 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до 

помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів за 

економічною та програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів 

у сумі 80,0 тис. грн на придбання технологічного обладнання харчоблоку у 

КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка), а саме 

(додається): 

КЕКВ червень В рік 

 0613140  

2730 -80 000 -80 000 

 0611020  

3110 80 000 80 000 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.06.2020 за № 1174 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до 

помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів за 

економічною та програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів 

у сумі 220,0 тис. грн на проведення поточного ремонту каналізаційної системи і 

приміщення санвузла Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Ромашка»), а саме 

(додається): 

КЕКВ червень В рік 

 0613140  

2730 -220 000 -220 000 

 0611010  

2240 220 000 220 000 

31. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.06.2020 за № 1175 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до 

помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів за 

економічною та програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів 

у сумі 112,0 тис. грн на завершення поточного ремонту приміщення харчоблоку 

на виконання впровадження програми НАССР у Сумському ДНЗ (ясла-садок) 

№ 7 «Попелюшка»), а саме (додається): 

 



КЕКВ червень В рік (грн) 

 0613140  

2730 -112 000 -112 000 

 0611010  

2240 112 000 112 000 

32 СЛУХАЛИ: Про лист від 15.06.2020 за № 1176 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до 

помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів за 

економічною та програмною класифікацією видатків (для перерозподілу коштів 

у сумі 47,0 тис. грн на капітальний ремонт підсобних приміщень харчоблоку 

Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 12 «Олімпійський»), а саме (додається): 

КЕКВ червень В рік (грн) 

 0613140  

2730 -47 000 -47 000 

 0617321  

3132 47 000 47 000 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М., Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне внесення вищезазначених змін до 

помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., 

Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Липова С.А.; 

Рішення прийнято 

 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.02.2020 за № 422 начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 200,0 тис. грн на розробку 

проєктно-кошторисної  документації на капітальний ремонт «Монтаж системи 

автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та 

передавання тривожних сповіщень» КУ Сумська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка, КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С. Мачуленка (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
22.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 200,0 тис. грн на розробку проєктно-кошторисної  документації на 

капітальний ремонт «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, 

оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» 

КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України 

Олександра Аніщенка, КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

ім. А.С. Мачуленка. 

22.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) підготувати від імені постійної комісії пропозицію 

до проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 – МР «Про бюджет 



Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.06.2020 за № 101 керівника ГО «Товариство 

забудовників житлового масиву «Рось» Антошкіна О.В. щодо передбачення у 

2021 році у бюджеті Сумської міської ОТГ коштів на облаштування твердого 

покриття, будівництва тротуарів, місць відпочинку, освітлення індивідуальних 

житлових будинків (садиб), що знаходяться по проспекту Козацькому, 

вул. Грушевського, Запорізька, Задунайська, Січова, Льотна, Гостинна, 

Полуботка, Сагайдачного, Калнишевського, Микитинська, Олексіївська, 

Аеродромна, Андріївський проїзд, 1-й Лановий проїзд, 2-й Лановий проїзд, 

провулку Дачному, а також включення реконструкції цих адрес у перспективну 

програму розвитку міста (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Антошкін О.В., Горобець В.Г., Вороненко І.І. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради (Журба О.І.) разом з ГО «Товариство забудовників житлового 

масиву «Рось» опрацювати дане питання та надати постійній комісії пропозиції 

щодо його вирішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 

ради VII скликання на IІ півріччя 2020 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
25.1. Затвердити план роботи постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання на 

ІІ півріччя 2020 року. 

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

затвердженої дати розгляду питання, надати на розгляд постійної комісії свої 

письмові варіанти доповідей та надіслати його електронний варіант на адресу 

rada@smr.gov.ua для подальшого розсилання його членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

mailto:rada@smr.gov.ua


26. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.06.2020 за № 1380 директора департаменту 

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

проєкту рішення Сумської міської ради «Про затвердження Типових договорів 

оренди земельних ділянок, що укладаються з юридичними та фізичними 

особами» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  

26.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проєкт рішення 

Сумської міської ради «Про затвердження Типових договорів оренди земельних 

ділянок, що укладаються з юридичними та фізичними особами» та аналіз його 

регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

26.2. Ініціювати розгляд даного питання на сесію Сумської міської ради. 

26.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

26.3.1.  Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

26.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

26.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

27. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.06.2020 за № 1382 директора департаменту 

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

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року 

№ 6210-МР «Про план діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів 

Сумської міської ради на 2020 рік», а саме: доповнити пунктом наступного 

змісту (додається): 

Назва проекту рішення Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

Про деякі питання оренди 

майна комунальної 

власності Сумської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

На виконання вимог 

ЗУ «Про оренду 

державного та 

комунального майна» та 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі 

питання оренди 

державного та 

комунального майна» 

№ 483 від 03.06.2020 р. 

ІІІ-ІV 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  



 

27.1. Вважати за доцільне внесення вищезазначених змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2020 рік». 

27.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

27.2.1. Підготувати відповідний проєкт рішення Сумської міської ради. 

27.2.2. Винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

27.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

27.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

33. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.06.20 за № 23 директора ГО «Бюро правничих 

комунікацій» Сухоставця П. щодо виділення коштів у сумі 103750,00 грн з 

бюджету Сумської міської ОТГ на закупівлю та облаштування Центрів надання 

медико-санітарної допомоги міста тактильними табличками (з інформацією 

нанесеної шрифтом Брайля), а саме (додається): 

для ЦПМСД № 1: 

Розмір Вартість за шт. Кількість Вартість всього 

А5 250 грн. 130 32500 грн. 

А4 500 грн. 33 16500 грн. 

АЗ 1000 грн. 10 10000 грн. 

Всього X 173 59000 грн. 

для ЦПМСД № 2: 

Розмір Вартість за шт. Кількість Вартість всього 

А5 250 грн. 115 28750 грн. 

А4 500 грн. 20 10000 грн. 

АЗ 1000 грн. 6 6000 грн. 

Всього X 141 44750 грн. 

ВИСТУПИЛИ: Єжкун М.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) разом з Центрами первинної медико-санітарної допомоги 

№ 1 та № 2 у місячний термін знайти можливість виділення коштів та 

облаштувати дані центри міста тактильними табличками (з інформацією 

нанесеної шрифтом Брайля). Про виконані роботи повідомити постійну 

комісію. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 




