
ПРОТОКОЛ № 97 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 28 листопада 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59, 

 з 1400 год дог 1625  год 
 

Присутні 10 депутатів з 11 обраних: Жиленко В.М., Змисля І.Ф., 

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

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

Відсутній – 1 депутат: Саченко М.В. 

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

Секретар постійної комісії – Левченко Ю.О. 

 

Запрошені (список додається): 

1. Бершов І.О. – голова ГО «Всеукраїнський центр медіації». 

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

організаційно-аналітичного забезпечення департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради. 

3. Ганжа М.М. – мешканка міста Суми. 

4. Голопьоров Р.В. – начальник управління «Інспекція з благоустрою міста 

Суми» Сумської міської ради. 

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

ради. 

6. Даренська М.О. – завідувач сектору енергоменеджменту департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради. 

7. Дубицький О.Ю. - начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів Сумської міської ради. 

8. Жанько Н.П. – голова правління ОСББ «Г.Кондратьєва 211/1». 

9. Коренев І.В. – начальник управління благоустрою департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради. 

10. Коренева М.М. – мешканка міста Суми. 

11. Лапін М.О. - мешканець міста Суми. 

12. Лукаш Л.М. – мешканка міста Суми. 

13. Набожна К.В. – мешканка міста Суми. 

14. Наумова Г.Д. – мешканка міста Суми. 

15. Палун О.Т. – директор КЗ СМР «Сумська ДМШ № 1». 

16. Пархоменко О.О. – голова ГО «МНК». 

17. Сіренко І.В. – головний спеціаліст департаменту забезпечення ресурсних 

платежів Сумської міської ради. 

18. Тараник П.І. – мешканець міста Суми. 

19. Цубульська Н.О. – начальник відділу культури Сумської міської ради. 

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

21. Шульга О.С. – завідувач сектору контролю за розміщенням тимчасових 

споруд відділу з питань дизайну міського середовища управління архітектури 

та містобудування Сумської міської ради. 

22. Яковенко С.В. - начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних 

послуг Сумської міської ради. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про лист від 02.10.19 за № 4114 директора ТОВ «Сумитеплоенерго» 

Васюніна Д.Г. щодо проекту рішення Сумської міської ради «Про погодження 

Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік» (додається). 

2. Про лист від 12.09.19 за № 114 начальника відділу транспорту, зв’язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. щодо звіту 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Сумської міської ради від 21 червня 2017 року № 2312-МР «Про встановлення 

транспортного податку» (додається). 

3. Про лист від 25.09.19 за № 332 начальника відділу торгівлі, побуту та захисту 

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

базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Сумської 

міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила додержання 

тиші в місті Суми» (додається). 

4. Про лист від 27.09.19 за № 336 начальника відділу торгівлі, побуту та захисту 

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

базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Сумської 

міської ради від 28.11.2018 № 4246-МР «Про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території міста Суми у визначений час доби» (додається). 

5. Про лист від 25.09.19 за № 3178 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звіту про 

базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Сумської 

міської ради від 06 лютого 2019 року № 4507-МР «Про внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 01 лютого 2012 року № 1186-МР «Про 

затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної 

громади міста Суми та пропорції її розподілу та Типового договору оренди 

нерухомого комунального майна» (зі змінами)» (додається). 

6. Про лист від 18.10.19 за № 5241 директора департаменту забезпечення 

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

про розвиток підприємництва в місті (з плану роботи постійної комісії) 

(додається). 

7. Про лист від 10.10.19 за № 5241 директора департаменту забезпечення 

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

про стан розгляду й вирішення звернень підприємців з питань виконання 

рішень, дій або бездіяльності посадових осіб виконавчих органів міської ради 

(з плану роботи постійної комісії) (додається). 

8. Про лист від 24.08.19 громадянина Лапіна М.О. щодо виділення коштів на 

придбання пристосованого житла, яке відповідає всім нормам (додається). 

9. Про лист від 04.07.19 за № 26-с голови правління ГО «Міжрегіональний 

Народний Контроль» Колоса А.П. щодо фінансування ремонту пішохідного 

мосту «Псільський», що з’єднує вул. Заливну та пров. Дачний та фінансування 

очищення боків від ганебних написів та покриття їх антивандальним засобом 

(додається). 

10. Про звернення від мешканців будинку № 19 та № 21 по вул. Нахімова, будинку 

№ 14 по пров. Гетьманському щодо проведення обстеження технічного стану 

прибудинкової території вказаних будинків та включення до переліку об’єктів 



капітального ремонту прибудинкових територій об’єкт «Капітальний ремонт 

прибудинкової території в районі житлових будинків № 19 та № 21 по 

вул. Нахімова та будинку № 14 по пров. Гетьманському в м. Суми» 

(додається). 

11. Про звернення від 17.10.19 Мацан І.С., Нагорної О.В., Климович Г.П., 

Саєнко М.С. щодо фінансування пільгових кредитів на житло згідно Програми 

молодіжного житлового кредитування м. Суми (додається). 

12. Про звернення від 23.10.19 за № 198 голови ГО «Всеукраїнський захист 

бізнесу та підприємництва» Демченко Д.М., від 24.10.19 за № 86 заступника 

голови ГО «Координаційна рада молодих юристів» Семенюти Ю.І. та від 

24.10.19 за № 108 голови ГО «Всеукраїнський центр медіації» Бершова І.О. 

щодо включення до титульного списку на 2020 рік ремонту дороги по 

вул. Кулібіна в місті Суми (додається). 

13. Про лист від 18.10.19 за № 1468 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо врахування в проекті міського 

бюджету на 2020 рік коштів у сумі 3017673,00 грн. на усунення порушень 

вимог законодавства з питань пожежної безпеки, а саме:  

1) По КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерала-

лейтенанта А. Морозова»: 

 придбання кран-комплектів, пожежних рукавів, пожежних шаф по 

12 штук - 39 000,00 грн.; 

 капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного 

водопроводу - 300 000,00 грн.; 

 установка системи пожежної сигналізації та системи оповіщення з 

виведенням на пульт централізованого спостереження - 700 000,00 грн. 

2) По КУ «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Дмитра 

Турбіна»: 

 обладнання приміщення системою пожежної сигналізації з 
виведенням тривожних сповіщень від приймально-контрольних 
приладів на пульт пожежного спостерігання, обладнання будівлі 
відповідною системою оповіщення про пожежу та евакуювання 
людей - 1 600 000,00 грн; 

 обладнання будівлі нового корпусу пристроями захисту від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ 

Б.В.2.5- 38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» - 378 673,00 грн. 

(додається). 

14. Про лист від 22.11.19 за № 1677 заступника начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Гончарової Н.О. щодо перерозподілу коштів у 

сумі 85,0 тис. грн. в межах КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів професійно - 

технічними закладами та іншими закладами освіти» з КЕКВ 2271 “Оплата 

теплопостачання” на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар», а саме (додається): 

КЕКВ грудень В рік (грн) 
 

0611110 
 

2271 -85000,00 -85000,00 
 

0611110 
 

2110 85000,00 85000,00 



15. Про лист від 21.11.19 за № 1668 в.о. начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Дриги Т.О. щодо ініціювання на сесію проекту рішення 

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

від 13 листопада 2019 року № 5819-МР «Про додаткові посади у закладах 

освіти м. Суми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету» (додається). 

16. Про лист від 01.10.19 за № 5316 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про хід 

виконання рішень Сумської міської ради від 31.07.19 № 5405-МР, від 30.08.19 

№ 5559-МР, від 18.09.19 № 5672-МР «Про внесення змін та доповнень до 

міського бюджету м. Суми на 2019 рік» та зняття їх з контролю у зв’язку з 

повним виконанням (додається). 

17. Про лист від 30.09.19 за № 5300 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про хід 

виконання рішення Сумської міської ради від 19 червня 2019 року № 5279-МР 

«Про уповноваження виконавців на підготовку та реалізацію проекту 

«Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» за 

ІІІ квартал 2019 року (додається). 

18. Про лист від 30.09.19 за № 5301 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про хід 

виконання рішення Сумської міської ради від 19 червня 2019 року № 5278-МР 

«Про уповноваження виконавців на участь у програмі «NIP Україна – Водна 

програма модернізації» (NIP Ukraine Water Modernisation Programme)» за 

ІІІ квартал 2019 року (додається). 

19. Про лист від 30.09.19 за № 5301 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про хід 

виконання рішення Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3676-МР 

«Про здійснення місцевого запозичення для фінансування інвестиційного 

проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах 

міста Суми» за ІІІ квартал 2019 року (додається). 

20. Про лист від 01.10.19 за № 5369 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про основні 

показники економічного і соціального розвитку міста Суми за підсумками 

І півріччя 2019 року (з плану роботи постійної комісії) (додається). 

21. Про лист від 02.10.19 за № 5367 директора департаменту фінансів, економіки 

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

виконання міських цільових (комплексних) програм, фінансування яких у 

2019 році здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел 

фінансування, за підсумками І півріччя 2019 року (з плану роботи постійної 

комісії) (додається). 

22. Про лист від 04.10.19 за № 5413 заступника директора департаменту фінансів, 

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

інформації про стан реалізації покладених на Сумську міську раду 

повноважень у здійснені державної регуляторної політики за підсумками 

І півріччя 2019 року департаментом (з плану роботи постійної комісії) 

(додається). 



23. Про лист від 01.10.19 за № 5317 департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо звіту про виконання 

міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2019 року (додається). 

24. Про проект рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання сільського 

бюджету села Піщане за 9 місяців 2019 року», який пропонується до розгляду 

на сесії 27.11.19 (книга 1, питання № 2, на стор.125-137) (додається). 

25. Про лист від 12.11.19 за № 5977 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо ініціювання на сесію 

проекту рішення Сумської міської ради «Про затвердження Угоди про 

передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством 

інфраструктури України, Сумської міської радою та комунальним 

підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» (додається). 

26. Про лист від 01.10.19 за № 978 щодо виконання протокольного доручення 

стосовно переліку не переданих на баланс департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради об’єктів, які станом на 01.10.19 введені в експлуатацію, 

проте не прийняті на балансовий облік (додається). 

27. Про листи від 04.10.19 за № 1414 та від 31.10.19 за № 1170 в.о. директора 

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

проекту рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку 

використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в 

організації та фінансуванні ремонту житлових будинків» (додаються). 

28. Про лист від 20.11.19 за № 4068 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо погодження нового списку 

капітального ремон0ту багатоквартирних будинків з дольовою участю, а саме: 

проведення капітального ремонту (заміна) ліфта п. 2 житлового будинку 

№ 211/1 по вул. Г. Кондратьєва (додається). 

29. Про лист від 20.11.19 за № 3761 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо погодження нового списку 

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю, а саме: 

проведення капітального ремонту: встановлення вікон та дверей в місцях 

загального користування, встановлення індивідуального теплового пункту та 

мереж опалення житлового будинку № 32 по вул. Миру (ОСББ «Миру 32») 

(додається). 

30. Про лист від 20.11.19 за № 4144 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо включення до списку 

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік ОСББ «Харківська-58» за адресою вул. Харківська, 58, а саме: 

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 58 по вул. Харківській 

(додається). 

31. Про звернення від 20.11.19 мешканців будинку № 68 по вул. Петропавлівській 

щодо виділення у 2020 році коштів на капітальний ремонт вказаного будинку 

(додається). 

32. Про звернення від мешканців будинку № 19 по вул. Супруна щодо виділення 

у 2020 році коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та на 

виконання робіт по підключенню каналізаційної мережі житлового будинку 

№ 19 по вул. Супруна в міську каналізаційну мережу (додається). 

33. Про лист від 26.11.19 за № 466 начальника відділу культури Сумської міської 

ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення коштів у сумі 2639,4 тис. 



грн. на капітальний ремонт по утепленню даху (із заміною покрівельного 

килиму) дитячої музичної школи № 1 (додається). 

34. Про звернення від 26.11.19 голови правління ГО «Сім’я Героїв» 

Дубодєлова В.К. щодо проекту Порядку забезпечення житлом та поліпшення 

житлових умов сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності, 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2020-2025 роки та 

щодо внесення змін до бюджету на 2020 рік (додається). 

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

Сумської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1105 – МР «Про 

затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на виконання 

виборчих програм і доручень виборців» (зі змінами). 

36. Про пропозицію депутата Жиленка В.М. щодо збільшення коштів міського 

бюджету, які передбачені на виконання виборчих програм і доручень виборців 

депутатами міської ради до 1000 тис. грн. на кожного депутата. 

37. Про лист від 05.09.19 за № 2984 директора департаменту забезпечення 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 1,0 млн. грн. для надання 

фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва 

(додається). 

38. Про лист від 21.11.19 за № 2190 першого заступника міського голови 

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

672910,00 грн. для передачі субвенції до державного бюджету для головного 

управління  Національної поліції в Сумській області, а саме: 

 72 910,00 грн. на реконструкцію системи газопостачання за адресою: 

м. Суми, вул. Роменська, 112; 

 600 000,00 грн. на проведення капітального ремонту щенятника 

кінологічного центру за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 112 

(додається). 

39. Про лист від 01.04.19 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). 

40. Про лист від 25.06.19 за № 1243 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 для передачі до державного бюджету для Головного управління 

Національної поліції в Сумській області на придбання меблів для 

облаштування приміщення служби «102» УОАЗОР Головного управління 

Національної поліції в Сумській області (додається). 

41. Про лист від 18.07.19 за № 12666 начальника Сумського відділу поліції 

Карабути П.І. щодо врахування у міському бюджеті  на 2020 рік коштів для 

закупівлі Сумському відділу поліції 2-х (двох) мікроавтобусів типу 



(Volkswagen T5; Peugeot Boxer 2) або інших аналогічних моделей, які 

необхідні для транспортування слідчо-оперативних груп до місць подій, 

щоденного та цілодобового використання у службовій діяльності (додається). 

42. Про лист від 03.09.19 за № 15211 начальника Сумського відділу поліції 

Карабути П.І.  щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

132320,00 грн. на поточний  ремонт службового автотранспорту (додається). 

43. Про лист від 17.07.19 за № 10786 начальника управління патрульної поліції в 

Сумській області департаменту патрульної поліції Калюжного О.О. щодо 

надання матеріальної допомоги управлінню у розмірі 150,0 тис. грн. для 

розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального 

ремонту підвального приміщення будівлі, в якій розміщене управління 

(додається). 

44. Про лист від 17.07.19 за № 10787 начальника управління патрульної поліції в 

Сумській області департаменту патрульної поліції Калюжного О.О. щодо 

надання матеріальної допомоги управлінню у розмірі 120,0 тис. грн. для 

створення належної матеріально-технічної бази, а саме: придбання металевих 

шаф для поліцейських (додається). 

45. Про лист від 26.06.19 за № 1929 першого заступника міського голови 

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

150,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету для передачі до 

державного бюджету для військової частини 3051 Національної гвардії 

України на поточний ремонт складських приміщень у військовому містечку 

№ 2 (додається). 

46. Про листи від 26.06.19 за № 1934 та від 27.09.19 за № 3331 першого заступника 

міського голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 650,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського 

бюджету державному бюджету військовій частині А 1476 для проведення 

поточного ремонту будівлі № 28 (вартове приміщення) військового містечка 

№ 6 Сумського гарнізону (вул. Гамалія, 1) (додається). 

47. Про лист від 26.06.19 за № 2101 першого заступника міського голови 

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

150,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному 

бюджету Сумському обласному військовому комісаріату для військової 

частини А 7316 (150 окремий батальйон територіальної оборони) на 

придбання цифрової радіостанції (5 од. – 20000,00 грн.), ноутбуку (2 од. – 

15000,00 грн.), принтер (1 од. – 8000,00 грн., 1 од. – 12000,00 грн.) (додається). 

48. Про лист від 26.06.19 за № 2098 першого заступника міського голови 

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

350,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до обласного 

бюджету для передачі до державного бюджету для Сумського обласного 

військового комісаріату на проведення поточного ремонту службових 

приміщень Сумського обласного військового комісаріату 

(вул. Г.Кондратьєва, 30) (додається). 

49. Про лист від 11.09.19 за № 2988 першого заступника міського голови 

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

176 550,00 грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному 

бюджету військовій частині 3051 Національної гвардії України, а саме: 

 87 000,00 грн. на придбання 15 од. планшетів; 

 89 550,00 грн. на придбання 15 од. індивідуальних камер (додається). 



50. Про лист від 30.05.19 за № 223/1/32 першого заступника міського голови 

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

1780000,00 грн. на забезпечення стимулюючих виплат для 9-ти ДЮСШ на 

2019 рік з 01.09.19 (додається). 

51. Про лист 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). 

52. Про лист від 24.06.19 за № 137 директора міського КЗ «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа «Суми» Літовцевої Т.В. та від 23.07.19 за № 349 

в.о. начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради 

Михальової Г.Ф. щодо додаткового виділення з міського бюджету 135,0 тис. 

грн. на участь вихованців відділення футболу в І лізі Чемпіонату України 

серед команд ДЮФЛ 2019-2020 рр. U17 та U15 (додається). 

53. Про лист від 05.09.19 за № 174/1 директора міського КЗ «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа «Суми» Літовцевої Т.В. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 290,0 тис. грн. на капітальний 

ремонт зли спортивної гімнастики та роздягальні для гімнастів спортивного 

комплексу «Авангард», м. Суми, вул. Праці, 5 (додається). 

54.   Про листи від 28.05.19 за № 1054 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 300,0 тис. грн. для надання 

цільової матеріальної допомоги Селіхову М.С. на лікування доньки, 

Селіхової Д.С. (додається). 

55. Про лист від 29.05.19 за № 1069 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. для надання 

цільової матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов (придбання 

квартири) (додається). 

56. 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). 

57. Про лист від 02.09.19 за № 165 голови ради Сумської міської організації 

ветеранів України Бондарєва М.О. щодо виділення у 2020 році коштів у сумі 

300,0 тис. грн. для виконання вентиляційних робіт цокольного приміщення 

«Будинку ветеранів», в якому розміщується ветеранський музей «Дзвони 

пам’яті» (додається). 

58. Про лист від 24.10.19 за № 1499 начальника управління освіти і науки 

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

міського бюджету коштів у сумі 75,0 тис. грн. на виготовлення проектної 

документації по обладнанню будівлі КУ «Сумська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 15» системою пожежної сигналізації та системою оповіщення 

про пожежу (додається). 

59. Про лист від 20.05.19 за № 893 в.о. головного лікаря КУ «Сумська міська 

клінічна лікарня № 5» Пірятінської Н.А. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів  у сумі 297500,00 грн. на облаштування та послуги з 

поточного ремонту кабінету променевої діагностики (додається). 



60. Про лист від 07.05.19 за № 646 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 5 135 557,89 грн. для забезпечення 

лікарськими засобами, еритропоетинами, виробами медичного призначення, 

витратними матеріалами  відділення «Амбулаторного діалізу»  КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

61. Про листи від 22.05.19 за № 685 та від 08.08.19 за № 1093в.о. начальника 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 261312,00 грн. на 

проведення капітального ремонту двох наявних пасажирських ліфтів 

семиповерхового хірургічного корпусу № 1 КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5» (додається). 

62. Про лист від 30.05.19 за № 748 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на капітальний ремонт тепло- та 

водомереж для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

63. Про лист від 27.06.19 за № 872 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 1314,7 тис. грн. на проведення реконструкції 

ліфтів № 112 (орієнтовна вартість 436,9 тис. грн) та № 114 (орієнтовна вартість 

438,9 тис. грн.) у КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

64. Про лист від 11.07.19 за № 943 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. для усунення аварійного стану в 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» до початку опалювального сезону 

(додається). 

65. Про лист від 07.05.19 за № 622 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 75,8 тис. грн. на придбання програмного 

продукту та послуг з його налаштування для КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» (додається). 

66. Про лист від 03.06.19 за № 758 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 321,0 тис. грн. на відновлення огорожі даху 

для КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

67. Про лист від 04.06.19 за № 768 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 2755,051 тис. грн. для КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» з метою забезпечення впровадження припливно-

витяжної вентиляції з рекуперацією згідно проведеного аудиту в 2017 році 

компанією ПЕФ «ОптімЕнерго» в рамках реалізації проекту «партнерство з 

модернізації: енергоефективність у лікарнях» (додається). 

68. Про лист від 31.07.19 за № 1039 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 1 500,0 тис. грн. на заміну лікарняного ліфта 

для КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

69. Про лист від 07.05.19 за № 619 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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



міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на придбання системи 

рентгенівської діагностичної на два робочих місця для КНП «Клінічна лікарня 

№ 4» (додається). 

70. Про лист від 12.06.19 за № 800 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 1464,0 тис. грн. для підключення 

стаціонарного відділення КНП «Клінічна лікарня № 4» (за адресою вул. 

Металургів, 38) до мереж централізованого теплопостачання (додається). 

71. Про лист від 01.08.19 за № 1052 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 217, тис. грн. на підготовку КНП «Клінічна 

лікарня № 4» до опалювального сезону (140,0 тис. грн. на ремонт 

трубопроводу по вул. Ковпака, 7, 55,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 7 

поверху за адресою вул. Праці, 3; 22,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 5 

поверху за адресою вул. Праці, 3) (додається). 

72. Про листи від 06.06.19 за № 778, від 07.08.19 за № 1089 та від 30.10.19 за № 

1485 в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 3 953 466,67 грн. на забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий та нецукровий діабет (додається). 

73. Про лист від 25.09.19 за № 1309 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 153,8 тис. грн. на закупівлю реактивів на 

глікозильований гемоглобін (додається). 

74. Про листи від 06.06.19 за № 781 та від 12.09.19 за № 1252 в.о. начальника 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 20850,0 тис. грн. для 

забезпечення комп’ютерною технікою робочого місця лікаря в 

багатопрофільних лікувальних закладах міста (додається). 

75. Про лист від 10.06.19 за № 797 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 320,0 тис. грн. для забезпечення проведення пільгового 

зубопротезування всім учасникам АТО, які зареєстровані станом на 01.06.19 

(додається). 

76. Про лист від 24.06.19 за № 839 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 9871,5 тис. грн. на створення хірургічного 

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

77. Про лист від 26.07.19 за № 1020 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 361,9 тис. грн. для надання медичної 

допомоги дітям, хворим на окремі види захворювань, які потребують 

дороговартісного лікування на період серпень-грудень 2019 року для 

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

78. Про лист від 27.08.19 за № 1184 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 655,0 тис. грн. на виконання першочергових заходів на 

забезпечення пожежної безпеки в КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» (додається). 



79. Про лист від 14.05.19 за № 652 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 561,9 тис. грн. для надання медичної 

допомоги дітям, хворим на окремі види захворювань, які потребують 

дороговартісного лікування на період травень-грудень 2019 року (додається). 

80. Про лист від 27.05.19 за № 712 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 189,8 тис. грн. на поточний ремонт даху та 

вентиляції будівлі гаражів за адресою: вул. Троїцька, 57 КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

81. Про лист від 25.07.19 за № 1015 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 390,35 тис. грн. на капітальний ремонт ганку 

на головному вході з влаштуванням пандусу для маломобільних груп 

населення консультативно-діагностичного відділення № 2 за адресою: м. 

Суми, вул. І. Сірка, 3 (додається). 

82. Про лист від 25.06.19 за № 851 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 4015030,00 грн. на придбання туберкуліну та 

виробів медичного призначення для забезпечення ними інвалідів для 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2» (додається). 

83. Про лист від 01.08.19 за № 1050 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 3 712,7 тис. грн., а саме: 

 792,9 тис. грн. на забезпечення безперебійного проведення 

туберкулінодіагностики до кінця поточного року; 

 2 919,8 тис. грн. на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та 

іншими засобами до потреби (додається). 

84. Про листи від 14.08.19 за № 1124, від 16.09.19 за № 1272 та від 07.10.19 за 

№ 1387 в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 4 

532 123,66 грн. на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність 

методом гемодіалізу (додається). 

85. Про листи від 05.08.19 за № 1078 та від 13.08.19 за № 1117 в.о. начальника 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 672,6,0 тис. грн. на 

забезпечення спеціальним харчуванням та перев’язувальним матеріалом 

хворого Сухорученка М.В. (додається). 

86. Про лист від 20.08.19 за № 1151 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі  4 637, 2 тис. грн. на оновлення матеріально-технічної 

бази в лікувальних закладах міста Суми (заміна застарілих ліжок, матрасів, 

подушок та ковдр) (додається). 

87. Про лист від 02.09.19 за № 1209 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 254 335,00 грн. для забезпечення необхідним 

препаратом двох дітей хворих на муковісцидоз (додається). 



88. Про лист від 09.09.19 за № 1244 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 9 653,5 грн. на відшкодування всіх витрат, пов’язаних 

з транспортуванням громадянина Долгого О.М. (додається). 

89. Про лист від 01.10.19 за № 1337 в .о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. на придбання автомобіля для 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (додається). 

90. Про лист від 27.05.19 за № 551 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 1,6 млн. грн. 

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

91. Про листи від 30.05.19 за № 564 та від 21.06.19 за № 649 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. на розроблення проектної документації з 

планування мікрорайону між вулицями Михайла Кощія, Миколи Данька, 

Проектна № 12 у м. Суми з визначенням заходів інженерної підготовки 

території та інженерно-транспортного забезпечення об’єктів мікрорайону 

(додається). 

92. Про лист від 11.06.19 за № 461 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 реконструкцію кабельної мережі 0,6 кВ тягової підстанції № 1» (додається). 

93. Про лист від 11.06.19 за № 626 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

102583831,00 грн. на завершення будівництва об’єкту «Будівництво Реального 

училища (школа № 4»), м. Суми – реконструкція» (додається). 

94. Про лист від 06.09.19 за № 905 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. 

на розробку проектної документації по об’єкту «Реконструкція будівлі по 

вул. Харківській, 35» (додається). 

95. Про лист від 07.08.19 за № 823 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 «Реконструкція будівлі по вул. Першотравнева, 21 з 

улаштуванням пандусу» (додається). 

96. Про лист від 12.08.19 за № 832 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 195,0 тис. грн. 

на проведення обмірів 15-ти дошкільних навчальних закладів в рамках 

реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних 

закладах міста Суми» (додається). 

97. Про лист від 09.10.19 за № 1005 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 200,0 тис. грн. 

на розробку проектно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція 



нежитлових приміщень будівлі за адресою: м. Суми, вул. Герасима 

Кондратьєва, 157» (додається). 

98. Про листи від 28.05.19 за № 19/3966 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В., 12.07.19 за № 19/5359, від 01.08.19 за 

№ 19/5760  директора КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 

Сагача А.Г. та від 13.08.19 за № 19/6122 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 3,0 млн. грн. на влаштування благоустрою 

місць розриття після виконання аварійно-відновлювальних робіт з 

відновлення асфальтобетонного покриття та тротуарної плитки (додається). 

99. Про лист від 13.06.19 за № 19/4490 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів для виконання актів та приписів Державної служби 

геології та надр України, а саме: 

 проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища, 

термін виконання складає від 1,5 до 3-х років, орієнтовна вартість робіт 

складає 1,5-2,2 млн. грн.; 

 розробка проектно-кошторисної документації та тампонаж недіючих 

свердловин (21 одиниця). В першу чергу, 6 одиниць, орієнтовна вартість 

може сягати близько 20,0 млн. грн.; 

 розробка проектно-кошторисної документації та влаштування огорожі на 

водозаборах м. Суми, орієнтовна вартість цих робіт складає 7,2 млн. грн. 

(додається). 

100. Про лист від 08.08.19 за № 05/5970 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 2 115 000,00 грн. на придбання  газового 

хроматографу для підприємства (додається). 

101. Про лист від 17.05.19 за № 665 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 9,6 млн. грн. на будинки, які потребують 

першочергового проведення капітального ремонту водопідігрівачів у 

2019 році (додається). 

102. Про лист від 30.05.19 за № 736 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 18,699 млн. грн. на будинки, які потребують 

першочергового проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових 

інженерних мереж опалення та гарячого водопостачання (додається). 

103. Про лист від 30.05.19 за № 737 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 1,0 млн. грн. на виконання робіт по виготовленню 

Схеми єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. 

Суми (додається). 

104. Про лист від 10.07.19 за № 963 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 2 800 000,00 грн. на капітальний ремонт тротуарів, 

доріг, пішохідних доріжок вулиць приватного сектору та на капітальний 

ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення вулиць приватного 

сектору (додається). 



105. Про лист від 10.07.19 за № 963 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 7,2 млн. грн. на капітальний ремонт тротуарів, доріг, 

пішохідних доріжок вулиць приватного сектору та 2,8 млн. грн. на капітальний 

ремонт електричних мереж зовнішнього освітлення вулиць приватного 

сектору (додається). 

106. Про лист від 19.07.19 за № 1023 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 5,5 млн. грн. на забезпечення належного облаштування 

та благоустрою прилеглої території до МЦ «Романтика», а саме: капітальний 

ремонт зовнішнього освітлення, капітальний ремонт тротуарів та пішохідних 

доріжок, озеленення території та створення сучасного скверу, придбання 

лавок для відпочинку, пергол, декоративних арок, урн для сміття (додається). 

107. Про лист від 09.08.19 за № 355 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 899 825,84 грн. на виконання робіт по капітальному 

ремонту ліфтів у під’їздах № 1-3 житлового будинку № 41 по вул. Івана Сірка 

(додається). 

108. Про лист від 14.08.19 за № 356 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 483 012,00 грн. на капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення та облаштування мереж зовнішнього освітлення прибудинкових 

територій, а саме: 

 по вул. Героїв Крут, 40;  

 вул. Інтернаціоналістів, 20, 43 В, 43 Б, 43 А, 51, 51 А, 51 Б; 

 вул. Івана Сірка, 37 та 41 (додається). 

109. Про лист від 30.08.19 за № 1239 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1 150 000,00 грн. для утримання у належному 

санітарно-технічному стані тимчасового майданчика для складування 

рослинних відходів за адресою: вул. М. Лукаша, 75 (додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив присутнім, що у зв’язку із 

недофінансуванням міського бюджету у 2019 році, всі листи, які надійшли до 

постійної комісії щодо додаткового виділення коштів розглядатися не будуть 

(питання № 37- № 109). 

УХВАЛИЛИ: Відмовити у додатковому виділенні коштів з міського бюджету 

заявникам та розпорядникам бюджетних коштів, які звернулися до постійної 

комісії, у зв’язку із недофінансуванням міського бюджету у 2019 році. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.10.19 за № 4114 директора 

ТОВ «Сумитеплоенерго» Васюніна Д.Г. щодо проекту рішення Сумської міської 

ради «Про погодження Інвестиційної програми виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік» (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Лантушенко Д.С. повідомив присутніх, що керівництво 

ТОВ «Сумитеплоенерго» разом із профільним заступником міського голови 

знаходяться у відрядженні в Києві, і запропонував отримати наступну інформацію 

щодо динаміки показників роботи орендаря по роках: 

1) щодо відсотку втрат теплової енергії; 

2) щодо заміни теплових мереж (км); 

3) щодо питомих втрат палива та електроенергії; 

та довідково надати дані: 

1) щодо залишкової вартості основних засобів і амортизаційних відрахувань за 

рік по ТЕЦ та по тепловим мережах і котельнях (з розшифровкою по 

ліцензійній діяльності: виробництво, транспортування і постачання); 

2) щодо планових тарифів 2019-2020 роки (плановий прибуток); 

3) щодо плану капітального ремонту обладнання в 2020 році. 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Рекомендувати ТОВ «Сумитеплоенерго» (Васюнін Д.Г.) у термін до 

13 грудня 2019 року надати постійній комісії наступну інформацію щодо 

динаміки показників орендаря, а саме: дані щодо відсотків втрат теплової енергії, 

щодо заміни теплових мереж, щодо питомих втрат палива та електроенергії 

(форма таблиці додається - додаток 5), щодо залишкової вартості основних засобів 

і амортизаційних відрахувань за рік по ТЕЦ та по тепловим мережах і котельнях 

(з розшифровкою по ліцензійній діяльності: виробництво, транспортування і 

постачання), щодо планових тарифів 2019-2020 роки (плановий прибуток), щодо 

плану капітального ремонту обладнання в 2020 році. 

1.2. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.) у термін до 13 грудня 2019 року надати постійній 

комісії наступну інформацію, а саме: 

1) інформацію щодо аналітичних даних щодо використання цілісного 

майнового комплексу ТОВ «Сумитеплоенерго» (далі – ЦМК) згідно 

договору оренди від 01.05.2005 р. №  КМ-0047 (форма таблиці додається- 

додаток 1); 

2) інформацію про поліпшення ЦМК (форма таблиці додається – додаток 2). 

3) інформацію щодо заміни обладнання ЦМК (теплових мереж та насосного 

обладнання) (форма таблиці додається – додаток 3). 

1.3. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) у термін до 13 грудня 2019 року надати постійній комісії наступну 

інформацію, а саме: 

1) інформацію щодо заміни обладнання ЦМК (теплових мереж та насосного 

обладнання) (форма таблиці додається – додаток 3); 

2) інформацію щодо виконання інвестиційної програми по рокам (форма 

таблиці додається – додаток 4). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.09.19 за № 114 начальника відділу транспорту, 

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

звіту про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Сумської міської ради від 21 червня 2017 року № 2312-МР «Про встановлення 

транспортного податку» (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.09.19 за № 332 начальника відділу торгівлі, побуту 

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

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Сумської 

міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила додержання тиші 

в місті Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубицький О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.09.19 за № 336 начальника відділу торгівлі, побуту 

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

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Сумської 

міської ради від 28.11.2018 № 4246-МР «Про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території міста Суми у визначений час доби» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубицький О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.09.19 за № 3178 директора департаменту 

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

звіту про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення 

Сумської міської ради від 06 лютого 2019 року № 4507-МР «Про внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 01 лютого 2012 року № 1186-МР «Про 

затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної 

громади міста Суми та пропорції її розподілу та Типового договору оренди 

нерухомого комунального майна» (зі змінами)» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., 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 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.10.19 за № 5241 директора департаменту 

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



інформації про розвиток підприємництва в місті (з плану роботи постійної комісії) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., 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 

 

7. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.10.19 за № 5241 директора департаменту 

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

інформації про стан розгляду й вирішення звернень підприємців з питань 

виконання рішень, дій або бездіяльності посадових осіб виконавчих органів 

міської ради (з плану роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., 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 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.08.19 громадянина Лапіна М.О. щодо виділення 

коштів на придбання пристосованого житла, яке відповідає всім нормам 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лапін М.О. 

УХВАЛИЛИ:  
8.1. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) у термін до 13 грудня 2019 року надати постійній комісії 

інформацію щодо ситуації, яка склалася з квартирою громадянина Лапіна М.О. 

8.2. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради (Чайченко О.В.) 

опрацювати дане питання та у термін до 13 грудня 2019 року надати постійній 

комісії інформацію щодо шляхів його вирішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., 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 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.07.19 за № 26-с голови правління 

ГО «Міжрегіональний Народний Контроль» Колоса А.П. щодо фінансування 

ремонту пішохідного мосту «Псільський», що з’єднує вул. Заливну та пров. 

Дачний та фінансування очищення боків від ганебних написів та покриття їх 

антивандальним засобом (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пархоменко О.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради (Павленко В.І.) опрацювати вказане питання та у термін до 13 грудня 

2019 року надати постійній комісії інформацію щодо його вирішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., 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 

 



10. СЛУХАЛИ: Про звернення від мешканців будинку № 19 та № 21 по 

вул. Нахімова, будинку № 14 по пров. Гетьманському щодо проведення 

обстеження технічного стану прибудинкової території вказаних будинків та 

включення до переліку об’єктів капітального ремонту прибудинкових територій 

об’єкт «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлових будинків 

№ 19 та № 21 по вул. Нахімова та будинку № 14 по пров. Гетьманському в 

м. Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Тараник П.І. 

УХВАЛИЛИ:  

10.1. Вважати за доцільне включення до переліку об’єктів капітального ремонту 

прибудинкових територій об’єкт «Капітальний ремонт прибудинкової території в 

районі житлових будинків № 19 та № 21 по вул. Нахімова та будинку № 14 по 

пров. Гетьманському в м. Суми». 

10.2. Рекомендувати управлінню капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., 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 

 

11. СЛУХАЛИ: Про звернення від 17.10.19 Мацан І.С., Нагорної О.В., 

Климович Г.П., Саєнко М.С. щодо фінансування пільгових кредитів на житло 

згідно Програми молодіжного житлового кредитування м. Суми (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

12. СЛУХАЛИ: Про звернення від 23.10.19 за № 198 голови ГО «Всеукраїнський 

захист бізнесу та підприємництва» Демченко Д.М., від 24.10.19 за № 86 

заступника голови ГО «Координаційна рада молодих юристів» Семенюти Ю.І. та 

від 24.10.19 за № 108 голови ГО «Всеукраїнський центр медіації» Бершова І.О. 

щодо включення до титульного списку на 2020 рік ремонту дороги по 

вул. Кулібіна в місті Суми (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бершов І.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) розглянути 

можливість включення до титульного списку на 2020 рік ремонту дороги по 

вул. Кулібіна в місті Суми. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.10.19 за № 1468 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо врахування в проекті 

міського бюджету на 2020 рік коштів у сумі 3017673,00 грн. на усунення 

порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки, а саме:  



1) По КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерала-

лейтенанта А. Морозова»: 

 придбання кран-комплектів, пожежних рукавів, пожежних шаф по 12 штук 

- 39 000,00 грн.; 

 капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу 

- 300 000,00 грн.; 

 установка системи пожежної сигналізації та системи оповіщення з 

виведенням на пульт централізованого спостереження - 700 000,00 грн. 

2) По КУ «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Дмитра 

Турбіна»: 

 обладнання приміщення системою пожежної сигналізації з виведенням 
тривожних сповіщень від приймально-контрольних приладів на пульт 
пожежного спостерігання, обладнання будівлі відповідною системою 
оповіщення про пожежу та евакуювання людей - 1 600 000,00 грн; 

 обладнання будівлі нового корпусу пристроями захисту від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ 

Б.В.2.5- 38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд» - 378 673,00 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.11.19 за № 1677 заступника начальника 

управління освіти і науки Сумської міської ради Гончарової Н.О. щодо 

перерозподілу коштів у сумі 85,0 тис. грн. в межах КПКВК 0611110 «Підготовка 

кадрів професійно - технічними закладами та іншими закладами освіти» з КЕКВ 

2271 “Оплата теплопостачання” на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар», а саме (додається): 

КЕКВ грудень В рік (грн) 
 

0611110 
 

2271 -85000,00 -85000,00 
 

0611110 
 

2110 85000,00 85000,00 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

Липова С.А. повідомила, що у зв’язку із недофінансування міського бюджету 

департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради не 

проводить перерозподілу коштів. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.11.19 за № 1668 в.о. начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Дриги Т.О. щодо ініціювання на сесію 



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

міської ради від 13 листопада 2019 року № 5819-МР «Про додаткові посади у 

закладах освіти м. Суми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

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

15.2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.): 

15.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

15.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

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

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

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Липова С.А.; 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.10.19 за № 5316 директора департаменту 

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

інформації про хід виконання рішень Сумської міської ради від 31.07.19 № 5405-

МР, від 30.08.19 № 5559-МР, від 18.09.19 № 5672-МР «Про внесення змін та 

доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік» та зняття їх з контролю у 

зв’язку з повним виконанням (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

УХВАЛИЛИ:  
16.1. Інформацію прийняти до відома. 

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

31.07.19 № 5405-МР, від 30.08.19 № 5559-МР, від 18.09.19 № 5672-МР «Про 

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

16.3.  Рекомендувати відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради 

(Божко Н.Г.): 

16.3.1. Підготувати відповідний проект рішення на засідання сесії Сумської 

міської ради. 

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

16.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати відповідний проект 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.09.19 за № 5300 директора департаменту 

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

інформації про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 червня 

2019 року № 5279-МР «Про уповноваження виконавців на підготовку та 

реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) 

будівлі комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня 



Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» за 

ІІІ квартал 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 від 30.09.19 за № 5301 директора департаменту 

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

інформації про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 червня 

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

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

Programme)» за ІІІ квартал 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.09.19 за № 5301 директора департаменту 

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

інформації про хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 липня 

2018 року № 3676-МР «Про здійснення місцевого запозичення для фінансування 

інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних 

навчальних закладах міста Суми» за ІІІ квартал 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.10.19 за № 5369 директора департаменту 

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

інформації про основні показники економічного і соціального розвитку міста 

Суми за підсумками І півріччя 2019 року (з плану роботи постійної комісії) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 



21. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.10.19 за № 5367 директора департаменту 

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

інформації про виконання міських цільових (комплексних) програм, 

фінансування яких у 2019 році здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

та інших джерел фінансування, за підсумками І півріччя 2019 року (з плану роботи 

постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.10.19 за № 5413 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо інформації про стан реалізації покладених на Сумську міську 

раду повноважень у здійснені державної регуляторної політики за підсумками 

І півріччя 2019 року департаментом (з плану роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.10.19 за № 5317 департаменту фінансів, 

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

виконання міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

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

виконання сільського бюджету села Піщане за 9 місяців 2019 року», який 

пропонується до розгляду на сесії 27.11.19 (книга 1, питання № 2, на стор.125-

137) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила, що даний проект рішення прийнятий на 

сесії 27.11.19. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 12.11.19 за № 5977 директора департаменту 

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

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про затвердження 

Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, 

Міністерством інфраструктури України, Сумської міської радою та комунальним 

підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

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

25.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

25.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

25.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

25.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 лист від 01.10.19 за № 978 щодо виконання протокольного 

доручення стосовно переліку не переданих на баланс департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради об’єктів, які станом на 01.10.19 

введені в експлуатацію, проте не прийняті на балансовий облік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Коренев І.В. 

УХВАЛИЛИ:  
26.1. Інформацію прийняти до відома. 

26.2. Рекомендувати профільному заступнику міського голови Журбі О.І. на сесії 

Сумської міської ради (29.01.2020 року) проінформувати депутатів щодо роботи 

комісії з питань передачі об’єктів дорожнього господарства та об’єктів 

благоустрою, яка створена розпорядженням міського голови № 381-Р від 25.10.19. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 листи від 04.10.19 за № 1414 та від 31.10.19 за № 1170 

в.о. директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

Павленка В.І. щодо проекту рішення Сумської міської ради «Про затвердження 

Порядку використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в 

організації та фінансуванні ремонту житлових будинків» (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Даренська М.О. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 



 

28. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.11.19 за № 4068 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо погодження 

нового списку капітального ремон0ту багатоквартирних будинків з дольовою 

участю, а саме: проведення капітального ремонту (заміна) ліфта п. 2 житлового 

будинку № 211/1 по вул. Г. Кондратьєва (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Даренська М.О. 

УХВАЛИЛИ:  
28.1. Вважати за доцільне погодження нового списку капітального ремонту 

багатоквартирних будинків з дольовою участю, а саме: проведення капітального 

ремонту (заміна) ліфта п. 2 житлового будинку № 211/1 по вул. Г. Кондратьєва. 

28.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

29. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.11.19 за № 3761 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо погодження 

нового списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою 

участю, а саме: проведення капітального ремонту: встановлення вікон та дверей в 

місцях загального користування, встановлення індивідуального теплового пункту 

та мереж опалення житлового будинку № 32 по вул. Миру (ОСББ «Миру 32») 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Даренська М.О. 

УХВАЛИЛИ:  
29.1. Вважати за доцільне погодження нового списку капітального ремонту 

багатоквартирних будинків з дольовою участю, а саме: проведення капітального 

ремонту: встановлення вікон та дверей в місцях загального користування, 

встановлення індивідуального теплового пункту та мереж опалення житлового 

будинку № 32 по вул. Миру (ОСББ «Миру 32»). 

29.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.11.19 за № 4144 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Власенко Т.В. щодо включення до 

списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік ОСББ «Харківська-58» за адресою вул. Харківська, 58, а саме: 

капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 58 по вул. Харківській 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Даренська М.О. 

УХВАЛИЛИ:  
30.1. Вважати за доцільне включення до списку капітального ремонту 

багатоквартирних будинків з дольовою участю на 2019 рік ОСББ «Харківська-58» 



за адресою вул. Харківська, 58, а саме: капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку № 58 по вул. Харківській. 

30.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Левченко Ю.О.,  

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Лантушенко Д.С., Липова С.А., Чепік В.І. – не голосували; 

Рішення прийнято 

 

31. СЛУХАЛИ: Про звернення від 20.11.19 мешканців будинку № 68 по 

вул. Петропавлівській щодо виділення у 2020 році коштів на капітальний ремонт 

вказаного будинку (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради (Павленко В.І.) опрацювати питання щодо фінансування робіт по 

капітальному ремонту будинку № 68 по вул. Петропавлівській разом з 

департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(Липова С.А.). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Липова С.А., 

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

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Лантушенко Д.С. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

32. СЛУХАЛИ: Про звернення від мешканців будинку № 19 по вул. Супруна 

щодо виділення у 2020 році коштів на виготовлення проектно-кошторисної 

документації та на виконання робіт по підключенню каналізаційної мережі 

житлового будинку № 19 по вул. Супруна в міську каналізаційну мережу 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради (Павленко В.І.) опрацювати питання щодо виділення у 2020 році 

коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та на виконання 

робіт по підключенню каналізаційної мережі житлового будинку № 19 по 

вул. Супруна в міську каналізаційну мережу разом з департаментом фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

33. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.11.19 за № 466 начальника відділу культури 

Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення коштів у 

сумі 2639,4 тис. грн. на капітальний ремонт по утепленню даху (із заміною 

покрівельного килиму) дитячої музичної школи № 1 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Цибульська Н.О. 

Шилов В.О. запропонував відділу культури Сумської міської ради прийти на 

засідання постійної комісії, на якому буде розглядати проект рішення Сумської 



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

2020 рік». 

УХВАЛИЛИ:  
33.1. Інформацію прийняти до відома. 

33.2. Рекомендувати відділу культури Сумської міської ради (Цибульська Н.О.) 

разом з департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(Липова С.А.) внести відповідні зміни до Програми підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

34. СЛУХАЛИ: Про звернення від 26.11.19 голови правління ГО «Сім’я Героїв» 

Дубодєлова В.К. щодо проекту Порядку забезпечення житлом та поліпшення 

житлових умов сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності, 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2020-2025 роки та щодо 

внесення змін до бюджету на 2020 рік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубодєлов В.К. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 

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

до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1105 – МР «Про 

затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на виконання 

виборчих програм і доручень виборців» (зі змінами). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що департаментом фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради опрацьовано питання щодо внесення змін до 

Порядку використання коштів міського бюджету на виконання виборчих програм 

і доручень виборців та запропоновано передбачити використання коштів для 

надання матеріальної допомоги мешканцям Сумської міської ОТГ не більше 15% 

від обсягу коштів на виконання виборчих програм і доручень виборців. 

В обговоренні прийняли участь: Липова С.А., Левченко Ю.О., Рибальченко І.А., 

Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Чепік В.І. 

Шилов В.О. запропонував вказане питання опрацювати на засіданнях 

депутатських фракцій Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Розглянути дане питання після опрацювання його на всіх 

депутатських фракціях Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 (дев’ять): Жиленко В.М., 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 

 



36. СЛУХАЛИ: Про пропозицію депутата Жиленка В.М. щодо збільшення 

коштів міського бюджету, які передбачені на виконання виборчих програм і 

доручень виборців депутатами міської ради до 1000 тис. грн. на кожного депутата. 

ВИСТУПИЛИ: Жиленко В.М. запропонував збільшити суму коштів міського 

бюджету, які передбачені на виконання виборчих програм і доручень виборців до 

1000 тис. грн. на кожного депутата. 

В обговоренні прийняли участь: Чепік В.І., Липова С.А., Крамченков А.Б. 

УХВАЛИЛИ:  
36.1. Визнати необхідним збільшити суму коштів міського бюджету, які 

передбачені на виконання виборчих програм і доручень виборців депутатами 

міської ради до 1000 тис. грн. на кожного депутата. 

36.2. Збільшити видатки головному розпоряднику бюджетних коштів - 

Департамент інфраструктури міста СМР за бюджетною програмою по КПКВК 

1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на суму 

27300 тис. грн. Встановити загальну суму коштів міського бюджету, які 

передбачені на виконання виборчих програм і доручень виборців - 42 000 тис. грн. 

Збільшення суми видатків коштів міського бюджету по КПКВК 1216090 

«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» здійснити за 

рахунок зменшення видатків головних розпорядників бюджетних коштів за 

бюджетною програмою по наступним КПКВК: 

- Департамент інфраструктури міста СМР по КПКВК 1216011 

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», КПКВК 1216015 

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», КПКВК 1216030 

«Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК 1217310 «Будівництво 

об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВК 1217330 «Будівництво 

інших об'єктів комунальної власності», КПКВК 1217340 «Проектування, 

реставрація та охорона пам'яток архітектури»; 

- Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР 

по КПКВК 1516030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК 

1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», КПКВК 

1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів», КПКВК 1517322 

«Будівництво медичних установ та закладів», КПКВК 1517325 «Будівництво 

споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», КПКВК 1517330 

«Будівництво інших об'єктів комунальної власності», КПКВК 1517640 «Заходи з 

енергозбереження». 

36.3. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. до прийняття 

виконавчим комітетом СМР рішення «Про внесення пропозицій Сумській міській 

раді щодо проекту бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік, передбачити у проекті бюджету Сумської міської ОТГ на 2020 рік 

кошти міського бюджету, які передбачені на виконання виборчих програм і 

доручень виборців у сумі 42 000 тис. грн. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Крамченков А.Б., 

Лантушенко Д.С., Левченко Ю.О.,  Никоненко В.В., Рибальченко І.А., 

Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 




