
ПРОТОКОЛ № 84 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 14 грудня 2018 року  м. Суми, 

 вул. Горького, 21 (4-й поверх) 

 з 1400 год до 1625 год 
 

Присутні 6 депутатів з 10 обраних: Жиленко В.М., Липова С.А., 

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

Відсутні – 4 депутати: Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Левченко Ю.О., 

Рибальченко І.А. 

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

Запрошені: 

1. Войтенко В.В. – перший заступник міського голови. 

2. Голосна К.А.– заступник начальника служби у справах дітей Сумської 

міської ради. 

3. Данильченко А.М. – начальник управління освіти і науки Сумської міської 

ради. 

4. Іваненко О.П.  – начальник відділу планування та управління комунальним 

господарством департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

5. Клименко Ю.М. – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради. 

6. Масік Т.О. – директор департаменту соціального захисту населення міста 

Сумської міської ради. 

7. Співакова Л.І. – заступник директора департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради. 

8. Цибульська Н.О. – начальник відділу культури та туризму Сумської міської 

ради. 

9. Чумаченко О.Ю. – в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

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

дорожнього господарства Сумської міської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної комісії 

на засідання 13 грудня 2018 року. 

2. Про лист від 11.12.18 за № 1776 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо перерозподілу коштів медичної 

субвенції у сумі 1467810,00 грн., а саме: 

 1,0 млн. грн. на КПКВК 0712144 «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет», КБКВ 2282 «Окремі заходи 

по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» за напрямком використання «інші виплати населенню); 

 467810,00 грн. надання медичної допомоги тимчасово переміщеним 

особам (оплата праці з нарахуваннями) в т.ч.: 



1) 372940,00 грн на КПКВК «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» за напрямком використання «Нарахування на 

заробітну плату» - 67252,00 грн, «Заробітна плата» - 305688,00 грн.; 

2) 94870,00 грн. на КПКВК «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим» за напрямком використання 

«Нарахування на заробітну плату» - 17108,00 грн, «Заробітна плата» 

- 77762,00 грн. (додається). 

3. Про лист від 11.12.18 за № 1299 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо зміни назви об’єкта по 

розподілу субвенції за бюджетними програмами по КПКВК 1217363, КЕКВ 

3131 з «Капремонт покрівлі та під’їздів житлового будинку по 

вул. Курська, 39 в м. Суми» на «Капітальний ремонт покрівлі та під’їздів 

житлового будинку по просп. Курський, 39 в м. Суми» (додається). 

4. Про лист від 11.12.18 за № 1300 директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо внесення змін до проекту 

міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

- зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 «Поточний ремонт та 

поточне утримання електромереж зовнішнього освітлення» на суму 

3 млн. 528 тис. грн.; 

- збільшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт електричних мереж вуличного освітлення» на суму 

3 млн. 528 тис. грн., в тому числі: 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

проспекту Курського – 1 млн. 300 тис. грн.; 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від 

ТЦ «Мануфактури» до мосту по вул. Прокоф’єва на суму 

1 млн.  26 тис. грн.; 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від 

мосту по вул. Прокоф’єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба ( по 

дамбі) на суму 1 млн. 202 тис. грн. (додається). 

5. Про лист від 06.12.18 за № 1769 начальника управління капітального 

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

щодо перерозподілу коштів міського бюджету на 2018 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 227,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту: «Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика». 

2) Збільшити видатки у сумі 227,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту: «Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської 

міської ради по вул. Пролетарська, 77» (додається). 

6. Про лист від 06.12.18 за №1770 начальника управління капітального 

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

щодо перерозподілу коштів міського бюджету на 2018 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 200,0 тис. грн. по КПКВК 1516083, КЕКВ 3122. 

2) Зменшити видатки у сумі 597,0 тис. грн. по КПКВК 1517321 по  

наступним об’єктах: 

2.1. по КЕКВ 3122 у сумі 363,0 тис. грн. по об’єкту: «Будівництво 

дитячого садка у 12 МР»; 

2.2. по КЕКВ 3142 у сумі 234,0 тис. грн. по об’єктах:  



 «Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) 

КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26» – 

109,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція шкільного стадіону КУ «ССШ І-ІІІ ступенів 

№ 25» по вул. Декабристів, 80» - 70,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція спортивного майданчика на території 

КУ Сумська СШ № 25 по вул. Декабристів, 80» - 55,0 тис. грн. 

3) Зменшити видатки у сумі 120,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єктам: 

 «Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по 

вул. Першотравнева, 21» - 30,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній» - 

90,0 тис. грн. 

4) Збільшити видатки у сумі 47,544 тис. грн. по КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

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

Перемоги, 9». 

5) Збільшити видатки у сумі 869,456 тис. грн. по КПКВК 1516030, КЕКВ 

3132 (додається). 

7. Про лист від 11.12.18 за № 479 начальника відділу культури та туризму 

Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо внесення змін до річного та 

помісячного розпису бюджету, збільшивши видатки по КЕКВ 2271 «Оплата 

теплопостачання», а саме (додається): 
КЕКВ Січень Березень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень На рік 

1014082            
2240 -7000 0 -3000 -5000 -4200 -9000 -3000 -3000 -3000 -3000 -40200 
2250 0 -5400 0 0 0 0 0 0 0 0 -5400 
Разом: -7000 -5400 -3000 -5000 -4200 -9000 -3000 -3000 -3000 -3000 -45600 
1011100            
2271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 
Разом: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 
1014030            
2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20000 -20000 
2271 7000 5400 3000 5000 4200 9000 3000 3000 3000 33000 75600 
Разом: 7000 5400 3000 5000 4200 9000 3000 3000 3000 13000 55600 
Всього: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Про лист від 11.12.18 за № 4696 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо  внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік, а саме: зменшити на 0,01 грн. суму коштів, 

виділених головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради за КТПКВК 378600 

«Обслуговування місцевого боргу» відповідно до рішення Сумської міської 

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

змінами) (додається). 

9. Про лист від 10.12.18 за № 4668 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо  проектів рішень 

Сумської міської ради: 

 «Про затвердження угоди про передачу коштів позики між 

Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

та Сумською міською радою»; 



 «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

07.06.2016 року № 887 «Про надання дозволу управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на 

участь у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України» (додається). 

10. Про лист від 10.12.18 за № 4669 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо  проекту рішення 

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

від 28 вересня 2017 року № 2663-МР «Про надання дозволу комунальному 

підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс» на участь у проекті 

«Міський громадський транспорт України» (додається). 

11. Про проект рішення Сумської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», 

який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 3, на 

стор. 8-189) (додається). 

12. Про проект рішення Сумської міської ради «Про Програму економічного і 

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

2020 - 2021 роки», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, 

питання № 4, на стор. 190-346) (додається). 

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

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради на І півріччя 2019 року 

(додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря 

постійної комісії на засідання 13 грудня 2018 року. 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. запропонував обрати т.в.о. секретаря постійної 

комісії на засідання 13 грудня 2018 року Никоненка В.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної 

комісії на засідання 13 грудня 2018 року Никоненка В.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.18 за № 1776 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо перерозподілу коштів 

медичної субвенції у сумі 1467810,00 грн., а саме: 

 1,0 млн. грн. на КПКВК 0712144 «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет», КБКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» за напрямком використання «інші виплати населенню); 

 467810,00 грн. надання медичної допомоги тимчасово переміщеним 

особам (оплата праці з нарахуваннями) в т.ч.: 

1) 372940,00 грн на КПКВК «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» за напрямком використання «Нарахування на заробітну 

плату» - 67252,00 грн, «Заробітна плата» - 305688,00 грн.; 



2) 94870,00 грн. на КПКВК «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим» за напрямком використання 

«Нарахування на заробітну плату» - 17108,00 грн, «Заробітна плата» - 

77762,00 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне перерозподіл коштів медичної субвенції у 

сумі 1467810,00 грн. (відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської 

міської ради від 11.12.18 № 663), а саме: 

 1,0 млн. грн. на КПКВК 0712144 «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет», КБКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» за напрямком використання «інші виплати населенню); 

 467810,00 грн. надання медичної допомоги тимчасово переміщеним 

особам (оплата праці з нарахуваннями) в т.ч.: 

1) 372940,00 грн на КПКВК «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» за напрямком використання «Нарахування на 

заробітну плату» - 67252,00 грн, «Заробітна плата» - 305688,00 грн.; 

2) 94870,00 грн. на КПКВК «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим» за напрямком використання 

«Нарахування на заробітну плату» - 17108,00 грн, «Заробітна плата» - 

77762,00 грн. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.18 за № 1299 директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо зміни назви 

об’єкта по розподілу субвенції за бюджетними програмами по КПКВК 1217363, 

КЕКВ 3131 з «Капремонт покрівлі та під’їздів житлового будинку по 

вул. Курська, 39 в м. Суми» на «Капітальний ремонт покрівлі та під’їздів 

житлового будинку по просп. Курський, 39 в м. Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне зміну назви об’єкта по розподілу субвенції 

за бюджетними програмами по КПКВК 1217363, КЕКВ 3131 з «Капремонт 

покрівлі та під’їздів житлового будинку по вул. Курська, 39 в м. Суми» на 

«Капітальний ремонт покрівлі та під’їздів житлового будинку по 

просп. Курський, 39 в м. Суми». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.18 за № 1300 директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо внесення змін 

до проекту міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

- зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 «Поточний ремонт та 

поточне утримання електромереж зовнішнього освітлення» на суму 



3 млн. 528 тис. грн.; 

- збільшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт електричних мереж вуличного освітлення» на суму 

3 млн. 528 тис. грн., в тому числі: 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

проспекту Курського – 1 млн. 300 тис. грн.; 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від 

ТЦ «Мануфактури» до мосту по вул. Прокоф’єва на суму 

1 млн.  26 тис. грн.; 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від 

мосту по вул. Прокоф’єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба ( по 

дамбі) на суму 1 млн. 202 тис. грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне внесення змін до проекту міського бюджету 

на 2019 рік, а саме: 

- зменшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 2240 «Поточний ремонт та 

поточне утримання електромереж зовнішнього освітлення» на суму 3 млн. 

528 тис. грн.; 

- збільшити видатки по КПКВК 1216030, КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

електричних мереж вуличного освітлення» на суму 3 млн. 528 тис. грн., 

втому числі: 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення 

проспекту Курського – 1 млн. 300 тис. грн.; 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від 

ТЦ «Мануфактури» до мосту по вул. Прокоф’єва на суму 

1 млн.  26 тис. грн.; 

- капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення від 

мосту по вул. Прокоф’єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба ( по 

дамбі) на суму 1 млн. 202 тис. грн. (додається). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.12.18 за №1769 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо перерозподілу коштів міського бюджету на 2018 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 227,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту: «Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика». 

2) Збільшити видатки у сумі 227,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту: «Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської 

міської ради по вул. Пролетарська, 77» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне перерозподіл коштів міського бюджету на 

2018 рік (відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 11.12.18 № 663), а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 227,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту: «Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика». 



2) Збільшити видатки у сумі 227,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту: «Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської 

міської ради по вул. Пролетарська, 77». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.12.18 за №1770 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо перерозподілу коштів міського бюджету на 2018 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 200,0 тис. грн. по КПКВК 1516083, КЕКВ 3122. 

2) Зменшити видатки у сумі 597,0 тис. грн. по КПКВК 1517321 по  

наступним об’єктах: 

2.1. по КЕКВ 3122 у сумі 363,0 тис. грн. по об’єкту: «Будівництво 

дитячого садка у 12 МР»; 

2.2. по КЕКВ 3142 у сумі 234,0 тис. грн. по об’єктах:  

 «Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) 

КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26» – 

109,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція шкільного стадіону КУ «ССШ І-ІІІ ступенів 

№ 25» по вул. Декабристів, 80» - 70,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція спортивного майданчика на території 

КУ Сумська СШ № 25 по вул. Декабристів, 80» - 55,0 тис. грн. 

3) Зменшити видатки у сумі 120,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єктам: 

 «Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по 

вул. Першотравнева, 21» - 30,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній» - 

90,0 тис. грн. 

4) Збільшити видатки у сумі 47,544 тис. грн. по КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

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

Перемоги, 9». 

5) Збільшити видатки у сумі 869,456 тис. грн. по КПКВК 1516030, КЕКВ 

3132 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне перерозподіл коштів міського бюджету на 

2018 рік (відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 11.12.18 № 663), а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 200,0 тис. грн. по КПКВК 1516083, КЕКВ 3122. 

2) Зменшити видатки у сумі 597,0 тис. грн. по КПКВК 1517321 по  

наступним об’єктах: 

2.1. по КЕКВ 3122 у сумі 363,0 тис. грн. по об’єкту: «Будівництво 

дитячого садка у 12 МР» - 363,0 тис. грн.; 

2.2. по КЕКВ 3142 у сумі 234,0 тис. грн. по об’єктах:  



 «Реконструкція інженерних мереж (електрозабезпечення) 

КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26» – 

109,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція шкільного стадіону КУ «ССШ І-ІІІ ступенів 

№ 25» по вул. Декабристів, 80» - 70,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція спортивного майданчика на території 

КУ Сумська СШ № 25 по вул. Декабристів, 80» - 55,0 тис. грн. 

3) Зменшити видатки у сумі 120,0 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єктам: 

 «Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 

21» - 30,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція спортивного майданчика по вул. Криничній» - 

90,0 тис. грн. 

4) Збільшити видатки у сумі 47,544 тис. грн. по КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

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

Перемоги, 9». 

5) Збільшити видатки у сумі 869,456 тис. грн. по КПКВК 1516030, КЕКВ 

3132. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.18 за № 479 начальника відділу культури та 

туризму Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо внесення змін до 

річного та помісячного розпису бюджету, збільшивши видатки по КЕКВ 2271 

«Оплата теплопостачання», а саме (додається): 
КЕКВ Січень Березень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень На рік 

1014082            
2240 -7000 0 -3000 -5000 -4200 -9000 -3000 -3000 -3000 -3000 -40200 
2250 0 -5400 0 0 0 0 0 0 0 0 -5400 
Разом: -7000 -5400 -3000 -5000 -4200 -9000 -3000 -3000 -3000 -3000 -45600 
1011100            
2271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 
Разом: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 
1014030            
2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20000 -20000 
2271 7000 5400 3000 5000 4200 9000 3000 3000 3000 33000 75600 
Разом: 7000 5400 3000 5000 4200 9000 3000 3000 3000 13000 55600 
Всього: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне внесення змін до річного та помісячного 

розпису бюджету, збільшивши видатки по КЕКВ 2271 «Оплата 

теплопостачання» (відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської 

міської ради від 11.12.18 № 663), а саме: 
КЕКВ Січень Березень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень На рік 

1014082            
2240 -7000 0 -3000 -5000 -4200 -9000 -3000 -3000 -3000 -3000 -40200 
2250 0 -5400 0 0 0 0 0 0 0 0 -5400 
Разом: -7000 -5400 -3000 -5000 -4200 -9000 -3000 -3000 -3000 -3000 -45600 
1011100            
2271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 
Разом: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10000 -10000 



1014030            
2120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20000 -20000 

2271 7000 5400 3000 5000 4200 9000 3000 3000 3000 33000 75600 
Разом: 7000 5400 3000 5000 4200 9000 3000 3000 3000 13000 55600 
Всього: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.18 за № 4696 директора департаменту 

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

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік, а саме: зменшити на 0,01 грн. 

суму коштів, виділених головному розпоряднику бюджетних коштів – 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради за 

КТПКВК 378600 «Обслуговування місцевого боргу» відповідно до рішення 

Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2909-МР «Про міський 

бюджет на 2018 рік (зі змінами)» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне внесення змін до міського бюджету на 

2018 рік (відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 11.12.18 № 663), а саме: зменшити на 0,01 грн. суму коштів, виділених 

головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради за КТПКВК 378600 

«Обслуговування місцевого боргу» відповідно до рішення Сумської міської 

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

змінами). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.12.18 за № 4668 директора департаменту 

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

проектів рішень Сумської міської ради: 

 «Про затвердження угоди про передачу коштів позики між 

Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

та Сумською міською радою»; 

 «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

07.06.2016 року № 887 «Про надання дозволу управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на 

участь у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  
9.1. Ініціювати розгляд даних питань на черговій сесії Сумської міської ради. 

9.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради: 



9.2.1. Винести дані проекти рішень на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

9.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даних 

питань (у разі необхідності). 

9.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати дані проекти рішень. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.12.18 за № 4669 директора департаменту 

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

проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 28 вересня 2017 року № 2663-МР «Про надання 

дозволу комунальному підприємству Сумської міської ради 

«Електроавтотранс» на участь у проекті «Міський громадський транспорт 

України» (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» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про міський 

бюджет на 2019 рік», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, 

питання № 3, на стор. 8-189) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А.  

В обговорені прийняли участь: Шилов В.О., Жиленко В.М., Саченко М.В., 

Чепік В.І. 

Чепік В.І. запропонував департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради (Яременка Г.І.) на засіданні сесії Сумської міської ради 19.12.18 надати 

депутатам інформацію щодо можливості облаштування міського пляжу в парку 

ім. І.М. Кожедуба для людей з обмеженими можливостями. 

Чепік В.І. повідомив присутніх, що тротуар по вул. Троїцькій та дорога по 

пров. Інститутському біля будинків № 5 та № 7 потребують ремонту. Також 

запропонував зменшити видатки у сумі 450,0 тис. грн. по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради з об’єкта «Реконструкція 

будівлі молодіжного центру «Романтика» та збільшити видатки місцевого 



бюджету на суму 450,0 тис. грн. управлінню освіти і науки Сумської міської 

ради на придбання помосту для спортивної аеробіки у КДЮСША «Суми». 

Чепік В.І. запропонував виділити у 2019 році кошти на виготовлення проектно-

кошторисної документації для реконструкції харчоблоку КУ «Сумська 

спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум». 

Шилов В.О. запропонував передбачити у 2019 році в міському бюджеті кошти 

у сумі 100,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для 

ремонту І поверху КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії» та 84,0 тис. грн. на придбання низькобілкових продуктів 

для дітей хворих на фенілкетонурію. 

Саченко М.В. запропонував передбачити у міському бюджеті на 2019 рік 

10,0 тис. грн. на придбання ювілейних медалей для нагородження до 30-ї 

річниці виведення військ з Афганістану. 

Данильченко А.М. повідомила присутніх, що КУ «Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 29» потребує у 2019 році фінансування; інклюзивно-

ресурсний центр також потребує виділення коштів з міського бюджету у сумі 

7,2 млн. грн.; протирадіаційне укриття у КУ «Сумська загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів № 8» потребує ремонту на суму 1,5 млн. грн.; КУ «Сумська 

класична гімназія» потребує належного матеріально-технічного забезпечення. 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сумської міської ради Мотречко В.В. опрацювати 

протягом І півріччя 2019 року питання щодо переходу дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл міста в комунальну власність. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Яременко Г.І.) на засіданні сесії Сумської міської ради 19.12.2018 надати 

депутатам інформацію щодо можливості облаштування міського пляжу в парку 

ім. І.М. Кожедуба для людей з обмеженими можливостями. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.3. Вважати за доцільне  перерозподіл коштів міського бюджету у 2019 році, 

а саме: 

 зменшити видатки у сумі 450,0 тис. грн. по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради з об’єкта 

«Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»; 

 збільшити видатки місцевого бюджету на суму 450,0 тис. грн. по 

головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню освіти і 

науки Сумської міської ради на придбання помосту для спортивної 

аеробіки на КДЮСША «Суми». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 3 (три): Жиленко В.М., Никоненко В.В., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 3 (три): Липова С.А., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

Рішення не прийнято 

 

11.4. Передбачити у міському бюджеті на 2019 рік управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства кошти у сумі 100,0 тис. грн. на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції 

харчоблоку КУ «Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.5. Передбачити у міському бюджеті на 2019 рік управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства кошти у сумі 100,0 тис. грн. на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту І поверху 

КУ «Сумський міський клінічний   пологовий будинок Пресвятої Діви Марії». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.6. Передбачити у міському бюджеті на 2019 рік департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради  кошти у сумі 84,0 тис. грн. на 

придбання низькобілкових продуктів для дітей хворих на фенілкетонурію. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.7. Передбачити у міському бюджеті на 2019 рік кошти у сумі 10,0 тис. грн. 

на придбання ювілейних медалей для нагородження до 30-ї річниці виведення 

військ з Афганістану. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.8. Передбачити у міському бюджеті на 2019 рік кошти для збільшення 

розміру щомісячної грошової виплати  учасникам бойових дій, які захищали та 

визволяли місто Суми та ветеранам підпільно-партизанського руху у період 

Другої світової війни, мешканцям міста Суми з 50% до 100% прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.9. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення з 

підтриманими пропозиціями. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 




