
ПРОТОКОЛ № 81 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 22 жовтня 2018 року  м. Суми, 

 пл. Незалежності, 2, каб. 59 

 з 1100 год до 1155 год 
 

Присутні 8 депутатів з 10 обраних: Шилов В.О., Жиленко В.М., 

Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Левченко Ю.О., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Чепік В.І. 

Відсутні – 2 депутати: Рибальченко І.А., Саченко М.В. 

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

Запрошені: 

1. Васюнін Д.Г. – директор ТОВ «Сумитеплоенерго». 

2. Демиденко В.М. – начальник ВТВ ТОВ «Сумитеплоенерго». 

3. Литвинова Т.В. – начальник ВКБіР ТОВ «Сумитеплоенерго». 

4. Покутня Н.Г. – заступник директора ТОВ «Сумитеплоенерго». 

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

дорожнього господарства Сумської міської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2938 - МР «Про 

погодження Інвестиційної програми виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік», який 

пропонується до розгляду на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 12, на 

стор. 142-176) (додається). 

2. Про проект рішення Сумської міської ради «Про погодження Інвестиційної 

програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік», який пропонується до розгляду на 

сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 13, на стор. 177-218) (додається). 

3. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 528 – МР «Про 

Положення про управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради» (додається). 

4. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму 

підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-

2019 роки» (зі змінами)» (додається). 

5. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень 

до міського бюджету на 2018 рік», який пропонується до розгляду на сесії 

31.10.18 (Книга 1, питання № 2, на стор. 2-3) (додається). 

6. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних 

напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 3, на стор. 4-8) (додається). 



7. Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів 

резервного фонду міського бюджету за вересень 2018 року», який 

пропонується до розгляду на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 7, на 

стор. 102) (додається). 

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

23 травня 2018 року № 3498-МР «Про затвердження Концепції 

індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми» 

(лист від 01.10.18 за № 3666/04.03.07-11 додається). 

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

21 грудня 2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік (зі 

змінами)» (лист від 27.09.18 за № 3609/04.02.03-02 додається). 

10. Про лист від 05.10.18 за № 3770 директора департаменту фінансів, 

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

ініціювання на сесію Сумської міської ради 31.10.2018 проекту рішення 

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

від 23 травня 2018 року № 3498-МР «Про затвердження Концепції 

індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми» 

(Книга 2, питання № 60, на стор. 401-441) (додається). 

11. Про лист від 16.10.18 за № 3893 заступника директора департаменту 

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

щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту рішення Сумської 

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

29 листопада 2017 року № 2877-МР «Про план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2018 рік (зі змінами)» 

(додається). 

12. Про лист від 16.10.18 за № 3893 заступника директора департаменту 

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

щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту рішення Сумської 

міської ради «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Сумської міської ради на 2019 рік» (додається). 

13. Про лист від 16.10.18 за № 3893 заступника директора департаменту 

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

щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту рішення Сумської 

міської ради «Про затвердження плану-графіку відстеження 

результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради на 

2019 рік» (додається). 

14. Про усне звернення депутата Чепіка В.І. щодо врахування в міському 

бюджеті на 2019 рік коштів у сумі 300,0 тис. грн. для прийняття участі 

військового оркестру військової частини А1476 в міжнародних заходах. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2938 - МР «Про 

погодження Інвестиційної програми виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018 рік», який 

пропонується до розгляду на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 12, на 

стор. 142-176) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Покутня Н.Г. проінформувала присутніх, що при проведенні 

тендерних закупівель було вивільнено 841960,00 грн. За ці кошти 



ТОВ «Сумитеплоенерго» пропонує модернізувати насосне обладнання в ЦПТ, 

а саме: встановити 18 частотних перетворювачів. 

В обговоренні прийняли участь: Крамченков А.Б., Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про погодження 

Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік», який пропонується до розгляду 

на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 13, на стор. 177-218) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Покутня Н.Г. повідомила присутніх, що в Інвестиційною 

програмою виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік» передбачено модернізацію котельного 

обладнання в котельні по вул. Н. Сироватській, 66а, модернізацію дільниці 

магістральної теплової мережі по вул. Тополянській від ТК-203 до ТК-204 та 

модернізацію насосного обладнання підкачуючої насосної станції ПНС-2 на 

магістральних теплових мережах. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію прийняти до відома. 

2.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Лантушенко Д.С. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 528 – МР «Про 

Положення про управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. 

Крамченков А.Б. зауважив щодо доцільності ліквідування КП «Архітектура. 

Будівництво. Контроль» Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію прийняти до відома. 

3.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 

3.3. Підтримати пропозиції Крамченкова А.Б. щодо доцільності ліквідування 

КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про 

Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 

2017-2019 роки» (зі змінами)» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що відповідно до даного 

проекту рішення Сумської міської ради уточнюються назви об’єктів закладів 

освіти та охорони здоров’я (пропозиція додається). 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Ініціювати розгляд даного питання на черговій сесії Сумської міської ради. 

4.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради: 

4.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

4.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

4.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», який пропонується до розгляду 

на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 2, на стор. 2-3) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. проінформувала присутніх щодо внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік (пропозиція виконавчого комітету Сумської 

міської ради додається). 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію прийняти до відома. 

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

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Крамченков А.Б. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних 

напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 3, на стор. 4-8) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію прийняти до відома. 

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

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Крамченков А.Б. – не голосував; 

Рішення прийнято 



 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання 

коштів резервного фонду міського бюджету за вересень 2018 року», який 

пропонується до розгляду на сесії 31.10.18 (Книга 1, питання № 7, на стор. 102) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що кошти резервного 

фонду міського бюджету за вересень 2018 року не витрачалась. 

УХВАЛИЛИ:  

7.1. Інформацію прийняти до відома. 

7.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Крамченков А.Б. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

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

ради від 23 травня 2018 року № 3498-МР «Про затвердження Концепції 

індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми» 

(лист від 01.10.18 за № 3666/04.03.07-11 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

ради від 21 грудня 2017 року № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік (зі 

змінами)» (лист від 27.09.18 за № 3609/04.02.03-02 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.10.18 за № 3770 директора департаменту 

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

ініціювання на сесію Сумської міської ради 31.10.2018 проекту рішення 

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

від 23 травня 2018 року № 3498-МР «Про затвердження Концепції 

індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми» 

(Книга 2, питання № 60, на стор. 401-441) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  

10.1. Ініціювати розгляд даного питання на черговій сесії Сумської міської ради. 

10.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради: 



10.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

10.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

10.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.10.18 за № 3893 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту 

рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 29 листопада 2017 року № 2877-МР «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2018 рік (зі 

змінами)» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що з додатку до рішення 

Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року № 2877-МР «Про план 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 

2018 рік» виключаються проект рішення Сумської міської ради «Про 

встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на 2019 рік» та проект 

рішення Сумської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою міста 

Суми» (лист від 10.10.18 за № 298/15.01.26 начальника управління «Інспекція з 

благоустрою міста Суми» Сумської міської ради додається). 

УХВАЛИЛИ:  

11.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

11.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради: 

11.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

11.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

11.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.10.18 за № 3893 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту 

рішення Сумської міської ради «Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що відповідно до листів 

розробників проектів регуляторних актів було підготовлено даний проект 

рішення (листи від 11.10.18 за № 06.01-18/6970 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М., від 



10.10.18 за № 298/15.01.26 начальника управління «Інспекція з благоустрою 

міста Суми» Сумської міської ради Голопорьова Р.В. та від 18.10.18 за 

№ 1083/05.01.01-07 директора департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради Яременка Г.І. додаються). 

УХВАЛИЛИ:  

12.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

12.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради: 

12.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

12.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

12.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.10.18 за № 3893 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту 

рішення Сумської міської ради «Про затвердження плану-графіку відстеження 

результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  

13.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

13.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради: 

13.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

13.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

13.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про усне звернення депутата Чепіка В.І. щодо врахування в 

міському бюджеті на 2019 рік коштів у сумі 300,0 тис. грн. для прийняття участі 

військового оркестру військової частини А1476 в міжнародних заходах. 

ВИСТУПИЛИ: Чепік В.І. повідомив, що військовий оркестр військової 

частини А1476 потребує у 2019 році коштів для прийняття їх участі в 

міжнародних заходах (лист від 16.10.18 за № 984 командира в/ч А 1476 

полковника Ісмаілова В.Ш. додається). 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради (Костенко О.А.), як головному розпоряднику бюджетних 

коштів, врахувати в міському бюджеті на 2019 рік кошти у сумі 300,0 тис. грн. 




