
ПРОТОКОЛ № 89 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 16 травня 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59, 

 з 1400 до 1705 год 
 

Присутні 8 депутатів з 11 обраних: Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

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

Шилов В.О. 

Відсутні – 3 депутати: Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Саченко М.В. 

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

Секретар постійної комісії – Левченко Ю.О. 

 

Запрошені: 

1. Боженко К.В. – начальник відділу підприємництва, промисловості та 

організаційно-аналітичного забезпечення департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради. 

2. Брязкун Г.В. – головний спеціаліст відділу з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради. 

3. Гусєва Т.О. – директор реабілітаційного Центру «Сприяння» товариства 

«Феліцитас». 

4. Дяговець О.В. – директор КП «Інфосервіс» Сумської міської ради. 

5. Корж М.О. – заступник начальника відділу підприємництва, промисловості 

та організаційно-аналітичного забезпечення департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради. 

6. Костенко О.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради. 

7. Мазур О.О. – головний спеціаліст відділу обліку, розподілу та приватизації 

житла департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. 

8. Марюхна Н.К. – начальник відділу розвитку житлового господарства 

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

9. Мельник В.А. – депутат Сумської міської ради. 

10. Плачковський О.М. – громадянин міста Суми. 

11. Стегній А.В. – начальник управління земельних відносин департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. 

12. Стрижова А.В. – начальник управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Сумської міської ради. 

13. Чірка І.В. – головний спеціаліст відділу транспорту, зв'язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради. 

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

ради. 

15. Яковенко С.В. – начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних 

послуг Сумської міської ради. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання міського 

бюджету м. Суми за І квартал 2019 року», який пропонується до розгляду на 

сесії 29.05.19 (додається). 

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

до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», який пропонується до розгляду на 

сесії 29.05.19 (додається). 

3. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до 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)», який пропонується до розгляду на 

сесії 29.05.19 (додається). 

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

резервного фонду міського бюджету за квітень 2019 року», який пропонується 

до розгляду на сесії 29.05.19 (додається). 

5. Про лист від 02.04.19 за № 1559 заступника директора департаменту фінансів, 

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

інформації про хід виконання міського бюджету по доходах і видатках (з плану 

роботи постійної комісії) (додається). 

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

12 серпня 2015 року № 4648-МР «Про залучення кредиту Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного 

проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» 

станом на 01.04.19 та зняття даного рішення з контролю постійної комісії 

(додається). 

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

цільового фонду Сумської міської ради з 01 січня по 31 березня 2019 року», 

який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (додається). 

8. Про лист від 01.09.19 за № 409 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

283,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному 

бюджету – науково-дослідному центру ракетних військ і артилерії, а саме: 

 95500,00 грн. на придбання оргтехніки (аудиосистема, маршрутизатори, 

принтер, мережеве обладнання), меблів (столи для роботи посадової 

особи в польових умовах та стільці), матеріалів необхідних для 

обладнання приміщення науково-дослідному центру ракетних військ і 

артилерії (вікна, вхідні двері, горизонтальні жалюзі, маскувальна сітка); 

 187500,00 грн. на придбання оргтехніки (інтерактивна дошка, ноутбуки у 

комплекті з програмним забезпеченням) (додається). 

9. Про лист від 10.04.19 за № 746 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

400,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до державного 

бюджету для військової частини 3051 Національної гвардії України, а саме: 

 203698,00 грн. на проведення поточного ремонту казарми, складських 

приміщень у військовому містечку № 2; 



 80388,00 грн. на проведення поточного ремонту казарми, складських 

приміщень у військовому містечку № 1; 

 15914,00 грн. для проведення агітаційної та пропагандистської роботи 

(придбання фотоапарату, мікрофонів та акустичної системи); 

 62745,00 грн. для відновлення технічної готовності техніки (придбання 

запчастин для автомобілів); 

 29285,00 грн. для відновлення технічної готовності техніки (придбання 

обладнання); 

 7970,00 грн. для відновлення технічної готовності техніки (придбання 

обладнання – пневмогайковерту) (додається). 

10. Про лист від 15.04.19 за № 779 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

300,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до обласного 

бюджету до державного бюджету для Головного управління Національної 

поліції в Сумській області на придбання меблів для облаштування приміщень 

служби «102» (додається). 

11. Про лист від 12.04.19 за № 769 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

350,0 тис. грн. для передачі державному бюджету для Сумського обласного 

військового комісаріату на проведення поточного ремонту службового 

приміщення Сумського обласного військового комісаріату (відновлення та 

облаштування санвузлів) (додається). 

12. Про лист від 10.04.19 за № 747 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

48355,00 грн. для оплати послуг з технічного обслуговування системи 

відеоспостереження в 2019 році (на 1 міс. – 6044,27 грн.) (додається). 

13. Про листи від 02.04.19 за № 695 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. та від 10.04.19 за № 1999 начальника управління «Центр 

надання адміністративних послуг у м. Суми» Стрижової А.В. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 1 578 000,00 грн., а 

саме: 

 1178000,00 грн. на забезпечення необхідним обладнанням 

територіального підрозділу ЦНАП (вул. Р. Атаманюка, 49А); 

 400000,00 грн. на придбання обладнання для виготовлення посвідчень 

водія та технічних паспортів на транспортні засоби (додаються). 

14. Про лист від 22.04.19 за № 1371 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

4059624,00 грн. на забезпечення стимулюючих виплат для 9-ти ДЮСШ 

(додається). 

15. Про лист від 25.03.19 за № 638 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо перерозподілу коштів міського бюджету , а саме: 

1) перенаправити кошти у сумі 6270,0 тис. грн. (з виділених на придбання 

автобусів великої місткості) на придбання 1 тролейбуса у сумі 



5750,0 тис. грн. та 520,0 тис. грн. у зв’язку із подорожчанням 4 од. 

тролейбусів, запланованих для придбання у 2019 році; 

2) перенаправити залишок коштів у сумі 8150,0 тис. грн. (що передбачені 

на придбання автобусів великої та середньої місткості, капітального 

ремонту комірок тягових підстанцій) на відшкодування 

компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії населення 

міським автотранспортом (збільшити бюджетні призначення по 

КПКВК 0813033 на 3150,0 тис. грн.) та електротранспортом (збільшити 

бюджетні призначення по КПКВК 081303 на 5000,0 тис. грн.) 

(додається). 

16. Про лист від 10.04.19 за № 48 начальника відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. щодо 

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про 

встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів» та 

підготовки експертного висновку щодо його регуляторного впливу 

(додається). 

17. Про листи від 18.02.19 за № 19 та від 11.05.19 за № 941 заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 256931,51 грн. для 

запровадження роботи міні майстерні в рамках якої будуть надаватися послуги 

соціальної реабілітації та трудової дисципліни (додаються). 

18. Про лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Волошиної О.М. щодо: 

1) проведення ремонтних робіт вулично-шляхової мережі у місцях загального 

користування та прибудинкових територій, за наступними адресами: 

1.1) пр-т М. Лушпи (з обох боків) з’їзди на регульованих пішохідних 

переходах (5 переходів) та другорядних дорогах; 

1.2) вул. Горького (з обох боків) з’їзди на регульованих пішохідних 

переходах (3 переходи) та другорядних дорогах; 

1.3) вул. Харьківська (з обох боків) з’їзди на регульованих пішохідних 

переходах  та другорядних дорогах; 

1.4) прибудинкові території по вул. Глінки, 7, 11; вул. О.Шапаренка, 2, 4, 6; 

1.5) перехрестя, де встановлені світлофорні об’єкти зі звуковим 

оснащенням, а саме: 

 вул. Першотравнева – вул. Набережна р. Стрілки; 

 вул. Харківська – вул. Прокоф’єва – пр-т М. Лушпи; 

 вул. Ярослава Мудрого – вул. Іллінська. 

2) встановлення  світлофорних об’єктів зі звуковим оснащенням на наступних 

перехрестях: 

2.1) вул. Соборна - вул. Покровська - вул. Петропавлівська; 

2.2) вул. Привокзальна - вул. Троїцька; 

2.3) просп. Т. Шевченка - вул. Леваневського; 

2.4) просп. Т. Шевченка - вул. Набережна р. Стрілка; 

2.5) вул. Горького - вул. Набережна р. Стрілка - вул. Кооперативна; 



2.6) вул. Троїцька - вул. Леваневського - вул. Героїв Крут; 

2.7) вул. Горького - вул. Леваневського - вул. Металургів; 

2.8) вул. Харківська - вул. Сергія Табали (додається). 

19. Про лист від 24.04.19 за № 849 заступника міського голови, керуючого 

справами виконавчого комітету Сумської міської ради Пака С.Я. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 300,0 тис. грн. на 

реалізацію пріоритетних завдань 2.6. «підтримка місцевого книговидання» 

підпрограми 2. «Формування позитивного сприйняття міста Суми» міської 

програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019-2021 роки» 

(додається). 

20. Про лист від 15.03.19 за № 19 голови правління ОСББ «Мрія-3» 

Покидько Л.М. щодо установлення дитячого майданчика на прибудинковій 

території будинку № 3/1 по вул. Харківській (додається). 

21. Про лист від 05.04.19 за № 305 начальника управління архітектури та 

містобудування Сумської міської ради Кривцова А.В. щодо проведення 

капітального ремонту фасаду будинку № 8А по вул. Воскресенській 

(додається). 

22. Про лист від 12.04.19 за № 83 начальника управління «Інспекція з благоустрою 

міста Суми» Голопьорова Р.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 75,0 тис. грн. для придбання нагрудних камер та щодо 

збільшення штатної чисельності управління (додається). 

23. Про лист від 09.04.19 за № 147 директора ДПТНЗ «Сумський центр 

професійно-технічної освіти» Мельника В.А. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на закупівлю матеріалів та для 

виконання робіт по ремонту навчальних приміщень закладу (додається). 

24. Про листи від 16.04.19 за № 185 в.о. начальника відділу у справах молоді та 

спорту Сумської міської ради Михальової Г.Ф. та від 09.04.19 за № 84 

директора комплексної ДЮСШ «Суми» Літовцевої Т.В. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів  у сумі 170,0 тис. грн. на придбання 

боксерського рингу (додаються). 

25. Про лист від голови правління ГО «Людей з інвалідністю «Доля» 

Слободян В.М. щодо надання фінансової допомоги громадянину 

Плачковському О.М. для оперативного втручання по заміні суглобів, який 

отримав захворювання в період проходження військової служби (додається). 

26. Про виконання протокольного доручення від 26.03.19 стосовно вирішення 

питання з квартирою громадянина Лапіна М.О в будинку № 6 по 

вул. О. Шапаренка (листи від 09.04.19 за № 2701 в.о. директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. та від 

12.04.19 за № 145 директора департаменту соціального захисту населення 

додаються). 

27. Про лист від 17.04.19 за № 1398 в.о. директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. щодо ініціювання 

на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та 



підготовки експертного висновку щодо його регуляторного впливу 

(додається). 

28. Про лист від 02.05.19 за № 1522 в.о. директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. щодо ініціювання 

на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення плати за 

землю» та підготовки експертного висновку щодо його регуляторного впливу 

(додається). 

29. Про лист від 22.04.19 за № 1430 в.о. директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. щодо внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4159-МР «Про 

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської 

ради на 2019 рік», а саме доповнити план пунктом наступного змісту 

(додається): 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення 

Цілі 

прийпятгя 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

 Про внесення змін до 

рішення Сумської міської 

ради від 20 червня 

2018 року № 3576-МР 

«Про встановлення плати 

за землю» (зі змінами) 

Приведення у 

відповідність до 

вимог рішення 

Антимонопольного 

комітету України 

ІІ-ІІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів Сумської 

міської ради 

30. Про лист від 18.04.19 за № 154 начальника відділу культури та туризму 

Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 793615,00 грн. для завершення капітального 

ремонту бібліотеки-філії № 4 (додається). 

31. Про лист від 22.03.19 за № 387 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів, а саме: 

 350,0 тис. грн. на встановлення системи блискавкозахисту для 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»; 

 2755,051 тис. грн. на влаштування системи кондиціювання та вентиляції 

на 2-му поверсі будівлі в операційному блоці головного корпусу 

(стаціонару) у КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»; 

 683,2 тис. грн. на посилення заходів з охорони у КУ «Сумська міська 

клінічна лікарня № 1» (додається). 

32. Про лист від 29.03.19 за № 429 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 246633,00 грн. на капітальний ремонт ліфта в 

поліклінічному відділенні № 2 (вул. Ковпака, 7) у КНП «Клінічна лікарня № 

4» (додається). 

33. Про лист від 02.04.19 за № 442 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 910,0 тис. грн. на придбання ліфта в 



поліклінічне відділення № 1 (вул. Праці, 3) у КНП «Клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

34. Про лист від 08.04.19 за № 482 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 9571875,00 грн. на забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет (додається). 

35. Про лист від 10.04.19 за № 496 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 294,0 тис. грн. на ремонт ганку поліклінічного 

відділення № 1 та ганку з пандусом травмпункту для КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня № 1» (додається). 

36. Про лист від 10.04.19 за № 498 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1500,0 тис. грн. на заміну лікарняного ліфта у 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня № 1» (додається). 

37. Про лист від 10.04.19 за № 500 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 64,0 тис. грн. на проведення невідкладного 

поточного ремонту рентгенологічного апарату у КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня № 1» (додається). 

38. Про лист від 15.04.19 за № 536 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 319,5 тис. грн. на забезпечення 

спеціалізованим харчуванням хворих на рідкісні (орфанні) захворювання двох 

дітей для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

39. Про лист від 17.04.19 за № 552 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 261,3 тис. грн. на проведення капітального 

ремонту ліфтів КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

40. Про лист від 26.04.19 за № 597 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 2164,58 грн. для проведення повної 

компенсації витрат за транспортування тяжко травмованого громадянина з 

міста Львів (додається). 

41. Про лист від 24.04.19 за № 582 .о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 749,1 тис. грн. на відшкодування витрат, 

пов’язаних з отриманням лікарських препаратів за рецептами лікарів в 

аптечній мережі міста (додається). 

42. Про лист від 31.01.19 за № 59-Д директора Сумського регіонального 

управління Держмолодьжитла Братушки В.В. щодо збільшення видатків на 

суму 4,72 млн. грн. для фінансування програми молодіжного житлового 

кредитування у м. Суми на 2018-2020 роки (додається). 

43. Про лист від 01.04.19 за № 313 начальника управління капітального 

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



щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 1,5 млн. грн. 

для фінансування об’єкту «Будівництво водопроводу з закільцюванням 

водопроводів вул. Дунайської, Тихорецької, Тихої» (додається). 

44. Про лист від 01.04.19 за № 326 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 180,0 тис. грн. 

на фінансування об’єкту «Реконструкція нежитлового приміщення по 

вул. Карбишева, 45» (додається). 

45. Про лист від 03.04.19 за № 336 начальника управління капітального 

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

щодо питання передачі завершених будівництвом об’єктів (новозбудованих чи 

реконструйованих) від управління на баланс департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради (додається). 

46. Про лист від 08.04.19 за № 346 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 12,0 млн. грн. 

на фінансування об’єкту «Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв 

Сумщини, 3» (додається). 

47. Про лист від 08.04.19 за № 353 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 250,0 тис. грн. 

на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт Будинку ветеранів по 

вул. Г. Кондратьєва, 165, буд. 20» (додається). 

48. Про лист від 23.04.19 за № 435 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. 

на фінансування об’єкту «Реконструкція контактної мережі» (додається). 

49. Про лист від 23.04.19 за № 438 начальника управління капітального 

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

щодо перерозподілу коштів, а саме: 

1) зменшити видатки у сумі 50,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

Театральної площі»; 

2) збільшити видатки у сумі 50,0 тис. грн. по головному розпоряднику 

бюджетних коштів департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради на об’єкт «Послуги по благоустрою скверу по вул. Зеленко» 

(додається). 

50. Про лист від 12.04.19 за № 1101 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо виконання протокольного 

доручення стосовно відсутності гарячого водопостачання  у під’їзді № 3 

будинку № 40 по вул. Горького (додається). 

51. Про лист від 12.04.19 за № 1101 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо виконання протокольного 

доручення стосовно включення адрес, які пропонувалися депутатами до 

титульних списків капітального ремонту житлового фонду (додається). 



52. Про титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік (додається). 

53. Про лист від 03.04.19 за № 445 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо включення до списку 

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольової участі на 2019 рік 

наступних адрес: 

1) ОСББ «Привокзальна – 15» за адресою вул. Привокзальна, 15 (капітальний 

ремонт житлового будинку № 15 по вул. Привокзальній); 

2) ОСББ «Моя Оселя» за адресою вул. Ковпака, 59 (капітальний ремонт 

ліфтів під’їздів № 1, 2, 3 житлового будинку № 59 по вул. Ковпака) 

(додається). 

54. Про лист від 08.04.19 за № 467 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо включення до списку 

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольової участі на 2019 рік 

наступного адресу: ЖБК № 86 за адресою просп. М.Лушпи, 39/2 (капітальний 

ремонт ліфтів  п. 1, 2, 3 та ОДС ліфтів житлового будинку № 39/2 по просп. М. 

Лушпи) (додається). 

55. Про лист від 02.05.19 за № 578 начальника управління житлово-комунального 

господарства департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

Павленка В.І. щодо включення до списку капітального ремонту 

багатоквартирних будинків з дольової участі на 2019 рік наступних адрес: 

1) ЖБК № 89 за адресою вул. Г.Крут, 22 (капітальний ремонт ліфта п. 2 та 

ОДС ліфта житлового будинку № 22 по вул. Г.Крут); 

2) Обслуговуючий кооператив «ЖБК 105» за адресою вул. Г.Крут, 84Б 

(капітальний ремонт ліфтів п. 1, 2, 3 житлового будинку № 84Б по 

вул. Г. Крут) (додається). 

56. Про лист від 03.04.19 за № 449 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо титульного списку 

капітального ремонту житлового фонду за кошти міського бюджету на 

2019 рік  (аварійні будинки) (додається). 

57. Про лист від 08.04.19 за № 685 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. на виконання робіт з 

проведення експертного обстеження житлового будинку № 10 по 

вул. Супруна (додається). 

58. Про лист від 03.04.19 за № 719 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 740,0 тис. грн. на капітальний ремонт ліфтів 

під’їздів 1 та 2 в житловому будинку № 16 по вул. Богуна з подальшим 

включенням до титульного списку капітального ремонту житлового фонду 

(ліфти та системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік (додається). 

59. Про лист від 26.03.19 за № 394 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо титульного списку 

капітального ремонту житлового фонду за кошти міського бюджету на 

2019 рік (додається). 



60. Про лист від 11.03.19 за № 756 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 753272,58 грн. для погашення пені за 

несвоєчасну сплату екологічного податку комунальним підприємством 

«Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради (додається). 

61. Про лист від 12.03.19 за № 325 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів, а саме: 

 91200,00 грн. на капітальний ремонт житлового будинку № 48 по 

вул. Г. Кондратьєва (заміна металевих уловлювачів 152 м/п); 

 80000,00 грн. на капітальний ремонт залізобетонних плит балконів 

житлового будинку № 81 по вул. Петропавлівській (додається). 

62. Про лист від 13.05.19 за № 1608 директора департаменту забезпечення 

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

на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та 

підготовки експертного висновку щодо його регуляторного впливу 

(додається). 

63. Про лист від 16.05.19 за № 1653 директора департаменту забезпечення 

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

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

міської ради від 26 липня 2017 року № 2383-МР «Про затвердження Порядку 

надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва 

з міського бюджету м. Суми» та підготовки експертного висновку щодо його 

регуляторного впливу (додається). 

64. Про лист від 14.05.19 за № 91 начальника управління стратегічного розвитку 

міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо ініціювання на сесію проекту 

рішення Сумської міської ради «Про встановлення туристичного збору» 

(додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про звіт про 

виконання міського бюджету м. Суми за І квартал 2019 року», який пропонується 

до розгляду на сесії 29.05.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що на І квартал 2019 року 

недовиконання міського бюджету складає 29,6 млн. грн., в тому числі з ПДФО – 

21,9 млн. грн., всі видатки головних розпорядників, які були замовлені –

профінансовані. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



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

та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», який пропонується до 

розгляду на сесії 29.05.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

до 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)», який пропонується до 

розгляду на сесії 29.05.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

коштів резервного фонду міського бюджету за квітень 2019 року», який 

пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.04.19 за № 1559 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо інформації про хід виконання міського бюджету по доходах 

і видатках (з плану роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

ради від 12 серпня 2015 року № 4648-МР «Про залучення кредиту Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного 

проекту «Покращення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» 



станом на 01.04.19 та зняття даного рішення з контролю постійної комісії 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  
6.1. Інформацію прийняти до відома. 

6.2. Зняти дане рішення Сумської міської ради з контролю постійної комісії у 

зв’язку із його виконанням. 

6.3.  Рекомендувати відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради 

(Божко Н.Г.): 

6.3.1. Підготувати відповідний проект рішення на засідання сесії Сумської 

міської ради. 

6.3.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської ради. 

6.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати відповідний проект 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

коштів цільового фонду Сумської міської ради з 01 січня по 31 березня 

2019 року», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.09.19 за № 409 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 283,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному 

бюджету – науково-дослідному центру ракетних військ і артилерії, а саме: 

 95500,00 грн. на придбання оргтехніки (аудиосистема, маршрутизатори, 

принтер, мережеве обладнання), меблів (столи для роботи посадової 

особи в польових умовах та стільці), матеріалів необхідних для 

обладнання приміщення науково-дослідному центру ракетних військ і 

артилерії (вікна, вхідні двері, горизонтальні жалюзі, маскувальна сітка); 

 187500,00 грн. на придбання оргтехніки (інтерактивна дошка, ноутбуки у 

комплекті з програмним забезпеченням) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

Шилов В.О. запропонував залишити дане питання без розгляду та повернутися 

до нього в червні 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради (Костенко О.А.) опрацювати дане питання разом з 

департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 



(Липова С.А.). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.04.19 за № 746 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 400,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до державного 

бюджету для військової частини 3051 Національної гвардії України, а саме: 

 203698,00 грн. на проведення поточного ремонту казарми, складських 

приміщень у військовому містечку № 2; 

 80388,00 грн. на проведення поточного ремонту казарми, складських 

приміщень у військовому містечку № 1; 

 15914,00 грн. для проведення агітаційної та пропагандистської роботи 

(придбання фотоапарату, мікрофонів та акустичної системи); 

 62745,00 грн. для відновлення технічної готовності техніки (придбання 

запчастин для автомобілів); 

 29285,00 грн. для відновлення технічної готовності техніки (придбання 

обладнання); 

 7970,00 грн. для відновлення технічної готовності техніки (придбання 

обладнання – пневмогайковерту) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. повідомила присутніх, що 250,0 тис. грн. уже 

було виділено для військової частини 3051 Національної гвардії України і ці 

кошти ними ще не використані. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.04.19 за № 779 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 300,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до обласного 

бюджету до державного бюджету для Головного управління Національної 

поліції в Сумській області на придбання меблів для облаштування приміщень 

служби «102» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

Шилов В.О. запропонував залишити дане питання без розгляду та повернутися 

до нього в червні 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): 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 12.04.19 за № 769 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 350,0 тис. грн. для передачі державному бюджету для Сумського обласного 

військового комісаріату на проведення поточного ремонту службового 

приміщення Сумського обласного військового комісаріату (відновлення та 

облаштування санвузлів) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. повідомила, що дане питання вже вирішено та 

зняла його з розгляду постійної комісії. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.04.19 за № 747 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 48355,00 грн. для оплати послуг з технічного обслуговування системи 

відеоспостереження в 2019 році (на 1 міс. – 6044,27 грн.) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А., Дяговець О.В. 

В обговоренні прийняли участь: Шилов В.О., Лантушенко Д.С., Чепік В.І. 

Шилов В.О. запропонував  повернутися до розгляду даного питання після того, 

як розпочнуть встановлювати відеокамери за програмою «Безпечне місто». 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): 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 листи від 02.04.19 за № 695 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. та від 10.04.19 за № 1999 начальника управління «Центр 

надання адміністративних послуг у м. Суми» Стрижової А.В. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 1 578 000,00 грн., а саме: 

 1178000,00 грн. на забезпечення необхідним обладнанням територіального 

підрозділу ЦНАП (вул. Р. Атаманюка, 49А); 

 400000,00 грн. на придбання обладнання для виготовлення посвідчень водія 

та технічних паспортів на транспортні засоби (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А., Стрижова А.В. 

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

1 578 000,00 грн. на забезпечення необхідним обладнанням територіального 

підрозділу ЦНАП (вул. Р. Атаманюка, 49А) та на придбання обладнання для 

виготовлення посвідчень водія та технічних паспортів на транспортні засоби. 

13.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) разом з відділом бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради (Костенко О.А.) та управлінням «Центр надання 

адміністративних послуг» Сумської міської ради (Стрижова А.В.) знайти 

можливість виділення коштів в межах головного розпорядника для вирішення 

даного питання та на засідання сесії 29 травня 2019 року підготувати від імені 

постійної комісії пропозицію до проекту рішення Сумської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік».  



ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): 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 лист від 22.04.19 за № 1371 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 4059624,00 грн. на забезпечення стимулюючих виплат для 9-ти ДЮСШ 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

В обговоренні прийняли участь: Шилов В.О., Липова С.А., Чепік В.І. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати профільному заступнику міського голови 

Мотречко В.В. опрацювати питання щодо забезпечення стимулюючих виплат 

для ДЮСШ з 01.09.2019 та у термін до 27 червня 2019 року надати постійній 

комісії пропозиції щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): 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 

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.03.19 за № 638 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо перерозподілу коштів міського бюджету, а саме: 

1) перенаправити кошти у сумі 6270,0 тис. грн. (з виділених на придбання 

автобусів великої місткості) на придбання 1 тролейбуса у сумі 5750,0 тис. 

грн. та 520,0 тис. грн. у зв’язку із подорожчанням 4 од. тролейбусів, 

запланованих для придбання у 2019 році; 

2) перенаправити залишок коштів у сумі 8150,0 тис. грн. (що передбачені на 

придбання автобусів великої та середньої місткості, капітального ремонту 

комірок тягових підстанцій) на відшкодування компенсаційних виплат за 

перевезення пільгової категорії населення міським автотранспортом 

(збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0813033 на 3150,0 тис. грн.) та 

електротранспортом (збільшити бюджетні призначення по КПКВК 081303 на 

5000,0 тис. грн.) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що ініціатор зняв з розгляду постійної 

комісії дане питання. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.04.19 за № 48 начальника відділу транспорту, 

зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. щодо 

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

збору за місця для паркування транспортних засобів» та підготовки експертного 

висновку щодо його регуляторного впливу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В., Чірка І.В. 

УХВАЛИЛИ:  
16.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення 

Сумської міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування 



транспортних засобів» та аналіз його регуляторного впливу відповідають 

вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 

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

16.3. Рекомендувати відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг 

Сумської міської ради (Яковенко С.В.): 

16.3.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

16.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

16.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Лантушенко Д.С., Липова С.А., Левченко Ю.О., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Крамченков А.Б.; 

Рішення прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про листи від 18.02.19 за № 19 та від 11.05.19 за № 941 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

256931,51 грн. для запровадження роботи міні майстерні в рамках якої будуть 

надаватися послуги соціальної реабілітації та трудової дисципліни (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гусєва Т.О. 

УХВАЛИЛИ: Повернутися до розгляду даного питання у липні 2019 року. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Крамченков А.Б.,Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про лист заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Волошиної О.М. щодо: 

1) проведення ремонтних робіт вулично-шляхової мережі у місцях загального 

користування та прибудинкових територій, за наступними адресами: 

1.1) пр-т М. Лушпи (з обох боків) з’їзди на регульованих пішохідних 

переходах (5 переходів) та другорядних дорогах; 

1.2) вул. Горького (з обох боків) з’їзди на регульованих пішохідних 

переходах (3 переходи) та другорядних дорогах; 

1.3) вул. Харьківська (з обох боків) з’їзди на регульованих пішохідних 

переходах  та другорядних дорогах; 

1.4) прибудинкові території по вул. Глінки, 7, 11; вул. О.Шапаренка, 2, 4, 6; 

1.5) перехрестя, де встановлені світлофорні об’єкти зі звуковим 

оснащенням, а саме: 

 вул. Першотравнева – вул. Набережна р. Стрілки; 

 вул. Харківська – вул. Прокоф’єва – пр-т М. Лушпи; 

 вул. Ярослава Мудрого – вул. Іллінська. 



2) встановлення  світлофорних об’єктів зі звуковим оснащенням на наступних 

перехрестях: 

2.1) вул. Соборна - вул. Покровська - вул. Петропавлівська; 

2.2) вул. Привокзальна - вул. Троїцька; 

2.3) просп. Т. Шевченка - вул. Леваневського; 

2.4) просп. Т. Шевченка - вул. Набережна р. Стрілка; 

2.5) вул. Горького - вул. Набережна р. Стрілка - вул. Кооперативна; 

2.6) вул. Троїцька - вул. Леваневського - вул. Героїв Крут; 

2.7) вул. Горького - вул. Леваневського - вул. Металургів; 

2.8) вул. Харківська - вул. Сергія Табали (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

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

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов 

В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Крамченко А.Б. запропонував питання порядку денного постійної комісії, що 

стосуються додаткового виділення коштів  з міського бюджету розглядати «в 

пакеті» та прийняти до відома. 

Шилов В.О. повідомив, що у зв’язку з недовиконанням міського бюджету не має 

можливості додаткового виділення коштів та  запропонував питання № 19, 20, 

21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 57, 58, 60, 61 

розглядати «в пакеті». 

 

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.04.19 за № 849 заступника міського голови, 

керуючого справами виконавчого комітету Сумської міської ради Пака С.Я. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 300,0 тис. грн. на 

реалізацію пріоритетних завдань 2.6. «підтримка місцевого книговидання» 

підпрограми 2. «Формування позитивного сприйняття міста Суми» міської 

програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019-2021 роки» 

(додається). 

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.03.19 за № 19 голови правління ОСББ «Мрія-3» 

Покидько Л.М. щодо установлення дитячого майданчика на прибудинковій 

території будинку № 3/1 по вул. Харківській (додається). 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.04.19 за № 305 начальника управління 

архітектури та містобудування Сумської міської ради Кривцова А.В. щодо 

проведення капітального ремонту фасаду будинку № 8А по вул. Воскресенській 

(додається). 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.04.19 за № 83 начальника управління «Інспекція 

з благоустрою міста Суми» Голопьорова Р.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 75,0 тис. грн. для придбання нагрудних камер 

та щодо збільшення штатної чисельності управління (додається). 

24. СЛУХАЛИ: Про листи від 16.04.19 за № 185 в.о. начальника відділу у 

справах молоді та спорту Сумської міської ради Михальової Г.Ф. та від 09.04.19 



за № 84 директора комплексної ДЮСШ «Суми» Літовцевої Т.В. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів  у сумі 170,0 тис. грн. на 

придбання боксерського рингу (додаються). 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.04.19 за № 154 начальника відділу культури та 

туризму Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 793615,00 грн. для завершення капітального 

ремонту бібліотеки-філії № 4 (додається). 

31. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.03.19 за № 387 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів, а саме: 

 350,0 тис. грн. на встановлення системи блискавкозахисту для КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 1»; 

 2755,051 тис. грн. на влаштування системи кондиціювання та вентиляції на 

2-му поверсі будівлі в операційному блоці головного корпусу (стаціонару) у 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»; 

 683,2 тис. грн. на посилення заходів з охорони у КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 1» (додається). 

32. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.03.19 за № 429 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 246633,00 грн. на капітальний ремонт ліфта в 

поліклінічному відділенні № 2 (вул. Ковпака, 7) у КНП «Клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

33. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.04.19 за № 442 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 910,0 тис. грн. на придбання ліфта в поліклінічне 

відділення № 1 (вул. Праці, 3) у КНП «Клінічна лікарня № 4» (додається). 

34. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.04.19 за № 482 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 9571875,00 грн. на забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет (додається). 

35. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.04.19 за № 496 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 294,0 тис. грн. на ремонт ганку поліклінічного 

відділення № 1 та ганку з пандусом травмпункту для КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня № 1» (додається). 

36. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.04.19 за № 498 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1500,0 тис. грн. на заміну лікарняного ліфта у 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня № 1» (додається). 

39. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.04.19 за № 552 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 261,3 тис. грн. на проведення капітального 

ремонту ліфтів КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

42. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.01.19 за № 59-Д директора Сумського 

регіонального управління Держмолодьжитла Братушки В.В. щодо збільшення 



видатків на суму 4,72 млн. грн. для фінансування програми молодіжного 

житлового кредитування у м. Суми на 2018-2020 роки (додається). 

43. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.04.19 за № 313 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

1,5 млн. грн. для фінансування об’єкту «Будівництво водопроводу з 

закільцюванням водопроводів вул. Дунайської, Тихорецької, Тихої» (додається). 

44. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.04.19 за № 326 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

180,0 тис. грн. на фінансування об’єкту «Реконструкція нежитлового 

приміщення по вул. Карбишева, 45» (додається). 

46. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.04.19 за № 346 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

12,0 млн. грн. на фінансування об’єкту «Реконструкція фасаду будівлі по 

вул. Героїв Сумщини, 3» (додається). 

47. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.04.19 за № 353 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

250,0 тис. грн. на фінансування об’єкту «Капітальний ремонт Будинку ветеранів 

по вул. Г. Кондратьєва, 165, буд. 20» (додається). 

48. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.04.19 за № 435 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

4,0 млн. грн. на фінансування об’єкту «Реконструкція контактної мережі» 

(додається). 

57. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.04.19 за № 685 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. на виконання робіт з 

проведення експертного обстеження житлового будинку № 10 по вул. Супруна 

(додається). 

58. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.04.19 за № 719 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 740,0 тис. грн. на капітальний 

ремонт ліфтів під’їздів 1 та 2 в житловому будинку № 16 по вул. Богуна з 

подальшим включенням до титульного списку капітального ремонту житлового 

фонду (ліфти та системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік 

(додається). 

60. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.03.19 за № 756 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 753272,58 грн. для погашення пені 

за несвоєчасну сплату екологічного податку комунальним підприємством 

«Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради (додається). 



61. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.03.19 за № 325 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів, а саме: 

 91200,00 грн. на капітальний ремонт житлового будинку № 48 по 

вул. Г. Кондратьєва (заміна металевих уловлювачів 152 м/п); 

 80000,00 грн. на капітальний ремонт залізобетонних плит балконів 

житлового будинку № 81 по вул. Петропавлівській (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

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

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

25. СЛУХАЛИ: Про лист від голови правління ГО «Людей з інвалідністю 

«Доля» Слободян В.М. щодо надання фінансової допомоги громадянину 

Плачковському О.М. для оперативного втручання по заміні суглобів, який 

отримав захворювання в період проходження військової служби (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Плачковський О.М. повідомив, що для оперативного втручання 

по заміні суглобів його необхідно 400,0 тис. грн. Заявник проінформував, що він 

зібрав 165,0 тис. грн. 

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

35,0 тис. грн. для оперативного втручання по заміні суглобів для громадянина 

Плачковського О.М. 

25.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на засідання Сумської міської ради, яке відбудеться 

29 травня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до 

міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Крамченков А.Б.,Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

26. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення від 26.03.19 стосовно 

вирішення питання з квартирою громадянина Лапіна М.О в будинку № 6 по 

вул. О. Шапаренка (листи від 09.04.19 за № 2701 в.о. директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. та від 

12.04.19 за № 145 директора департаменту соціального захисту населення) 

(додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Мазур О.О. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 



ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Крамченков А.Б.,Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

27. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.04.19 за № 1398 в.о. директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. щодо 

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» та 

підготовки експертного висновку щодо його регуляторного впливу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ:  
27.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення 

Сумської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців» та аналіз його регуляторного впливу 

відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

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

27.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

27.3.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

27.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

27.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Лантушенко Д.С., Липова С.А., Левченко Ю.О., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Крамченков А.Б. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

29. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.04.19 за № 1430 в.о. директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. щодо 

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року 

№ 4159-МР «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Сумської міської ради на 2019 рік», а саме доповнити план пунктом наступного 

змісту (додається): 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення 

Цілі 

прийпятгя 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

 Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 20 

червня 2018 року № 3576-МР 

«Про встановлення плати за 

землю» (зі змінами) 

Приведення у 

відповідність до 

вимог рішення 

Антимонопольного 

комітету України 

ІІ-ІІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів Сумської 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 



УХВАЛИЛИ:  

29.1. Вважати за доцільне внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

28 листопада 2018 року № 4159-МР «Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік», а саме доповнити план 

пунктом наступного змісту: 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення 

Цілі 

прийпятгя 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

 Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 20 

червня 2018 року № 3576-МР 

«Про встановлення плати за 

землю» (зі змінами) 

Приведення у 

відповідність до 

вимог рішення 

Антимонопольного 

комітету України 

ІІ-ІІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів Сумської 

міської ради 

29.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

29.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради. 

29.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

29.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

29.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Лантушенко Д.С., Липова С.А., Левченко Ю.О., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Крамченков А.Б. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

62. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.05.19 за № 1608 директора департаменту 

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

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки» та підготовки експертного висновку щодо його регуляторного впливу 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

УХВАЛИЛИ:  

62.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення 

Сумської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та аналіз його регуляторного 

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

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

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

62.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

62.3.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

62.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 



62.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Лантушенко Д.С., Липова С.А., Левченко Ю.О., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Крамченков А.Б. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

63. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.05.19 за № 1653 директора департаменту 

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

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

міської ради від 26 липня 2017 року № 2383-МР «Про затвердження Порядку 

надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з 

міського бюджету м. Суми» та підготовки експертного висновку щодо його 

регуляторного впливу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ:  
63.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення 

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

26 липня 2017 року № 2383-МР «Про затвердження Порядку надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. 

Суми» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

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

63.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

63.3.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

63.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

63.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Лантушенко Д.С., Липова С.А., Левченко Ю.О., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Крамченков А.Б. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинула Левченко Ю.О. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.05.19 за № 1522 в.о. директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. щодо 

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

плати за землю» та підготовки експертного висновку щодо його регуляторного 

впливу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Стегній А.В. 

УХВАЛИЛИ:  



28.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення 

Сумської міської ради «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». 

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

28.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

28.3.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

28.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

37. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.04.19 за № 500 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 64,0 тис. грн. на проведення невідкладного 

поточного ремонту рентгенологічного апарату у КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня № 1» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

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

64,0 тис. грн. на проведення невідкладного поточного ремонту 

рентгенологічного апарату у КНП «Центральна міська клінічна лікарня № 1». 

37.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на засідання Сумської міської ради, яке відбудеться 

29 травня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до 

міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

38. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.04.19 за № 536 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 319,5 тис. грн. на забезпечення спеціалізованим 

харчуванням хворих на рідкісні (орфанні) захворювання двох дітей для 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

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

80,0 тис. грн. на забезпечення спеціалізованим харчуванням хворих на рідкісні 



(орфанні) захворювання двох дітей для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди». 

38.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на засідання Сумської міської ради, яке відбудеться 

29 травня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до 

міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

40. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.04.19 за № 597 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 2164,58 грн. для проведення повної компенсації 

витрат за транспортування тяжко травмованого громадянина з міста Львів 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

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

2164,58 грн. для проведення повної компенсації витрат за транспортування 

тяжко травмованого громадянина з міста Львів. 

40.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на засідання Сумської міської ради, яке відбудеться 

29 травня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до 

міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

41. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.04.19 за № 582 .о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 749,1 тис. грн. на відшкодування витрат, 

пов’язаних з отриманням лікарських препаратів за рецептами лікарів в аптечній 

мережі міста (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ:  

41.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у сумі 

170,0 тис. грн. на відшкодування витрат, пов’язаних з отриманням лікарських 

препаратів за рецептами лікарів в аптечній мережі міста. 

41.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на засідання Сумської міської ради, яке відбудеться 

29 травня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до 



міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

45. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.04.19 за № 336 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо питання передачі завершених будівництвом об’єктів 

(новозбудованих чи реконструйованих) від управління на баланс департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Доручити департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради (Велитченко Е.В.) у термін до 30 травня 2019 року надати постійній комісії 

інформацію про хід прийняття об’єктів (новозбудованих чи реконструйованих) 

від управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради на баланс департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

64. СЛУХАЛИ: Про лист від 14.05.19 за № 91 начальника управління 

стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Кубрак О.М. щодо 

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

туристичного збору» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Никоненко В.В. 

УХВАЛИЛИ:  
64.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

64.2. Рекомендувати управлінню стратегічного розвитку міста Сумської міської 

ради (Кубрак О.М.): 

64.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

64.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

52. СЛУХАЛИ: Про титульний список капітального ремонту житлового фонду 

за кошти міського бюджету на 2019 рік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

УХВАЛИЛИ: Погодити титульний список капітального ремонту житлового  




