




















2020 ітдОбб.Ірд

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул. Горького, 21, м.Суми, 40004 , тел. (0542) 700 - 399, факс 700 - 394,
Е-таі1: тйп@§тг.аоу.иа Код ЄДРПОУ 02315854

01.04.2020 № 1059/04.02.03-02 на №________ від __________

Секретарю Сумської міської ради 
Баранову А.В.

Інформація про хід виконання 
рішення Сумської міської ради 
від 24 грудня 2019 року № 6248-МР 
«Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік» (зі змінами) оЧ <&о

Пункт 29. Виконується.
За підсумками І кварталу 2020 року буде підготовлено проект рішення 

Сумської міської ради «Про звіт про виконання бюджету Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року» відповідно до 
статті 80 Бюджетного кодексу України.

Рішення від 24 грудня 2019 року № 6248-МР «Про бюджет Сумської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 р|к» залишити на контролі 
до закінчення бюджетного 2020 року. /у

Директор департаменту С.А. Липова

Погоджено:

Перший заступник міського голо В.В. Войтенко

Коваленко 70 07 19

//таіІ.доодІ0.сот/таіІ/и/О/7іаЬ=і
!^т#іпЬоx/РМ(сдxV7НМ2К2xXКТВкNIIКкNпссТЯ!РМ^7р^о^вс^о^=1&те88адеРаНIс^=0.1 1/1



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради 
Вхідний № &3І/ЇЇ 

; -ід ' ____ 20 <0р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул. Горького,21, м. Суми, 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394 
Е-таі1: тЯп@зтг.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02315854

11.02.2020 № М5 /04.03.06-06 на №__________ від____________

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради
Шилову В.О

На виконання пункту 4 плану роботи постійної комісії з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради на І півріччя 2020 
року (протокол № 100 від 23.01.2020, питання 2) щодо стану реалізації покладених 
на міську раду повноважень у здійснені державної регуляторної політики за 
підсумками 2019 року департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради, вказана інформація додається.

Станом на 01.01.2020 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів 
Сумської міської ради налічується 29 регуляторних актів (у тому числі 24 - 
базових, а решта 5 - регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових), які 
розміщені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням:

ЬЦр5://§тг.£ОУ.иа/ик/2016-03-14-08-11 -ЗЗ/гещіІуаїогпа-сІіуаІпіаї/гееаіг- 
геаиІуаіогпікІї-акїіу.ЬїтІ.

Згідно з вимогами статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 28 
листопада 2018 року № 4159-МР затверджений план діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2019 рік. Протягом 2019 року вносились зміни до 
плану регуляторної діяльності Сумської міської ради, які оприлюднювались на 
офіційному сайті Сумської міської ради у підрозділі «Планування діяльності» 
розділу «Бізнесу/Регуляторна діяльність». Отже, до плану (зі змінами) включено 
підготовку 8 проектів регуляторних актів. Протягом 2019 року фактично 
підготовлено та оприлюднено 8 проектів регуляторних актів Сумської міської ради, 
які розміщені за посиланням: ЬЦрз://5іпг.р,оу.иа/ик/2016-03-14-08-11 -32/гещі1уа1:огпа- 
ОіуаІпізі/рІапиуаііпуа-сІіуаІпозИ.ІіЦтіІ

Разом з кожним проектом регуляторного акта, розробниками готувалися 
повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, які 
оприлюднювались розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради у 
підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» розділу 
«Бізнесу/Регуляторна діяльність» за посиланням: 1шрз://зтг.йоу.иа/ик/2016-03-14-08-



11-32/гейи1уа1огпа-сІіуа1пІ8Уоргі1уис1пеппуа-ргоекііу-гейи1уа1огпікЬ-ак1ІУ.Ніт1 з метою 
одержання пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів 
державної регуляторної політики.

Також відповідно до статті 34 «Особливості розгляду сільською, селищною, 
міською, районною у місті, районною, обласною радою проектів регуляторних 
актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» протягом 2019 року було направлено до Державної 
регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення 
відповідно до принципів державної регуляторної політики 6 проектів регуляторних 
актів Сумської міської ради (отримані висновки по двох проектах регуляторних 
актів, підготовлених відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Сумської міської ради на 2018 рік та по шести проектах 
регуляторних актів, підготовлених відповідно до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік).

Протягом звітного періоду прийнято 6 регуляторних актів:
- Рішення Сумської міської ради від 06.02.2019 № 4505-МР «Про 

затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів 
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення на території міста Суми»;

- Рішення Сумської міської ради від 06.02.2019 № 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)»;

- Рішення Сумської міської ради від 19.06.2019 № 5298-МР «Про 
встановлення плати за землю»;

- Рішення Сумської міської ради від 19.06.2019 № 5300-МР «Про
встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»;

- Рішення Сумської міської ради від 19.06.2019 № 5302-МР «Про
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки»;

- Рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року № 5794-МР «Про 
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 20 червня 2018 року 
№ 3576-МР «Про встановлення плати за землю» (зі змінами)».

Вказані рішення оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у 
підрозділі «Реєстр діючих регуляторних актів Сумської міської ради» розділу 
«Бізнесу/Регуляторна діяльність» за посиланням: 1щрз://зпігщоу.иа/ик/2016-03-14-08- 
11-32/гещі1уаіогпа-біуа1пізі/гее5Іг-гейи1уаіогпік1і-акЦу/976-гее5їг-с1іуис1іікіі-гейи1уа1:огпік1і-
акїіу-зитзкоі і-тізкоі і-гасїі .кіті

Згідно вимог статті 11 «Перегляд регуляторних актів» Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
протягом звітного періоду шляхом перегляду було скасовано 10 регуляторних 
актів:

- Рішення Сумської міської ради від 26.01.2011 № 213-МР «Про 
встановлення туристичного збору»;



- Рішення Сумської міської ради від 21.12.2011 № 1042-МР «Про внесення 
змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 26 січня 2011 року 
№ 213-МР «Про встановлення туристичного збору»;

- Рішення Сумської міської ради від 29.03.2017 № 1922-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);

- Рішення Сумської міської ради від 24.09.2014 № 3554-МР «Про 
затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого 
майна в місті Суми»;

- Рішення Сумської міської ради від 31.05.2017 № 2147-МР «Про 
Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами 
господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності»;

- Рішення Сумської міської ради від 31.05.2017 № 2149-МР «Про 
встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»;

- Рішення Сумської міської ради від 21.06.2017 № 2312-МР «Про 
встановлення транспортного податку»;

- Рішення Сумської міської ради від 20.06.2018 № 3576-МР «Про 
встановлення плати за землю»;

- Рішення Сумської міської ради від 16.10.2019 № 5794-МР «Про внесення 
змін до рішення Сумської міської ради від 20 червня 2018 року № 3576-МР «Про 
встановлення плати за землю»;

- Рішення Сумської міської ради від 20.06.2018 № 3577-МР «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки в м. Суми».

Відповідно до вимог статті 10 «Відстеження результативності регуляторних 
актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» стосовно проектів регуляторних актів Сумської міської 
ради здійснювалося базове, повторне та періодичне відстеження їх 
результативності. Рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року 
№ 4160-МР був затверджений план-графік відстеження результативності діючих 
регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік, яким було передбачено 
підготовку 5 відстежень результативності діючих регуляторних актів Сумської 
міської ради про повторне та періодичне відстеження.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів було 
здійснено 11 (повторних та періодичних) відстежень результативності діючих 
регуляторних актів Сумської міської ради. Також, було проведено 5 базових 
відстежень результативності регуляторних актів Сумської міської ради. Всього на 
офіційному сайті Сумської міської ради у підрозділі «Відстеження 
результативності» розділу «Бізнесу/Регуляторна діяльність» протягом 2019 року 
було оприлюднено 16 звітів про відстеження результативності діючих 
регуляторних актів Сумської міської ради: ЬЦр§://5тг.аоу.иа/ик/2016-03-14-08-11- 
32/гейи1уа1огпа-сііуа1пІ8г/уі(І8ІЄ2Ііеппуа-ге2и11аЙУпо8П.1іТт1

Протягом звітного періоду на офіційному сайті Сумської міської ради у 
підрозділі «Відомості про здійснення регуляторної діяльності» розділу 
«Бізнесу/Регуляторна діяльність» щоквартально оприлюднювалася інформація про



стан реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи
повноваження у здійсненні державної регуляторної політики:
ЬНрз://зтг.еоу.иа/ик/2016-03-14-08-11 -32/гещі1уаЮгпа-4іуа1пізї/уі4отозїі-рго-2СІіІ5пеппуа-
гейи1уаїогпоіі-діуа1позіі/16567-іп£огтаі5Іуа-рго-5їап-геа1І2аї5Ііі-рок1айепікН-па-5ит5ки-
тізки-гагїи-іа-іііі-УІкопаусЬі-огйапі-роупоуагЬеппуа-и-гбіізпеппі-деггЬаупоіі-гееиІуаїогпоіі-
роІііікі-га-2019-гік.ЬітІ.

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами від 20.12.2017 
№ 1100 та 17.04.2019 № 409), протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті 
«Єдиний державний веб-портал відкритих даних» розробниками регуляторних 
актів Сумської міської ради забезпечувалося оприлюднення та оновлення 
інформації у формі відкритих даних щоразу після внесення змін до переліку 
регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення 
відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. Крім 
того, розпорядником інформації - виконавчим комітетом Сумської міської ради, 
протягом звітного періоду було забезпечено оприлюднення набору даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: «Перелік діючих 
регуляторних актів Сумської міської ради», «План діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік» та «Інформація про стан 
реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноваження 
у здійсненні державної регуляторної політики за 2019 рік».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду повноважень у
здійсненні державної регуляторної пол‘~............ сфері господарської діяльності
знаходиться на постійному контролі.

Директор департаменту С.А. Липова

Скиртач Л.А.

КоберникА. 700-584



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул. Г'орького,21, м. Суми, 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394 
Е-таі1: тіїп@зтг.цоу.ііа Код СДРГІОУ 02315854

16.04.2020 № 1245/04.03.06-06 на № _________________від_____

Сумському міському голові 
Лисенку О.М.

Першому заступнику міського 
голови
Войтенку В.В.

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради
IIIплову В.О.

УГЛСьКА МІСЬКА РАДА } 
л з організації діяльності ради І 

Сумської міської ради 
ний № |

У£...

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
направляє до відома інформацію про стан врахування пропозицій, наданих 
під час електронних консультацій та громадських слухань, за підсумками 
2019 року, які проводилися відповідно до розпоряджень міського голови від 
20.11.2018 року № 417-Р «Про проведення консультацій з громадськістю 
щодо проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту Програми 
економічного та соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основних 
напрямів розвитку па 2020-2021 роки», від 03.12.1018 року № 431 - Р «Про 
проведення громадських слухань щодо проекту міського бюджету на 
2019 рік та проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Суми 
на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 - 2021 роки».

Заступник директора департаменту Л.І. Співакова

Гайдар
Войтенко 700-584



Інформація
про стан врахування пропозицій, які були надані під час електронних 

консультацій з громадськістю та громадських слухань, до проектів 
міського бюджету на 2019 рік та Програми економічного і соціального 

розвитку міста Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку 
на 2020-2021 роки 

за підсумками 2019 року

Відповідно до розпоряджень міського голови від 20.11.2018 року 
№ 417-Р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту 
міського бюджету на 2019 рік та проекту Програми економічного та 
соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 
2020-2021 роки», від 03.12.1018 року № 431 - Р «Про проведення 
громадських слухань щодо проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту 
Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та 
основних напрямів розвитку на 2020 - 2021 роки» з 22.11.2018 по 06.12.2018 
було проведено електронні консультації з громадськістю, 15.12.2018 - 
громадські слухання. Загалом від учасників електронних консультацій та 
громадських слухань було отримано 59 питань, які були направлені головним 
розпорядникам бюджетних коштів для подальшого їх опрацювання та 
врахування за повноваженнями.

За підсумками 2019 року за інформацією, наданою головним 
розпорядникам бюджетних коштів, було враховано (частково враховано) 
10 пропозицій. По 5 пропозиціях учасникам електронних консультацій та 
громадських слухань були надані відповіді роз’яснювального характеру, 
44 пропозиції залишились неврахованими.

Більш детальна інформація про стан врахування пропозицій наведена в 
додатку (Додаток до інформації).



Додаток до інформації

Інформація
про стан врахування пропозицій, які були надані під час електронних

консультацій з громадськістю та громадських слухань до проектів міського бюджету на 2019 рік та Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку 
на 2020 - 2021 роки

за підсумками 2019 року
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врахованих
(частково

врахованих)
пропозицій

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Всього 31 1 1
____

43,5 1 43,5 2 28

Пропозиції, іцо надійшли від учасників електронних консультацій

Всього питань 28 1 1 43,5 1 43,5 2 25

1 Поточний ремонт вулично- 
дорожньої мережі та 
прибудинкових доріг

5 0 0 0 0 0 0 5

1.1. Говорун Анна Андріївна, 
§оуошп . аппа. еіс@і»таі 1 сот 
Гвул.СКД, 18/11, *■ 
+380999480396

Ремонт невеликого шмату 
дороги з вул.Г.Кондратьева до 
Еколого-натурал істинного 
відділу ОЦПО та РТМ 
(вул. Аерофлоте ька, 1).

1 1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1.2. Сергій
Стеценко,5іеі$епко.$п@§таі 
І.сот, 0505723835, 
Металургів 16

Зробити заїзд у двір Металургів 
16-32.

1

—

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1.3. Мартиненко Олександра, 
аіех аіех
гезеї. ро^ег.іі Ге@§таі1 сот, 
0661526105

Ремонт дороги по вул. 
Даргомижського, поруч школи 
№9.

1 1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1.4. Сергій
Стеценко,5іеі5епко $п@і»таі 
І.сот, 0505723835,

Ремонт дороги по вулиці 1а 
Новопоселенська та заїзд у двір 
Металургів 14.

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1.5. Ремонт евродвору Металургів 14- 
16.

1 1 Пропозиція не врахована.

2 Улаштування та ремонт 
тротуарів, пішохідних доріжок

_____________________________

6

____

0 0 0

___________________ і

0 0 0 6

1
________

1
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П.І.Б. громадянина, назва 
організації, контактні дані 

(учасників електронних 
консультацій, громадських 

слухань)

Категорія питань

І!

Xе
Xн
'Л

2

Xв.
Результати розгляду пропозицій

І

3 а
о Х 
X с г- 1— 
а 2 
о X
а я 
3 1

_я
ос.

Передбачено в міському 
бюджеті на 2019 рік (з 

урахуванням змін)

Касові видатки
станом на
01.01.2020

Кількість
врахованих
(частково

врахованих)
пропозицій

о
2~ г

1 8 
я я ао —
я о
а «
« о—

X

Інформація щодо врахування
X
=

є

X
3

Сума, тис.трн.

К
іл

ьк
іс

ть
 пи

та
нь

Сума,
тис.грн.

тг Говорун Лнна Андріївна. 
цоуогип.аппа.еіс®!»1113*! сот 
, вул.СКД, 18/11. ~ 
+380999480396

Прокласти асфальтовану 
доріжку від Сумського 
професійного училища 
будівництва та дизайну 
(Охтирська, 28) до житлових 
будинків (зокрема, до
Охтирської, 23), напроти 
пішохідного переходу.

1

І--

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

2.2. Корнієнко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Реконструкція тротуарів навколо 
школи №23.

1 1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

2.3. Корнієнко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко@икг.пеі,095200991 3,інт 
ернаціоналістів, 556. 73

Продовжити роботу в напрямку 
забезпечення доступності 
пішохідних переходів шляхом 
пониження бордюрного каменю.

1 І Пропозиція не врахована £$ міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

2.4. Корніснко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко@икг.пеі,0952009913,1 нт 
ернаціоналістів, 556, 73

Впровадити кілька пілотних 
проектів із «підняття» 
пішохідних переходів.

1 1 Пропозиція не врахована Відповідно до порядку розгляду електронної петиції 
управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства було підготовлено 
відповідний проект рішення "Про підтримку електронної петиції щодо встановлення 
піднятих пішохідних переходів у м. Суми", який не було підтримано виконавчим 
комітетом Сумської міської ради.

2.5. Корнієнко Максим
Вол оди мировим,тах котіе 
пко@икг. пеі,095200991 3,інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Реконструювати пішохідні 
доріжки у міському парку їм. 
Кожедуба.

1 І Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

2.6. Корнієнко Максим 
Володимирович,тахкотіе 
пко/я)икг.пег095200991 3,інт 
ернаціоналістів, 556, 73

І Ірокладання пішохідних 
іротуарів до озера Чеха зі 
сторони кінцевої зупинки вул. 
Інтернаціоналістів.

1

____________

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

3 Ремонт пасажирських ліфтів

...... ... 1

1 0 0 0

___ _____________ 1

0 0 0
________ І



№ з/п

П.І.Б. громадянина, назва 
організації, контактні дані 

(учасників електронних 
консультацій, громадських 

слухань)

Категорія питань
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Передбачено в міському 
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урахуванням змін)
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станом на
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врахованих
(частково

врахованих)
пропозицій

3.1 Олексій Господар, Суми, 
Україна
<о5ЬЬі»о$родаг@іікг. пеї>, 
Гарцунов М.Ю., Хитров
Б.В., ЦелікО. О. 
тел .0509339057

Передбачити на 2019 рік 1850,0 
тис. грн. на модернізацію 
чотирьох пасажирських ліфтів 
будинку по вул. Іллінська, 
буд.51В (виконання повної 
модернізації здійснити за 
програмою 70/30).

1

4 Благоустрій 6 0 1 43,5 1 43,5 1

4.1. Корніенко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Врахувати у комзамовленні на 
розчистку та посипку сольовою 
сумішшю тротуару вздовж нової 
дороги по вул.
Інтернаціоналістів

1

4.2 Сергій
Стеценко,5іеі$епко.5п@і»таі 
І.сот, 0505723835, 
Металургів 16

Встановлення огорожі для
сміттєвого майданчику біля 
Металургів 14.

1 1 43,5 1 43,5 1

4.3 Корніенко Максим
Волод и мирови ч,тах_котіе 
пко@икг.пеі,095200991 3,інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Облаштування центрального
пляжу на озері Чеха (демонтаж 
асфальтного покриття колишніх 
тротуарів. вирівнювання
промоїн та обривів на березі).

1

4.4. Корніенко Максим 
Володимирович, тахкотіе 
пко@икг.пеі,0952009913, Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Облаштування зони відпочинку 
озера Чеха туалетами.

1

4.5. Корніенко Максим 
Володимирович,тах когпіе 
пко@икг. пеі,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Передбачити кошти для
комзамовлення обслуговування 
території навколо озера
(прибирання сміття) не лише 
протягом літнього періоду

1

____1
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Результати розгляду пропозицій

Інформація щодо врахування

1 Пропозиція не врахована Житловий будинок № 51В по вул. Еллінська не брав участі у 

програмі співфінансування для виконання робіт по модернізації ліфтів (до департаменту 
інфраструктури міста від даного ОСББ не надходило заяви з пакетом документів для
участі у програмі співфінансування). Можливе виконання робіт у 2020 році за умови 
належного фінансування та за умови подання головою ОСББ пакету документів, 
передбаченого Порядком використання бюджетних коштів для участі Сумської міської 
ради в організації та співфінансуванні капітального ремонту багатоквартирних будинків 
(рішення Сумської міської ради від 29 січня 2020 року №6369-МР (зі змінами від 26 
лютого 2020 року’ № 6625-МР).

5

" 1 Пропозиція не врахована. В межах виділеного фінансування здійснюється утримання 
тільки проїзної частини дорожнього покриття по вул. Інтернаціоналістів, виконання робіт 
з розчищення та посипання протиожиледними засобами тротуару не передбачено.

У 2019 році за кошти міського бюджету надано послуги з поточного ремонту майданчика 
для складування твердих побутових відходів за адресою: м.Суми, вул. Металургів,32 Б 
(поблизу житлового будинку по вул. Металургів, 14). В межах передбачених коштів 
виконані роботи з огородження зазначеного майданчика з трьох сторін та зроблено навіс 
відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил.

1 Пропозиція не врахована, оскільки дана територія відповідно до Земельного та Водного 
кодексів мас обмеження у використанні та підвищене негативне антропогенне 
навантаження

1 Пропозиція не врахована В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт. Видатками бюджету Сумської 
міської об'єднаної територіальної г ромади на 2020 рік передбачено фінансування робіт по 
збору та вивезенню сміття, дог ляд за деревами і косінню трави на узбережжі оз. Чеха. 
При укладенні договорів з підрядними організаціями на виконання зазначених послуг, 
терміни їх проведення будуть збільшені.
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4.6. Корніенко Максим 
Володимирович, тахкогпіе 
пко@икг.пеі,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Відновити фонтан на вході до 
центрального міського парку до 
первісного вигляду.

1

і_____

5 Вуличне освітлення 8 0 0 0 0 0 1

5.1 Говорун Анна Андріївна, 
цоуошп. аппа. еіс@§таі1. сот 
, вул.СКД. 18/11, 
+380999480396

Налагодити освітлення із
кінцевої зупинки маршрутного 
транспорту (зупинка Аеропорт) 
до мікрорайону Тимирязівка, а 
саме до Еколого-
натуралістичного відділу ОЦПО 
та РТМ (вул.Аерофлотська, 1).

1 І

5.2. Корнієнко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка(а?икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Облашгувати вуличне
освітлення в районі будинків за 
адресою: вул.
Інтернаціоналістів, 55, 57, 35 - 
на місці нових опор розмістити 
світильники.

1

5.3. Корнієнко Олена 
Володимирівна,
1 епо4ка@икг.пеі,
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Облаштувати адекватне
освітлення в районі стадіону 
школи №23 та будинків 23, 25 (із 
зовнішнього боку, що виходить 
на міський тротуар) по вул.‘ 
Інтернаціоналістів до світлофора 
для безпечного руху дітей ЗІ і
школи.

1

5.4. Діброва Владислав
В'ячеславович,
уіадузіач-- <1іЬгоуа@§таі1.сот
,+380669240103,
Лебедине ька 6

Відновити освітлення на 2 
стовпах в дворі між будинками, 
вул. Лебединської 6 та Герасима 
Кондрагьєва 181.

1

и

___ ь__________ ____



Результати розгляду пропозицій
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Інформація щодо врахування

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
'передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

7

В червні 2019 року було частково виконано роботи з налагодження освітлення із кінцевої 
зупинки маршрутного транспорту (зупинка Аеропорт) до мікрорайону Тимирязівка, а 
саме до Еколого-натуралістичного відділу ОЦПО та РТМ (вул.Аерофлотська, 1) за 
рахунок поточного ремонту та утримання вуличних мереж зовнішнього освітлення по м. 
Суми.

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

і

4



№ з/п

П.І.Б. громадянина, назва 
організації, контактні дані 

(учасників електронних 
консультацій, громадських 

слухань)

Категорія питань
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Передбачено в міському 
бюджеті на 2019 рік (з 

урахуванням змін)

Касові видатки
станом на
01.01.2020
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Сума,
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5.5. Корніснко Максим
Володи мировим,тах котіе 
пко@икг.пеі,'0952009913, Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Реконструювати лінії дворового 
вуличного освітлення в районі 
будинків 55, 57, 59 по вул. 
Інтернаціоналістів, розширивши 
їх на території дитячого 
майданчика та будинку 55-6.

1

5.6. Корніснко Максим 
Володимирович,тахкотіе 
пко^икг.пеї,095200991 3,інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Забезпечити освітлення
регульованого пішохідного
переходу на перехресті вулиці 
Інтернаціоналістів та І.Сірка

1

5.7. Корніснко Максим
Володимировим,тах котіе 
пкофикг.пеї,0952009913,інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Запровадити автоматичне
вмикання-вимикання вуличного 
освітлення, залежно від рівня 
природнього зовнішнього
освітлення, а не від ручного 
графіку.

1
г

5.8. Корніснко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко'ццкг.пеї,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Реконструювати освітлення у 
міському парку ім. Кожедуба.

1

6 Облаштування зупинок
громадського транспорту

1 0 0 0 0

6.1 Корніснко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Облаштувати зупинки
громадського транспорту
захисними стовпчиками.

1 1

7

■_________

Будівництво інших об’єктів 
соціальної інфраструктури

1 0 0 0 0 0



Реїультати розгляду пропозицій
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Інформація щодо врахування

1 Пропозиція не врахована. В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1 Пропозиція не врахована В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були 
передбачені видатки на виконання зазначених робіт.

1 В міському бюджеті на 2019 рік (з урахуванням змін) не були передбачені видатки на 
запровадження автоматичного вмикання-вимикання вуличного освітлення. На теперішній 
час розроблений та затверджений графік включення та відключення електромереж 
зовнішнього освітлення м. Суми за координатами 510 південної широти та 34,8 0 східної 
довготи/час місцевий.

І Пропозиція не врахована. В 2019 році роботи проводилися лише на території пляжу в 
міському парку ім. І.М Кожедуба (зроблений капітальний ремонт зовнішнього освітлення 
та зроблені пішохідні доріжки).

0

На замовлення департаменту інфраструктури проектною організацією була розроблена 
схема облаштування зупинки громадського транспорту захисними стовпчиками та 
передана на погодження до управління патрульної поліції Сумської області. За 
інформацією управління патрульної поліції в Сумській області виконання робіт з 
облаштування зупинок громадського транспорту' захисними стовпчиками не є доцільним.

1



№ з/п

П.І.Б. громадянина, назва 
організації, контактні дані 

(учасників електронних 
консультацій, громадських 

слухань)

Катеї орія питань
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Результати розгляду пропозицій

Передбачено в міському 
бюджеті на 2019 рік (з 

урахуванням змін)

Касові видатки
станом иа
01.01.2020

Кількість
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(частково
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Інформація щодо врахування
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7.1. Корніенко Максим 
Володимирович.тах когпіе 
пко@икг.пеі,0952009913, Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Будівництво нового дитячого 
майданчика в районі будинків 
55, 57, 59 по вул.
Інтернаціоналістів.

1 1 Пропозиція не врахована. Співвласникам будинку необхідно попередньо визначитись з 
балансоутримувачем майданчика, що буде встановлюватись, та з його подальшим 
обслуговуванням (власними силами співвласників або управителем будинку/ОСББ (у разі 
його створення)). Після вищевказаної процедури, співвласникам будинку/уповноваженій 
особі запропоновано звернутися до департаменту' інфраструктури міста Сумської міської 
ради з метою опрацювання питання включення в план робіт на 2020 рік.

Пропозиції, що надійшли від учасників громадських слухань
Всього питань Он (І Й 0 0 0 0 3

І. Котляр Вікторія Дмитрівна Капітальний ремонт гуртожитку 
по вул. Курська, 119

і 1 Пропозиція не врахована. У 2020 році затверджено Порядок використання бюджетних
коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні капітального 
ремонту багатоквартирних будинків (рішення Сумської міської ради від 29 січня 2020 
року №6369-МР (зі змінами від 26 лютого 2020 року № 6625-МР), відповідно до якого 
можливе вирішення даного питання.

2. Хомук Юрій Анатолійович Очистка та приведення в 
належний стан колекторів по 
вул. Космічній та по вул. 
Тополянській

1 1 Пропозиція не врахована. За інформацією КП "Міськводоканал" Сумської міської ради 
каналізаційні колектори по вул. Космічній та Тополянській відсутні.

3 Москаленко Костянтин 
Олегович

Створення умов для людей 3 
вадами зоруюблаштування
тротуарів тактильною плиткою 
для зручності пересування осіб з 
вадами зору, зокрема, перед 
перехрестями

1 1 Пропозиція не врахована. Роботи з облаштування тротуарів тактильною плиткою в 2019 
році не проводились.

Управління капітального будівний гва та дорожнього господарства Сумської міської ради

Всього 8 1 70,0 І 33,9
_____________

7

Пропозиції, що надійшли від учасників електронних консультацій

Всього питань 0 1 70,0 1 33,9 1 6

1 Ремонт прибудинкових доріг 
та тротуарів

.
□

0 0 0 0 0 0 І

6



№ з/п

П.І.Б. громадянина, наша 
організації, контактні дані 

(учасників електронних 
консультацій, громадських 

слухань)
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Передбачено в міському 
бюджеті на 2019 рік (з 

урахуванням змін)

Касові видатки
станом на
01.01.2020

1

Кількість
врахованих
(частково

врахованих)
пропозицій
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Сума, тис.грн.
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Сума,
тис.грн.

1.1 Корнієнко Олена 
Володимирівна,
1 епо4ка@икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Включити прибудинкову
територію будинку
Інтернаціоналістів, 55-6 до 
титульних списків на ремонт 
прибудинкових доріг та
тротуарів

1

2 Капітальний ремонт доріг 1 0 0 0 0 0 0

2 1 Корнієнко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Завершити будівництво ділянки 
нової дороги в районі Героїв 
Крут 60 (Сам-Марке і).

1

3 Реконструкція інших об’єктів 2 0 0 0 0 0 0

3.1. Корнієнко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Виділити кошти на оновлення 
контактної мережі (для
запобігання чи не щоденним 
поривам).

1

3.2 Корнієнко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко@икг. пеі,095200991 3,інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Здійснити реконструкцію
центральної площі
Незалежності

1

4 Будівництво спортивних
об'єктів

2 () 1 70,0 1 33,9 1

4 1 Сергій
Стеценко,5іеі5епко.5п@£»таі 
І.сот, 0505723835, 
Металургів 16

Будівництво футбольної коробки 
у дворі Металургів 16-32.

1 1 70,0 1

3

33,9 1



Результати розгляду проноіицій
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Інформація шоло врахування

І Пропозиція не врахована. Об'єкт не включений до переліку' об'єктів капітального ремонту 
доріг на 2019 рік.

1
г Пропозиція не врахована. Об’єкт не передбачено розподілом коштів бюджету розвитку за 

об’єктами у 2019 році

1 Пропозиція не врахована. Об'єкт не передбачено розподілом коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році.

1 Пропозиція не врахована. Об’єкт не передбачено розподілом коштів бюджету' розвитку за 
об’єктами у 2019 році.

1

Розподілом коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році по об’єкту «Реконструкція 
грального поля по вул. Металургів, 24» було передбачено кошти в сумі 70,0 тис. гривень. 
На замовлення управління по згаданому об’єкту виготовлено проектно-кошторисну 
документацію та проведено її експертизу. У зв'язку з обмеженими лімітами фінансування 

і згаданий об'єкт не включений до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 
ізаходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної 
і та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році.

7
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Результати розгляду пропозицій

П.І.Б. громадянина, наша 
організації, контактні дані
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Інформація щодо врахування

4.2. Лнтонина Антонова 
<апіопіпа.апіопоуа. 1979ії/ц 
таіі сот>,м.Суми, вул. 
Г.Кондрат’єва, 6.38, 
кв. 5,0506490334

Зробити у дворі будинку 38 по 
вулиці Г.Кондратьсва
облаштоване футбольне поле з 
покриттям, огорожею, воротами. 
Також встановити турніки га 
інше спортивне знаряддя для 
спортивних вправ для підлітків.

1 1 і Пропозиція не врахована. Об'єкт не передбачено розподілом коштів бюджету розвитку за 
об'єктами у 2019 році.

V Будівництво освітніх закладів 1 0 0 0 0 0 0 1

5.1 Корніснко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко@икг. леї,095200991 З.інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Запланувати будівництво школи 
(не НВК, не садочку, а окремого 
закладу з окремою територією) у 
12 мікрорайоні та закласти у 
бюджет 2019 року розробку 
проектної документації.

1 1 Пропозиція не врахована. Об'єкт не передбачено розподілом коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році.

Пропозиції, що надійшли від учасників громадських слухань

1 Всього питань 1 0 0 0
- . _____

0 0 0

1. Москаленко Костянтин 
Олегович

Створення умов для людей 3 
вадами зору: встановлення
звукових світлофорів

І 1 і Іропозиція не врахована Встановлення звукових світлофорів не передбачено титульним 
списком на 2019 рік.

Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради
Всього 8 2 2 22480,0 2 22472,0 4 2

Пропозиції, що надійшли від учасників електронних консультацій
Всього питань 7, 2 22480,0 2 22472,0 4 2

1 Транспорт 1 2 22480,0 2 22472.0 4 2
1.1. Корніснко Олена

Володимирівна,
1епо4ка@икг.пеі,
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556. 73

.

Придбати 20 тролейбусів у 2019 
році за рахунок коштів міського 
бюджету (без урахування вже 
три роки як можливих 
кредитних).

І і

!

2 22480,0 2 22472.0 1 Іридбано 4 тролейбуси з низьким рівнем підлоги за рахунок коштів міського бюджету.

1.2. Корніснко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко@икг.пеІ,095200991 З.інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Закупівля 10 тролейбусів 
(виключно із низькою 
підлогою), не зважаючи на 
наявність чи відсутність 
кредитних коштів від СІ Б.

1

І
_____□

1 1

1
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Інформація щодо врахування

1.3. Каранда Ярослав Павлович 
ЕтаіІ:
Іаговіау. кагапба@і»таі1 .сот 
Контактний телефон: 
+380990589402

У 2019 році виділити кошти на 
закупівлю автобусів великої 
місткості на 100 та більше 
пасажирів.

1 1 Пропозиція не врахована, придбання автобусів великої місткості у 2019 році не 
здійснювалося.

1.4. Корніенко Максим 
Володимирович,шах когпіе 
пко@икг.пеі,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Відмовитися від закупівлі 
середніх автобусів на користь 
автобусам великої вмістимості із 
100% низькою підлогою та 
наявністю системи звукового 
оповіщення.

1 1 Наразі для перевезення пасажирів міським комунальним автомобільним транспортом 
доцільно придбавати автобуси як великої, так і середньої пасажиромісткості. Закупівля 
автобусів середньої місткості є виправданою з огляду на те, що за технічними 
характеристиками значна частина міської мережі не пристосована для використання 
великогабаритних автобусів через відсутність розворотних кілець, ширина міських доріг 
не відповідає вимогам державних будівельних норм. Пропозиція не може бути врахована 
з огляду на доцільність використання автобусів середньої місткості.

1.5. Корніенко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко4г;икг.пеі,0952009913,1нт 
ернаціоналістів, 556, 73

Впровадження електронного 
квитка в усьому (в тому числі, і в 
приватному) пасажирському 
транспорті.

1 1 Відділом транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради 
розроблено проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення 
на розгляд Сумської міської ради питання «Про міську цільову програму автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті на території 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», який 
оприлюднено на офіційному веб-сайті Сумської міської ради 28.12.2019. В 2020 році 
планується розпочати реалізацію І етапу прої рами.

1.6. Корніенко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132, 
Інтернаціоналістів, 556, 
73/Корнієнко Максим 
Володимирович,тах когпіе 
пко@икг.пеї,0952009913 ,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Не передбачати кошти для 
компенсації різниці в тарифах 
(тариф має бути економічно 
обгрунтований) та 
необов’язкових пільгових 
категорій

1 1 Пропозиція врахована частково У зв'язку із введенням в дію нових тарифів на послуги 
міського комунального транспорту з лютого 2019 року відшкодування різниці в тарифах 
на послуги міського електричного транспорту' не здійснюється, відшкодування різниці в 
тарифах на послуги міського автотранспорту' складає 1 гривня. Слід врахувати, що 
відшкодування різниці в тарифах позитивно впливає на фінансовий стан підприємства- 
перевізника.

1.7 Корніенко Олена
Володимирівна,
1епо4ка@икг.пеї,
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Передбачити кошти для 
забезпечення зупинок графіками 
руху приватних автобусів 
(маршруток).

1 1 За інформацією департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради у 2019 році 
замовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 9 
зупинок громадського транспорту. Проектною організацією розроблено розділ 
«Електропостачання», до якого враховано облаштування зупинок табло з графіками руху 
громадського транспорту У 2019 році розпочато відповідні роботи на 3 зупинках.

Пропозиції, що надійшли від учасників громадських слухань
Всього питань 1 0 0 0 0 0 0

о



№ ї/п

П.І.Б. громадянина, наша 
організації, кон гактні дані 

(учасників електронних 
консультацій, громадських

слухань)

Категорія питань

К
іл

ьк
іс

ть
 пи

та
нь

а
2

— а 
.2 е- ’е 3 е * 
= о
і 1
а л
= 5
- а
= І 

-« 
*

Результати розгляду пропозицій

Передбачено в міському 
бюджеті на 2019 рік (з 

урахуванням змін)

Касові видатки
станом на
01.01.2020

Кількість
врахованих
(частково

врахованих)
пропозицій

а
е, £
1 1 

* 2■ — а —

ш §
± в — л

в

Інформація щодо врахування

К
іл

ьк
іс

ть
 пи

та
нь

Сума, тис.грн.
’2

Сума,
тис.грн.

1. Москаленко Костянтин 
Олегович

Створення умов для людей 3 
вадами зору: облаштування 
тролейбусів та автобусів 
зовнішнім озвученням.

1 1

_________

Вимоги щодо предмета закупівлі визначаються в тендерній документації, що 
розробляється та затверджується Замовником - КП СМР "Електроавтотранс". За 
результатами проведеного у 2019 році тендеру придбано 4 тролейбуси, що оснащені 
зовнішнім звуковим оповіщенням.

Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Всього питань 2 1 0 0 0 0 0 1

■

Інвентаризація орендованих 
земельних ДІЛЯНОК, умови 
використання цілісного 
майнового комплексу

2 І » 0 0 0 0 І

1.1. Корнієнко Максим 
Володимирович,тахкогпіе 
пко@икг.пеї,0952009913,1нт 
ернаціоналістів, 556, 73

Провести інвентаризацію 
орендованих земельних ділянок 
та стану сплати орендної плати. 
Розірвати договори у разі фактів 
недотримання фінансової 
дисципліни.

1 1 Пропозиція вважається недоцільною Роботи з інвентаризації земель проводяться 
відповідно до положень Постанови КМУ від 23 травня 2012 року № 513 «Про 
затвердження Порядку проведення інвентаризації земель». Відповідно до статті 19-1 
Податкового кодексу України контроль *а своєчасністю, достовірністю, повнотою 
нарахування та сплати податків, зборів, платежів, покладено на контролюючі органи: 
Державну фіскальну службу України.

1
і

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради постійно 
проводиться робота по розірванню договорів оренди вільних від забудови земельних 
ділянок з орендарями, які систематично не сплачують до міською бюджету орендну 
плату' за землю з метою подальшої реалізації права оренди на земельних торгах 
(аукціонах). Розірвання договорів оренди земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти 
нерухомого майна орендарів (будівлі, споруди) не вбачається доцільним.

1.2. Корнієнко Максим 
Володимирович,тах котіе 
пко@икг. леї,0952009913,1нт 
ернаціоналістів. 556, 73

Винайти можливості 
переглянути умови 
використання цілісного 
майнового комплексу міста з 
метою наповнення бюджету.

1

____

1

- -

29 січня 2020 року прийнято рішення Сумської міської ради № 6363-МР «Про внесення 
змін до договору оренди цілісного майнового комплексу по виробництву, 
транспортуванню тепла та електричної енергії у місті Суми від 01 вересня 2005 року 
№ УКМ-0047 та додаткової угоди до нього від ЗО квітня 2013 року»

Відділ культури Сумської міської ради
Пропозиції, що надійшли від учасників громадських слухань

Всьої о питань 1 1 І 0 0 0 ' 0 0 0
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1. Сіробаба Микола Створення в перспективі (2020- 
2121 роки) міського культурно- 
мистецького центру

1 1 За інформацією управління архітектури та містобудування Сумської міської ради функції 
такою міського культурно-мистецького центру може виконувати міський культурний 
центр «Романтика» (багатофункціональна громадська будівля). Створення галереї робіт 
заслуженого художника України Миколи Сіробаби можливе за умови виділення у 
приміщенні МЦ "Романтика" відповідної площини.

Управління освіти і науки Сумської міської ради

Пропозиції, іцо надійшли від учасників електронних консультацій

Всього питань 1 0 1 28502,0 1 28502,0 1
1 0

1. Корніенко Максим 
Володимирович,тах когпіе 
пко <§ икг.пеї,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Забезпечити функціонування
поділу класів на підгрупи з 
вивчення окремих предметів на 
рівні минулих років: виділити 
кошти з міського бюджету на 
ділянках, що не покриваються 
державною субвенцією.

1 1 28502,0 1 28502,0 1 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 (зі 
змінами) «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
закладів (ясла-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх (шкіл- 
інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів 
усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 
загальноосвітніх навчальних закладах» включено видатки на поділ класів на підгрупи 
при вивченні таких предметів: українська та англійська мови, трудове навчання, 
інформатика

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
Всього 1 0 0 0 0 0 0 1 ,

Пропозиції, що надійшли від учасників електронних консультацій

Всього питань 1 0 0 0 0 0
_________

0 1

1
С оціальна реклама 1 0 0 0 0 0 0 1

1.1. Корніенко Максим
Вол оди мировим, тах когпіе 
пко4/ икг. пеі,0952009913,1нт 
ернаціоналістів, 556, 73

Відмовитися від замовлення 
"соціальної" реклами, що не несе 
жодної суспільної користі.

1 1 Відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу» соціальна реклама - інформація 
будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення 
суспільно корисних цілей. популяризацію загальнолюдських цінностей і
розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. Відповідно ж до статті 12 
зазначеного Закону рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа. Згідно 
з пунктом 9.1 розділу 9 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 
12.01.2016 № 11 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської 
ради від 17 12.2013 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами на території міста Суми» вирішення питання щодо розміщення соціальної 
реклами на встановлених у м. Суми рекламних засобах проводиться на підставі рішення 
виконавчого органу ради. Пропозиції щодо кількості місць, тем (змісту), макетів 
соціальної реклами, а також періоду її розміщення замовники соціальної реклами 
подають на розгляд виконавчого органу ради.

11
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Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради (далі - Управління) 
готує проекти рішень виконавчого комітету щодо розміщення соціальної реклами у місті 
Суми на спеціальних конструкціях, інші повноваження стосовно соціальної реклами 
(визначення відповідності макетів поняття «соціальної реклами», погодження макетів, 
розміщення чи сприяння у розміщенні та ін.) до Управління відповідно до функцій та 
завдань Положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, 
затвердженого рішенням Сумської міської ради від 27.04.2016 №662-МР (зі змінами), не 
входять.
Враховуючи зазначене, Управління здійснює замовлення плакатів соціальної реклами 

відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету.

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

Всього 5 0 2 135,3 ' 2 134,3 2 3

Пропозиції, що надійшли від учасників електронних консультацій

1
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення

3 0 0 0 0 0 0 3

1.1. Корнієнко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132, 
Інтернаціоналістів, 556, 
73/Корнієнко Максим 
Володимирович,тахкотіе 
пко@икг.пеі,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Запровадити механізм
монетизації пільг із
мінімальними нормами кількості 
поїздок та пільгових категорій.

1 1 На сьогоднішній день, надання безплатного чи пільгового проїзду регламентовано 
Законами України та постановами Уряду і не містить підстав для звуження такого права, 
в тому числі відокремлення окремих категорій. В той же час, надання пільг готівкою з 
оплати проїзду всім категоріям громадян (більше 60 тисяч осіб), які мають на це право, 
навіть за умови затвердженого по Сумській області розміру щомісячної готівкової 
виплати з розрахунку 30 поїздок на місяць (111,30 грн.), враховуючи необхідне 
збільшення розміру для окремих осіб відповідно до Порядку надання пільг у готівковій 
формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, 
приміських та міжміських маршрутах, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197, потребує значних 
фінансових затрат (близько 91 мільйона гривень).
Таким чином, запровадження механізму монетизації пільг на оплату проїзду із 
мінімальними нормами кількості поїздок та пільгових категорій є в першу чергу 
порушенням гарантованого державною права на пільговий проїзд та передумовами 
соціальної напруги серед мешканців міста.

1.2. Діброва Владислав 
Вячеславович, 
уІадузІау.біЬгоуа://утаіі.сот 
,+380669240103. 
Лебединська 6

Врахувати на 2019-2021 роки 
аналогічні пільги/виплати 
передбачені у 2018 році міською 
програмою «Місто Суми - 
територія добра та милосердя» 
на 2016-2018 роки», але для 
громадян/Почесних донорів 
України, що постійно 
проживають і працюють в

1 І В місті Суми дй міська програма «Місто Суми - територія добра та .милосердя» на 2019- 
2021 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 
4148-МР, Всі заходи даної міської програми поширюються тільки на мешканців міста 
Суми. Відповідно до пункту 8 Статуту територіальної громади міста Суми, затвердженого 
рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 2011 року № 893-МР (далі Статут) 
жителями (мешканцями) міста визнаються
- особи, які постійно проживають у місті;
- особи, які проживають у місті тимчасово, прибули з інших місцевостей у відрядження, 
на навчання (студенти, курсанти, аспіранти ющо), лікування, відпочинок, на військову
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Передбачено в міському 
бюджеті на 2019 рік (з 
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Касові видатки
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Сумах, отримали статус
Почесного донора, здаючи кров 
для сумчан, але мають не 
сумську прописку.

чи альтернативну службу (військовослужбовці та члени їх сімей) за умови їх офіційної 
реєстрації у відповідних органах міста.
Реєстрація жителів, що постійно і тимчасово проживають у місті, здійснюється у порядку, 
передбаченому чинним законодавством. Оскільки вищезазначене коло підстав не дає 
можливості вважати Почесних донорів України, які не мають зареєстрованого місця 
проживання в місті Суми, мешканцями міста Суми в розумінні вимог Статуту, правові 
підстави для надання такій категорії осіб додаткових гарантій, передбачених міською 
програмою, відсутні.

1.3. Корнієнко Максим 
Володимирович,тахкогпіе 
пко@икг.пеі,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

..

Відмовитися від фінансування 
не обов'язкових категорій пільг 
та компенсацій.

1 1 Фінансування витрат для надання пільг та компенсації окремим категоріям громадян, 
передбачених Законами України та постановами Уряду, а також додаткових соціальних 
гарантій мешканцям міста, передбачених рішеннями Сумської міської ради, забезпечує 
здійснення соціального захисту та покращення якості життя мешканців міста. Щодо 
запровадження монетизації пільг на проїзд повідомляємо, що надання безплатного чи 
пільгового проїзду регламентовано Законами України та постановами Уряду. Уразі 
надання пільг готівкою з оплати проїзду всім категоріям громадян, які мають таке право 
(більше 60 тисяч осіб), навіть за умови затвердженого по Сумській області розміру 
щомісячної готівкової виплати з розрахунку ЗО поїздок на місяць (111,30 грн.), 
враховуючи необхідне збільшення розміру для окремих осіб відповідно до Порядку 
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 197, потребує значних 
фінансових затрат (близько 91 мільйона гривень). Таким чином, запровадження 
механізму монетизації пільг на оплату проїзду може обмежити передбачені нормативно- 
правовими актами права мешканців міста на безплатний та пільговий проїзд, а відсутність 
фінансування для надання пільг та компенсацій позбавить можливості надавати додаткові 
соціальні гарантії для осіб, яким вони необхідні.

Пропозиції, що надійшли від учасників громадських слухань

Всього питань 2 0 2 135,3 2 134,3 2 0

1. Представники громадських 
організацій ліквідаторів 
аварії ЧАЕС

Встановлення одноразової 
допомоги учасникам ліквідації 
наслідків на ЧАЕС

1 23,0 1 23,0

_________

1 В рамках виконання міської програми "Місто Суми - територія добра та милосердя" в 
2019 році за рахунок коштів міського бюджету проведено виплати вказаної допомоги, а 
саме: вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році, віднесених 
до категорії І, які не мають статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, до Дня 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (46 осіб по 500 
грн ).

2. Москаленко Костянтин 
Олегович

Встановлення одноразової
допомоги інвалідам 1 та 11 груп 
по зору

1̂
> 1 111,3 1 В рамках виконання міської програми "Місто Суми - територія добра та милосердя" в 

2019 році за рахунок коштів міського бюджету' проведено виплати вказаної допомоги, а 
саме вшанування осіб з інвалідністю І та 11 групи по зору до Міжнародного дня сліпих 
(164 осіб з інвалідністю 1 групи по 500 грн., 97 осіб з інвалідністю 11 групи по 300 грн.).

Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради
Пропозиції, то надійшли від учасників електронних консультацій
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Всього питань 1 0 0 0 0 0 0 1

Компенсація вартості проїзду
для необов’язкових пільгових 
категорій

1 0 0 0 0 0 0 1

1.1. Корніенко Олена 
Володимирівна, 
1епо4ка@икг.пеі, 
0661011132,
Інтернаціоналістів, 556, 73

Не передбачати кошти для 
компенсації вартості проїзду для 
необов'язкових пільгових 
категорій (для прикладу, 50% 
для школярів чи студентів).

1 1 У 2015 році за ініціативою студентських колективів навчальних закладів м. Суми та 
громадського обговорення у форматі круглого столу щодо забезпечення пільгового 
проїзду студентів денної форми навчання в комунальному електротранспорті м. Суми, 
дане питання було опрацьовано робочою групою відповідно до розпорядження міського 
голови від 13.02.2015 року № 34-Р «Про створення робочої групи з питань запровадження 
пільгового проїзду студентів в комунальному електротранспорті м. Суми». 3 метою 
соціальної підтримки молоді, на виконання статті 14 Закону України «Про освіту'», 
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумською міською радою прийнято рішення від 19 серпня 2015 року
№ 4733-МР «Про Порядок надання пільгового проїзду студентам денної форми навчання 
вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учням професійно-технічних 
навчальних закладів міста Суми у міському електротранспорті та відшкодування витрат, 
пов’язаних з наданням таких пільг». На сьогоднішній день у місті Суми функціонує 
десять закладів вищої освіти, з них чотири - ІІІ-ІV рівнів акредитації та шість І-П рівнів 
акредитації, в яких навчається близько 25,5 тисяч студентів, значна частина з них 
користується пільговим проїздом в міському електротранспорті.

Враховуючи вишевикладене та з метою недопущення соціальної напруги серед 
студентської спільноти міста, оскільки дане питання було порушено самими студентами, 
вважаємо за доцільне в наступному році передбачити кошти в міському бюджеті для 
компенсації різниці в тарифах на надання пільгового проїзду студентам денної форми 
навчання вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учням 
професійно-технічних навчальних закладів міста Суми у міському електротранспорті.

Департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради

Пропозиції, що надійшли від учасників електронних консультацій
Всього питань 1 0 0 0 0 0 0 1

1
Висвітлення діяльності 
Сумської міської ради

1 0 0 0 0 0 0 1

1/1
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1.1. Корніснко Максим 
Володимирович,тахкотіе 
пко@икг.пеі,0952009913,Інт 
ернаціоналістів, 556, 73

Не передбачати кошти на 
висвітлення діяльності ради

1 1 3 метою забезпечення відкритості та прозорості у діяльності органів місцевого 
самоврядування, інформування сумчан щодо актуальних питань життєдіяльності міста, а 
також реалізації державної та місцевої політики за різними напрямками, втілення реформ, 
є потреба у створенні інформаційного продукту. Його поширення передбачає договірні 
відносини із засобами масової інформації. Сумська міська рада також забезпечує 
здійснення онлайн-трансляцій своїх сесій, засідань постійних депутатських комісій, 
виконавчого комітету, апаратних нарад при міському голові та ін. Для проведення таких 
трансляцій потрібен фінансовий ресурс. Крім того, відповідно до чинного законодавства 
щодо друкованих засобів масової інформації та
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, з 1 січня 
2019 року міська рада має оприлюднювати документи та проекти документів, які 
підлягають обов’язковому оприлюдненню у засобах масової інформації, винятково у 
комерційних друкованих ЗМ1. Таке оприлюднення можливе лише на договірних засадах, 
що передбачає відповідне фінансування з міського бюджету. Таким чином, Сумська 
міська рада має передбачати необхідні кошти на висвітлення діяльності та інформування 
мешканців міста.

РАЗОМ 59 5 7 51230,8 7 51185,7 10 44
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Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул. Горького,21, м. Суми, 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394 
Е-таіІ: тйп@5тг.аоу.иа Код ЄДРПОУ 02315854

/б? .03.2020 № /04.03.06-06 на №_________________від____________
Секретарю Сумською міської 
ради
Баранову А.В.

На виконання п. 8 плану роботи на І півріччя 2020 року постійної комісії з 
питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики надаємо до 
відома інформацію про основні показники економічного і соціального розвитку 
міста Суми за підсумками 2019 року відповідно до рішення Сумської міської 
ради від 26 лютого 2020 року № 6397 - МР «Про стан виконання рішення 
Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280 - МР «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями 
розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами), за підсумками 2019 року», яке 
розміщено на офіційному сайті Сумської міської ради.

Тому, виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року 
№ 4280 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 
2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами) просимо 
зняти з контролю.

Заступник директора департаменту Л.І. Співакова

Скиртач Л.А. 
Гайдар Т.О. 700 584

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради
! Вхідний №
і "ІД " Уо " А/ 20^о_ р. :



Інформація
про основні показники економічного і соціального розвитку міста Суми 

за підсумками 2019 року

На реалізацію 27 міських цільових (комплексних) програм у межах витрат 
головних розпорядників бюджетних коштів та окремих заходів Програми економічного і 
соціального розвитку міста Суми на 2019 рік у 2019 році було направлено 2062,6 млн. 
гривень.

На 1 грудня 2019 року на території Сумської міської ради, за оцінкою, проживало 
264,9 тис. осіб наявного населення, яке зменшилося на 1,4 тис. осіб (за рахунок природного 
скорочення на 1444 осіб, у той час, як за рахунок міграційного приросту збільшилася на 46 
осіб).

У січні - листопаді 2019 року підприємства міста Суми реалізували промислової 
продукції на суму 19892,2 млн грн, що на 0,1% більше порівняно з відповідним періодом 
2018 року.

У 2019 році промислові підприємства міста за рахунок власних коштів продовжували 
впровадження інвестиційних проектів, здійснення основних капітальних вкладень 
(модернізацію, переоснащення тощо).

Зокрема, ПАТ «Сумихімпром» виконувались роботи з реконструкції цеху складних 
мінеральних добрив (І черга) - 1,1 млн грн, з установки фасувальної машини у виробництві 
двоокису титану - 2,9 млн грн.

ТОВ «ГуалаПак Україна» введено в експлуатацію систему рекуперації етилацетату 
(76,5 млн грн).

ТОВ «Кусум Фарм» здійснювалося розширення виробничих потужностей (3,5 млн 
гривень).

З метою підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва Сумською 
міською радою прийняті рішення, якими встановлені знижені (в порівнянні з іншими 
містами) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та єдиного 
податку (II група) в розмірах, що забезпечить економічне зростання, збереження робочих 
місць і не створюватиме надмірного податкового навантаження на суб’єктів малого та 
середнього бізнесу.

З червня 2019 року розпочав функціонувати «Сумський Бізнес Хаб», в рамках роботи 
якого проведено ряд заходів з питань розвитку малого та середнього бізнесу.

Було затверджено План місцевого економічного розвитку міста Суми, основними 
цілями якого є надання супровідних послуг для бізнесу, створення базової інфраструктури 
для його розвитку, формування маркетингової політики та розвитку сфери туризму.

Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» надається 244 
види адміністративних послуг (+28 видів до 2018 року) та документи дозвільного характеру 
для суб’єктів господарювання, як для мешканців міста, так і для мешканців Сумської 
області.

У віддалених районах міста у 2019 році почали функціонувати 2 територіальних 
підрозділи ЦНАПу: в приміщенні КУ «Центр обслуговування учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради по вул. 
Герасима Кондратьєва, 165/71 та по вул. Романа Атаманюка, 49А.

Також проводилась робота щодо відкриття територіального підрозділу ЦНАПу на 
території Піщанського старостинського округу, в т.ч. за допомогою участі у проекті 
«И-БЕЛО з Європою».

Обсяг прямих інвестицій в економіку міста Суми на 01.10.2019 склав 110,2 млн. 
дол. США, що на 12,0 млн дол. США (на 12,2%) більше обсягу залучених прямих інвестицій 
станом на 01.01.2019 (98,2 млн. дол. США). В загальному обсязі по області обсяг прямих 
інвестицій в економіку міста Суми складає 55,1 відсотків.

Продовжувалась робота щодо підвищення іміджу міста та сприяння залученню 
інвестицій. Було затверджено Стратегію розвитку міста Суми до 2030 року, бренд міста та 
Стратегію інтеркультурного розвитку міста Суми.

Здійснювалася розробка проекту містобудівної документації «Детальний план 
території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми»).



З метою поширення інформації про індустріальний парк «Суми», його переваги та 
інвестиційну привабливість було здійснено його подальшу промоцію.

Проводилася робота з реалізації проектів розвитку міста за рахунок коштів 
міжнародних фінансових та донорських організацій, а саме Європейського інвестиційного 
банку за наступними проектами:

- «Міський громадський транспорт України», в рамках якого планується залучення 
кредитних коштів у сумі 4 млн. євро на реалізацію проекту «Оновлення рухомого складу 
КП «Електроавтотранс» в м. Суми». Забезпечено підписання угоди про передачу коштів 
позики між Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів України, 
Сумською міською радою та комунальним підприємством «Електроавтотранс». 
Підготовлено тендерну документацію для закупівель у рамках проекту, яку погоджено з 
банком. У грудні 2019 року у віснику Європейського союзу розміщено запрошення для 
участі в торгах. Також в рамках вказаного проекту за технічної підтримки консультантів 
компанії Еціз ЕІкгаіпе розпочато розробку плану сталої міської мобільності.

- «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який реалізується 
спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і передбачає залучення 
кредитних коштів у сумі 5,2 млн. євро для реалізації проекту «Підвищення 
енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми». У рамках проекту 
залучено міжнародну технічну допомогу, спільно з консультантами якої було підготовлено 
документи, що вимагаються банком для отримання першого траншу кредитних коштів 
(оновлене ТЕО проекту, План екологічного та соціального управління, План охорони 
навколишнього середовища та безпеки, План залучення зацікавлених сторін, План 
управління відходами). Також з метою підготовки до проведення тендерних процедур, 
зокрема задля визначення обсягу інвестиційних витрат за проектом, проведено обміри 
будівель ДНЗ, що були відібрані для впровадження заходів у рамках проекту, здійснювалась 
розробка проектної документації по ДНЗ № ЗО.

Враховуючи позитивний досвід співпраці з Північною екологічною фінансовою 
корпорацією (НЕФКО):

- проведено роботу із залучення кредиту НЕФКО в сумі 14,7 млн грн на реалізацію 
проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару 
(новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства 
«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, 
вул. Троїцька, 28». Сумською міською радою прийняте відповідне рішення про здійснення 
місцевого запозичення; в грудні 2019 року підписана кредитна угода; розроблено проектну 
документацію за вказаним об’єктом.

- проводилась робота з підготовки проекту «Модернізація та реконструкція системи 
водовідведення у м. Суми (реконструкція міських каналізаційних очисних споруд 
комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 
60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю ЗО 000 м3/добу у м. 
Суми вул. Гамалія, буд. 40)» в рамках програми «КІР Україна - Водна програма 
модернізації» (№Р ЕІкгаіпе АУаІег Мосіегпізаііоп Ргоцгатте), який передбачає реконструкцію 
окремих елементів та заміну обладнання міських очисних споруд. В жовтні 2019 року 
Інвестиційний комітет НЕФКО погодив проектну заявку, у результаті чого отримано 
пропозицію щодо обсягу та умов фінансування (обсяг кредиту НЕФКО - до 1,5 млн. євро, 
інвестиційний грант від Інвестиційної платформи добросусідства (ЛІР) - до 0,3 млн. євро).

У рамках проекту «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» 
за рахунок грантових коштів Німецького товариства з міжнародного співробітництва (ОІ/) у 
сумі 300 тис. євро та співфінансування з міського бюджету завершені будівельні роботи на 
пілотному об’єкті «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі 
стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. 
Суми, вул. Троїцька, 28».

У рамках програми Європейського Союзу «Угода Мерів - демонстраційні проекти» 
розпочато реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах 
міста Суми», що фінансується за кошти Європейського Союзу (грант у сумі понад 1,1 млн 
євро) та співфінансування з міського бюджету, зокрема, розроблено проектну документацію



з термомодернізації КУ ССШ № 7 та КУ ССШ № 9, яка отримала позитивну оцінку від 
національного технічного експерта команди підтримки «Угода мерів - демонстраційні 
проекти». Також документація по КУ ССШ № 9 погоджена європейськими консультантами 
та передана на експертизу.

Протягом 2019 року постійно проводилися заходи, спрямовані на розвиток та 
співробітництво з іноземними партнерами.

У галузі будівництва за 2019 рік підприємствами міста виконано будівельних робіт на 
суму понад 1,1 млрд. гривень (-6,2% до 2018 року). Будівельними підприємствами міста 
виконано 74,0% загальнообласного обсягу робіт.

У січні-вересні 2019 року освоєно 1990,2 млн. грн обсягу капітальних інвестицій, що 
на 15,3% більше показника відповідного періоду 2018 року та складає 40,4% 
загальнообласного показника.

У січні-вересні 2019 року прийнято в експлуатацію 47,0 тис. кв. м загальної площі 
житла (нове будівництво), що більше на 26,3% до січня-вересня 2018 року та складає 59,9% 
загальнообласного показника.

Підприємствами автомобільного транспорту перевезено:
- 389,1 тис. тонн вантажів, що на 8,3% більше, ніж у 2018 році, виконаний ними 

вантажооборот збільшився в 2,1 рази і склав 362,7 млн. ткм;
- 29,6 млн пасажирів, що на 7,5% менше ніж у 2018 році і виконано пасажирооборот в 

обсязі 124,0 млн. пас. км, що на 9,0% менше, ніж у 2018 році.
КП СМР «Електроавтотранс» збільшено у порівнянні з 2018 роком:
- кількість тролейбусів, випущених на лінію на 9,8% (44,8 одиниць);
- кількість випущених автобусів на 10,1% (22,8 одиниць).
Кількість перевезених пасажирів з платним проїздом комунальним автотранспортом 

збільшилася на 6,5% (3,4 млн чол.), електротранспортом - зменшилася на 23,8% (5,3 млн. 
чол.).

КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок коштів міського бюджету було придбано 4 
одиниці тролейбусів на суму 22,5 млн гривень. За рахунок власних коштів підприємством 
здійснено капітальний ремонт 2 автобусів на суму 1,2 млн грн, 1 тролейбусу на суму 0,5 
млн гривень.

Середній розмір заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, 
організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб) у 3 кварталі 2019 року склав 9896 грн, що на 18,8% 
більше ніж у 3 кварталі 2018 року (8332), та в 2,4 рази перевищує рівень мінімальної 
заробітної плати (4173 грн) та на 11,2% більше середньообласного показника.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, 
організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб) у 3 кварталі 2019 року складала 69,9 тис. осіб, що на 
12,4% менше ніж за відповідний період 2018 року (79,8 тис. осіб).

Фонд оплати праці штатних працівників підприємств, установ, організацій (по 
юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб) у 3 кварталі 2019 року склав 2074,2 млрд грн, що на 3,9% 
більше ніж у III кварталі 2018 року.

На кінець грудня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних на обліку становила 
складала 2146 особа, що на 17,5% менше, ніж на кінець грудня 2018 року.

В місті створено майже 5520 робочих місць (+4,2% від планового завдання на рік 
(5300), в т.ч.: для найманих працівників у юридичних осіб - 1947 (35,3% до загальної 
кількості), фізичними особами-підприємцями - 3573 (64,7%).

Станом на 01.01.2020 заборгованість із заробітної плати на загальну суму 288,1 млн. 
грн. мали 12 суб’єктів господарювання міста, що на 41,0 млн грн, або на 16,6% більше ніж на 
початок 2019 року.

Основною причиною збільшення загальної суми заборгованості є значне зростання 
боргу по виплаті заробітної плати АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче 
об’єднання» - на 38,5 млн. грн.( +18,1%).

Значна увага приділялася впровадженню енергозберігаючих заходів в рамках 
реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року та Програми



підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки, на яку 
спрямовано 39,0 млн. грн, із них 21,2 млн грн — кошти міського бюджету, 10,2 млн. грн — 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій, 7,2 млн грн - грантові кошти 012, 0,4 млн. грн - 
грантові кошти Європейського Союзу.

У 2019 році в установах галузей «Освіта», «Культура», комунальних некомерційних 
підприємствах галузі «Охорона здоров’я» економія теплової енергії склала 761,8 Гкал.

У галузі житлово-комунального господарства міста проводилася робота по 
забезпеченню життєдіяльності громади міста.

У місті створено 279 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 171 
органів самоорганізації населення, у тому числі у 2019 році - ЗО об’єднань співвласників.

З міського бюджету проведено відшкодування частини відсотків за кредитами, 
залученими на заходи з енергозбереження, на суму майже 1,8 млн грн (в т.ч. 1,0 млн грн 
фізичним особам (1,3 тис. осіб) та 0,8 млн грн - 38 ОСББ).

На капітальний ремонт житлового фонду та ліфтів спрямовано 45,7 млн гривень.
Проведено капітальний ремонт 60 ліфтів. Проведені роботи з експертного обстеження 

(технічного діагностування) 56 ліфтів, які вичерпали свій граничний строк експлуатації.
Прийнято заяв (пропозицій) щодо дольової участі співвласників у проведенні 

капітального ремонту житлових будинків за рахунок коштів міського бюджету від 
мешканців 25 житлових будинків.

На благоустрій міста спрямовано 290,2 млн. гривень, зокрема за основними видами
робіт:

- улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних 
доріжок - 12,3 млн. гривень;

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення - 2,0 млн грн;
- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та внутрішньодворових доріг - 84 

млн. грн;
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі - 69,0 млн грн (зокрема,

відремонтовано 130,8 тис. м2 вулично-дорожньої мережі) та 48,9 млн грн субвенції.
Вживалися заходи у сфері охорони навколишнього природного середовища, на які 

спрямовано 35,1 млн. грн., зокрема:
- на реконструкцію каналізаційного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить 

по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської і вул. 
Вигонопоселенської (3,3 млн грн) та самопливного колектору Д-1000 мм по вул. 1-ша 
Набережна р. Стрілка (26,5 млн грн, в т.ч. за рахунок коштів ДФРР - 15,0 млн грн, субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій — 2,0 млн грн);

- проведення благоустрою у прибережних захисних смугах р. Псел, р. Сумка, 
р. Стрілка; проведення санітарних заходів у прибережних захисних смугах оз. Чеха; 
утримання обєктів природно-заповідного фонду;

- створення та відновлення газонів у скверах Покровський, Харківський, на 
вул. М. Вовчок, на майдані Незалежності, на території Комплексу пам’яті загиблим в 
Афганістані тощо.

За рахунок коштів міського бюджету у місті здійснювалася реалізація проєктів- 
переможців попереднього циклу громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми, а 
також розпочаті роботи по проектах, визначених переможцями у 2019 році та проектах, які за 
результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) та 1000 
голосів (загальноміські), на що в цілому спрямовано майже 2,0 млн грн коштів міського 
бюджету.

В гуманітарній та соціальній сферах продовжувалась робота по наданню своєчасних 
та якісних послуг, а також виконувались державні та міські програми в частині надання усіх 
видів соціальних допомог, пільг та субсидій населенню міста. Покращувалась 
матеріально-технічна база комунальних установ та закладів усіх сфер діяльності, 
здійснювалися поточні та капітальні ремонти, оновлювалися основні фонди, було 
забезпечено проведення різних загальноміських заходів та проводилась інша робота 
відповідно до виконання власних та делегованих повноважень.
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Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

вул. Горького, 21, м.Суми, 40004 , тел. (0542) 700 - 399, факс 700 - 394,
Е-таі1: тйп@8Піг.Є0У.иа Код ЄДРПОУ 02315854

01.04.2020 № 1060/04.02.03-02_____ на №_______ _ від ____ _________

Секретарю Сумської міської ради 
Баранову АЖ

Інформація про хід виконання рішень 
Сумської міської ради
від 26 лютого 2020 року № 6628 - МР 
«Про знесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 24 грудня 2019 року 
№ 6248 -■ МР «Про бюджет Сумської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік»

/Чу-Ж
9

Пункт 10. Виконано,,
Відповідно до рішення Сумської міської ради від 26 лютого 2020 року 

№ 6628 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» внесені зміни до розпису 
бюджету.

Рішення від 26 лютого 2020 року № 6628 - МР 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рікі> підлягає зняттю з контролю у 
зв’язку з повним виконанням. /'

Директор департаменту
// V і

С.А, Липова

Погоджено:

Перший заступник міського голови

Коваленко 70 07 Ї9

В.В. Войтенко
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СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Зідділ з організації діяльності ради

І

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел. (0542) 70-03-99, факс 70-03-94,
Е-таі1: тЛп@тегіа.5иту.иа. Код ЄДРПОУ 02315854

01.04.2020 № 1078/04.03.07-10 Секретарю Сумської міської ради
Баранову А.В.

Інформація про хід виконання рішення 
Сумської міської ради від 19 червня 
2019 року № 5278-МР № «Про
уповноваження виконавців на участь у 
програмі «N1? Україна - Водна 
програма модернізації» (N1? Бкгаіпе 
ХУаІег Мойегпізаїіоп Рго§гаште)» (зі 
змінами) за І квартал 2020 року

Пункти 1-4. Виконуються.

Забезпечується виконання рішення, а саме:
15 січня 2020 року представники комунального підприємства

«Міськводоканал» та Сумської міської ради взяли участь у семінарі щодо 
Програми Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) у водному 
секторі в Україні в рамках Інвестиційної платформи сусідства (№Р).

- 28 січня 2020 року було прийнято розпорядження міського голови
№ 24 - Р «Про утворення групи реалізації інвестиційного проекту
«Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми 
(реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального 
підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 
м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю ЗО 000 м3/добу у 
м. Суми вул. Гамалія, буд. 40)».

- КП «Міськводоканал» Сумської міської ради проводився тендер щодо
визначення виконавця робіт з розробки проектно-кошторисної документації, в 
якому прийняли участь 4 учасника з відповідними комерційними пропозиціями. 
16 березня 2020 року відбулось розкриття /пропозицій, проходить етап 
визначення переможця. П

Директор департаменту С.А. Липова

Погоджено:

Перший заступник міськог В.В. Войтенко



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

40004, м. Суми, вул. Горького, 21, тел. (0542) 70-03-99, факс 70-03-94,
Е-таіІ: тГїп@тегіа.5иту.иа, Код ЄДРПОУ 02315854

01.04.2020 №1079/04.03.07-10 Секретарю Сумської міської ради 
Баранову А.В.

Інформація 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 стаціонару (новий корпус, 3-х 
поверхова будівля) комунального 
некомерційного підприємства «Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської 
міської ради за адресою:
м. Суми, вул. Троїцька, 28» (зі змінами) за 
І квартал 2020 року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організа ції діяльності рад 

Сумської міської ради
Вхідний № 9/ -АГ

'■зід-Уу/ " Ру 22^7 г

Пункти 1-3. Виконуються.

ІС сопзиіепіеп ТЗкгаіпе булоЗа підтримки консультантів проекту 
підготовлено тендерну документацію за проектом «Енергоефективна 
термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 
3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради».

18 березня 2020 року було оголошено тендер на закупівлі робіт з 
капітального ремонту но об’єкту «Енергоефективна термомодернізація 
(капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова 
будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської рада».

Пункт 4. Виконано.

Директор Департаменту С.А. Липова

Погоджено:
Перший заступник міського голови ~В?В. Войтенко



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул. Горького,21, м. Суми, 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394 
Е-таі1: тГіп@5тг.еоу.иа Код ЄДРГІОУ 02315854

/У. ОА. № Лг? /04.03.06-06 на №________________ від_______

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради
Шилову В. О.

На виконання п. 7 плану роботи постійної комісії з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради на І півріччя 2020 року надаємо інформацію про виконання міських 
цільових (комплексних) програм, фінансування яких у 2019 році здійснювалося 
за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, за 
підсумками 2019 року.

Додаток на 11 арк. в 1 прим.

Заступник директора департаменту

Гайдар Т.А.
Войтенко С.О. 700-584

Л.І. Співакова

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЗІДДІлз організації діяльності ради 

Сумської міської ради
Вхідний №

-ід"_£0_" ОЬ__ зо20 с



Додаток до листа

Інформація про виконання міських цільових (комплексних) програм, фінансування яких
у 2019 році здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел

фінансування, та окремих заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Суми
за підсумками 2019 року

На реалізацію 27 міських (цільових) комплексних програм у межах витрат 
головних розпорядників бюджетних коштів та окремих заходів Програми економічного і 
соціального розвитку міста Суми станом на 01.01.2020 було затверджено з урахуванням 
змін 2253,2 млн. грн. та використано протягом 2019 року - 2062,6 млн. грн. (додаток до 
інформації). Найбільше коштів було направлено на виконання наступних програм:

1) Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» (рішення 
СМР від 19.12.2018 № 4326-МР (зі змінами)

Видатки на виконання завдань та заходів Програми склали 894,78 млн гривень.
За рахунок коштів міського бюджету та субвенцій з державного бюджету на 

утримання закладів освіти та інших закладів у сфері освіти, покращення їх матеріально- 
технічної бази та забезпечення комфортних умов перебування в закладах учасників 
освітнього процесу, спрямовано 890,01 млн грн, в т.ч.:

- 35 дошкільних навчальних закладів та 37 загальноосвітніх навчальних закладів - 
727,56 млн грн;

- семи професійно-технічних навчальних закладів - 115,65 млн грн;
- чотирьох позашкільних закладів освіти та 10-ти дитячо-юнацьких клубів - 

24,97 млн грн;
- Комунальної установи Сумська вечірня (змінна) школа - 1,01 млн грн;
- Комунальної установи Сумська спеціальна загальноосвітня школа І - II ступенів 

- 9,08 млн грн;
- централізованої бухгалтерії, відділу моніторингу і контролю за раціональним 

використанням енергоресурсів та забезпечення надійної експлуатації закладів - 4 од. та КУ 
Сумський «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» - 8,22 млн грн;

- інформаційно - методичного центру - 2,78 млн грн;
- Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Сумської міської ради та - 0,74 млн гривень.
В загальній сумі видатків видатки на покращення матеріально-технічної бази

закладів освіти за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету та відповідних 
субвенцій з обласного та державного бюджетів склали 26,3 млн гривень.

За рахунок коштів міського бюджету також проведено:
- компенсаційні виплати КП СМР «Електроавтотранс» за пільговий проїзд 

автомобільним та електротранспортом дітей 1-11 класів, які навчаються у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста Суми - 0,29 млн грн;

- виплати стипендій міського голови переможцям олімпіад - 0,09 млн гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів міського 
бюджету на співфінансування здійснено придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування на суму 0,76 млн грн та капітальні ремонти будівель, 
приміщень тощо закладів освіти на суму 2,78 млн гривень.

Передана субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам в сумі 
0,85 млн грн для Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації на 
придбання шкільного автобуса для обслуговування КУ Сумський навчально-виховний 
комплекс № 16 імені О. Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» СМР.

2) Комплексна міська Програма «Охорона здоров’я м. Суми на 2019-2021 роки» 
(рішення СМР від 19.12.2018 № 4333-МР (зі змінами)

На виконання Програми спрямовано кошти міського бюджету та субвенцій з 
державного бюджету в сумі 364,61 млн грн, в т.ч. на:



- заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 9,98 млн грн;
- відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, 

що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну 
астму - 1,46 млн грн;

- надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги 
(забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання туберкуліну, 
забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним зубопротезуванням) - 
14,65 млн грн;

- утримання закладів охорони здоров’я - 312,14 млн грн, в т.ч. на :
• КНП «Центральна міська клінічна лікарня», КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, КНП 

«Клінічна лікарня № 5», КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - 267,57 млн 
грн;

• КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР - 36,32 млн грн;
• КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР - 6,18 млн грн;
• КНП «Центр первинної медико - санітарної допомоги № 1», КНП «Центр первинної 

медико - санітарної допомоги № 2» - 2,07 млн гривень.
забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 

(централізованої бухгалтерії та інформаційно - аналітичного центру медичної статистики)
- 2,51 млн грн;

- зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок коштів бюджету розвитку 
міського бюджету - 19,06 млн грн, в т.ч. на:

• проведення капітальних ремонтів за рахунок коштів бюджету розвитку міського 
бюджету - 6,61 млн грн (КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР - 0,49 млн грн, 
КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - 1,70 млн грн, КНП «Клінічна лікарня №5» СМР - 
0,62 млн грн, КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» СМР - 2,44 млн грн, КНП «Клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» - 0,06 млн грн, КНП «ЦПМСД №2» СМР - 1,30 млн грн);

• придбання медичного та іншого обладнання - 12,45 млн грн (по КНП «Центральна 
клінічна лікарня» СМР - 3,30 млн грн (31 од. обладнання); КНП «Клінічна лікарня №4» 
СМР - 0,07 млн грн (4 од. обладнання); КНП «Клінічна лікарня №5» СМР - 4,02 млн грн 
(2 од. обладнання); КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» СМР- 0,38 млн грн (5 од. обладнання); 
КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР - 0,25 млн грн (8 од. 
обладнання), КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР - 0,41 млн грн (5 од. 
обладнання); КНП «ЦПМСД №1» СМР -1,01 млн грн (7 од. обладнання); КНП «ЦПМСД 
№2» СМР - 0,01 млн грн (1 од. обладнання); відділом охорони здоров’я Сумської міської 
ради на забезпечення комп’ютеризації вторинної ланки придбано 200 ноутбуків на 
загальну суму 3,0 млн грн).

Також за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів 
міського бюджету на співфінансування здійснено придбання мікроскопу лор операційного 
для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР вартістю 3,0 млн грн та 
придбання медичного обладнання на суму 1,81 млн грн, в т.ч.: для КНП «ЦПМСД №2» 
СМР (43 од.) - 1,64 млн грн, КНП «ЦМКЛ» СМР (1 од. - апарат підводної тракції хребта)
- 0,17 млн гривень.

3) Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- 
комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки (рішення СМР від
21.12.2017 № 2913-МР (зі змінами)

На виконання Програми за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій з 
державного бюджету було спрямовано 449,65 млн грн, в т.ч. на:

- організацію благоустрою населених пунктів - 289,07 млн грн, в т.ч. на: шляхове 
господарство - 212,68 млн грн, вуличне освітлення - 36,37 млн грн, озеленення - 
16,91 млн грн, утримання цвинтарів - 10,00 млн грн, інші види робіт з благоустрою - 
13,11 млн грн;

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
41,07 млн грн, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності - 41,0 млн грн;



- утримання об’єктів житлово-комунального господарства - 71,90 млн грн 
(експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду - 19,72 млн грн; забезпечення 
діяльності водопровідно-каналізаційного господарства - 51,01 млн грн (фінансова 
підтримка КП «Міськводоканал» СМР — 50,32 млн грн: охорона водозаборів та очисних 
споруд - 4,22 млн грн, оплата вартості спожитої електроенергії - 45,70 млн грн, 
придбання водопровідних та каналізаційних люків - 0,30 млн грн, проведення оцінки 
запасів питних вод Сумського родовища - 0,10 млн грн; поточний ремонт зовнішніх 
мереж водовідведення - 0,11 млн грн; виконання геофізичного дослідження 2-х 
свердловин - 0,13 млн грн; оплата послуг з охорони КНС за адресою вул. Привокзальна, 
4/13 - 0,45 млн грн); встановлення засобів обліку води на центральних теплопунктах та 
котельнях - 1,12 млн грн; інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово- 
комунального господарства - 0,05 млн грн);

- фінансову підтримку та поповнення статутного капіталу комунальних 
підприємств - 5,06 млн грн (КП «Сумижилкомсервіс» СМР - 4,43 млн грн, КП «Центр 
догляду за тваринами» СМР - 0,63 млн грн);

- відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на 
впровадження енергоефективних заходів - 1,78 млн грн;

- іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства - 3,36 млн грн 
(зокрема: святкове оформлення міста, охорона новорічних ялинок, поточний ремонт 
святкової ілюмінації; внесення змін до схеми розміщення зупинок громадського 
транспорту; визначення норм надання послуг з вивезення ТПВ в м. Суми; визначення 
норм накопичення рослинних відходів; надання послуг з розробки оцінки впливу на 
довкілля на будівництво 3-ї черги полігону для складування ТПВ; розроблення схеми 
теплопостачання м. Суми тощо);

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів 
комунальної власності - 3,04 млн грн (зокрема: виконання робіт по об’єктах: 
«Будівництво скейт - парку в міському парку ім. І.М. Кожедуба», «Будівництво міського 
пляжу в парку ім. І.М.Кожедуба», «Будівництво спортивного майданчика Атом-воркаут» 
по просп. Курський, 103», «Будівництво зливової каналізації по вул.Криничній», 
«Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Івана Сірка, 15 м. Суми», 
«Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: вул. Глінки, 11 м. Суми», 
«Влаштування пандусів до житлового будинку за адресою: просп. М. Лушпи, № 11 п.З 
м. Суми»);

- організацію та проведення громадських робіт з благоустрою міста - 0,36 млн грн 
(крім того, 0,36 млн грн - кошти ФЗДССУ на випадок безробіття);

- співфінансування капітального ремонту житлових будинків (40%) співвласниками 
багатоквартирних житлових будинків, в яких не створено ОСББ - 0,02 млн грн;

- демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд - 0,18 млн грн;
- передачу субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам в сумі 

7,99 млн грн Верхньосироватській сільській раді на виконання умов угоди № 545/07-18 
про соціально-економічне співробітництво між Сумською міською радою та 
Верхньосироватською сільською радою.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (25,46 млн грн.) 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів 
міського бюджету на співфінансування (0,36 млн грн) проведено капітальний ремонт 
житлових будинків, об’єктів благоустрою тощо.

4) Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 
2019 - 2021 роки» (рішення СМР від 28.11.2018 № 4148 - МР (зі змінами)

На виконання заходів Програми, відповідно до якої надаються соціальні гарантії та 
пільги мешканцям міста (охоплено більше 70 тисяч громадян), спрямовано 84,14 млн грн, 
зокрема, на надання та виплату:

- компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним, залізничним та 
електротранспортом окремим категоріям громадян - 63,46 млн грн;



- соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою, 
матеріальної допомоги, вшанування пільгових категорій громадян під час проведення в 
місті святкових заходів, відзначення пам’ятних дат тощо - 13,64 млн грн;

- компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 1,73 млн грн;

- пільг на оплату житлово-комунальних послуг Почесним донорам України, 
Почесним громадянам м. Суми; сім’ям осіб з інвалідністю І - II груп по зору; сім'ям, в 
яких виховуються онкохворі діти та діти, хворі на спінальну м’язову атрофію; особам з 
інвалідністю з дитинства І та II груп з діагнозом ДЦП та дітям з інвалідністю з діагнозом 
ДЦП - 1,54 млн грн;

- фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість, за результатами проведених конкурсів - 
1,35 млн грн (Сумській міській організації ветеранів України, Ковпаківській районній 
організації ветеранів м. Суми, громадській організації «Сумська спілка учасників бойових 
дій (АТО)», громадській організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас»);

- пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку та інших, 
встановлених законодавством, пільг - 1,87 млн грн;

- транспортних послуг «Соціальне таксі» КУ «Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» - 0,30 млн гривень.

5) Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та 
основні напрями розвитку на 2020-2021 роки (рішення СМР від 19.12.2018 
№ 4280 - МР (зі змінами)

На виконання Програми за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій з 
державного бюджету було спрямовано 63,13 млн грн, зокрема на:

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства - 4,26 млн грн 
(зокрема, на об’єкти: «Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)» - 
2,99 млн грн, «Інженерні мережі 12 МР - будівництво (будівництво тепломережі)» - 
0,90 млн грн, «Реконструкція лінії освітлення в районі житлових будинків №165/8, 165/9, 
165/10, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва» - 0,30 млн грн);

- будівництво освітніх установ та закладів - 3,15 млн грн (зокрема, на об’єкти: 
«Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9» - 2,18 млн грн, 
«Будівництво спортивного залу КУ Піщанська ЗОПІ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 26» - 
0,38 млн грн, «Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за 
адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а» - 0,14 млн грн, «Реконструкція спортивного 
майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м.Суми по вул. Металургів, 71» - 
0,22 млн грн, «Реконструкція спортивної зали КУ «ССШ № 30 «Унікум» СМР по 
вул. Івана Сірка, 2А» - 0,18 млн грн);

- будівництво медичних установ та закладів - 5,30 млн грн (зокрема, на об’єкти: 
«Реконструкція лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської 
міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми» - 1,49 млн грн, «Реконструкція приміщень 
КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13» - 1,32 млн грн, «Реконструкція 
неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38» - 1,30 млн грн, 
«Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський міський клінічний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20» - 0,80 млн грн, «Нове 
будівництво амбулаторії по вул. Шишкіна, 12 м.Суми» - 0,30 млн грн);

- будівництво інших об’єктів комунальної власності - 26,65 млн грн (зокрема, на
об’єкти: «Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3» - 5,84 млн грн, 
«Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»» - 4,64 млн грн,
«Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул.Першотравнева, 21» - 2,77 млн грн, 
«Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції» - 4,99 млн грн, «Реконструкція 
приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159» - 1,33 млн грн, «Реконструкція нежитлових 
приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79» - 1,14 млн грн, «Реконструкція громадської 
будівлі за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39» - 1,17 млн грн, «Нове



будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території 
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» - 0,89 млн грн, 
«Реконструкція підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1» - 0,88 млн грн);

- здійснення остаточного розрахунку за придбання в комунальну власність 
територіальної громади м. Суми нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: 
м. Суми, вул. Холодногірська, 35 (колишній Клуб юних техніків) - 12,89 млн грн;

- передачу відповідної субвенції з державного бюджету сільському бюджету села 
Піщане на поточний середній ремонт доріг - 7,94 млн грн;

- Передачу субвенції з міського бюджету сільському бюджету с. Піщане на 
капітальний ремонт під’їзної дороги до с. Піщане - 0,50 млн грн;

- передачу субвенції з міського бюджету м. Суми до державного бюджету для 
Управління Служби безпеки України в Сумській області на придбання службового 
автотранспорту та паливно-мастильних матеріалів - 1,32 млн гривень.

6) Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 
2017-2019 роки (рішення СМР від 21,12.2016 № 1548-МР (зі змінами)

На впровадження завдань та заходів Програми спрямовано 38,91 млн грн (кошти 
міського бюджету, субвенція з державного бюджету, грант ОІ2, ЄС).

В закладах бюджетної сфери, що утримуються з міського бюджету, проведені 
наступні заходи:

- реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» 
(ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) - 0,57 млн грн, з них 0,36 млн грн грант ЄС (зокрема: 
часткова оплата за розроблену проектно-кошторисну документацію по ССШ №№ 7, 9; 
оплата послуг технічного експерта, експерта з комунікацій проекту; оплата послуг зі 
створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції по проекту; участь у 
проведенні Днів сталої енергії в м. Суми тощо);

- реалізація пілотного проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний 
ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального 
некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської 
ради за адресою: м. Суми, вул.Троїцька,28» - 11,24 млн грн, в т.ч. за рахунок гранта СІ2 - 
7,24 млн грн (зокрема, виконанні наступні роботи: утеплення стін, укосів, цоколю, 
перекриття даху, перекриття підвалу, заміна дверей, вікон; встановлено систему 
погодного регулювання тепла, модуль підготовки гарячої води, замінено трубопроводи на 
попередньоізольовані, утеплено розподільчі трубопроводи опалення, встановлено 
лічильник обліку теплової енергії для модернізованого корпусу та виконано реноваційні 
заходи тощо);

- реалізація проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) 
будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного 
підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: 
м. Суми, вул. Троїцька, 28» - 0,50 млн грн (підготовлено уточнений пакет 
енергозберігаючих заходів, проект технічного завдання на проектування; розроблено 
проектно-кошторисну документацію);

- виконання обмірювальних креслень зовнішніх геометричних розмірів 14 будівель 
та обмірювальні креслення внутрішніх геометричних розмірів 3 будівель дошкільних 
начальних закладів - 0,20 млн грн (з метою підготовки до реалізації проекту «Підвищення 
енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми»);

- встановлення 726 шт. енергоефективних освітлювальних приладів у ССШ № 17 - 
0,27 млн грн;

- заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладах освіти та 
охорони здоров’я - 10,54 млн грн, з них 10,00 млн грн - кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (замінено 2,8 тис. кв.м. віконних блоків в 10 закладах освіти 
та в 1 закладі охорони здоров’я);

- утеплення фасадів, цоколів, покрівель, віконних відкосів тощо - 12,49 млн грн, з 
них 0,22 млн грн - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (фасадів 
площею 0,4 тис. кв.м (ССШ №10), цоколю, фундаменту - 1,1 тис. кв.м (ССШ №2, КНП



«Центральна міська клінічна лікарня», консультативно-діагностичному відділенні № 2 
КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради, ДМШ №1); покрівлі - 1,2 тис. кв.м 
(ЗОШ №№ 5, 6). Проводилась термомодернізація ЗОШ №22 (утеплено фасад площею 
3,6 тис. кв.м, віконні відкоси - 0,5 тис. кв.м, перекриття - 0,2 тис. кв.м) та завершено 
термомодернізацію будівлі ССШ №25 (виконано роботи по утепленню віконних відкосів 
0,2 тис. кв.м);

- розробка проектно-кошторисної документації, виконання експертизи проекту на 
капітальний ремонт покрівлі з утепленням у НВК №34 - 0,05 млн грн;

- встановлення системи погодного регулювання тепла у ДНЗ №14, Спеціальній 
школі, ЗЗСО №19; встановлення щиту управління, температурних датчиків в ЗОШ №22; 
встановлення щиту управління, температурних датчиків, насосного обладнання в ЗОШ 
№15-1,42 млн грн;

- оплата послуг з обслуговування Сумської міської системи моніторингу 
теплоспоживання будівель закладів та установ галузі «Освіта» - 0,15 млн грн;

- відновлення системи вентиляції в приміщенні харчоблоку в ССШ №1 - 0,17 млн
гри;

- капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання в КНП 
«ДКЛ Святої Зінаїди» - 0,70 млн грн;

- облаштування теплопункту системою погодного регулювання теплоспоживання в 
ДМШ №2 - 0,27 млн грн;

- проведення семінару-тренінгу у рамках впровадження системи енергетичного 
менеджменту відповідно до І8О 50001 у бюджетній сфері міста Суми - 0,05 млн грн;

- проведення наглядового аудиту системи енергетичного менеджменту в 
бюджетній сфері міста Суми - 0,08 млн грн;

- сплата щорічного членського внеску до «Асоціації енергоефективні міста 
України», а також за членство в «Європейській Енергетичній Відзнаці» - 0,08 млн грн;

- проведення загальноміського свята Дні Сталої енергії у місті Суми - 0,13 млн грн 
(виготовлена та придбана сувенірна і поліграфічна продукція для учасників заходів; 
оплачено послуги з виготовлення і трансляції реклами на радіо та телебаченні; забезпечено 
організацію проведення заходу; виготовлено відео ролик «Дні Сталої енергії у місті Суми- 
2019»),

7) Програма розвитку фізичної культура і спорту в місті Суми на 
2019 - 2021 роки» (рішення СМР від 28.11.2018 № 4150 - МР (зі змінами)

На виконання Програми з міського бюджету було спрямовано 36,75 млн грн, в т.ч. 
на:

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту - 1,66 млн грн;

- утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл (СДЮШОР В.Голубничого з легкої атлетики, КДЮСШ «Суми», 
КДЮСШ єдиноборств, ДЮСШ з вільної боротьби, КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2) - 
15,54 млн грн;

- фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- 
спортивних товариств (Сумської міської ДЮСШ «Спартак», міської ДЮСШ «Колос», 
ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», ДЮСШ «Авангард», ДЮСШ «Спартаківець») - 
9,39 млн грн;

- утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та 
клубів за місцем проживання, проведення спортивно - масових заходів та змагань - 
4,18 млн грн;

- фінансову підтримку комунального підприємства «Муніципальний спортивний 
клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 3,65 млн грн;

- фінансову підтримку комунального підприємства «Муніципальний спортивний 
клуб «Тенісна Академія» - 1,73 млн грн (крім того, 0,11 млн грн -власні кошти 
підприємства);

- виплати стипендій міського голови талановитим спортсменам за успішний виступ 
на змаганнях різних рівнів - 0,60 млн гривень.



8) Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту 
м. Суми на 2019-2021 роки (рішення СМР від 19.12.2018 № 4335-МР)

На виконання Програми за рахунок коштів міського бюджету було спрямовано 
32,68 млн грн, а саме на придбання 4 одиниць тролейбусів (22,47 млн грн) та 
відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на 
послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування 
(9,31 млн грн) та на послуги міського електричного транспорту КП СМР 
«Електроавтотранс» (0,90 млн грн).

За рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» здійснено капітальний 
ремонт 2 автобусів та 1 тролейбусу на суму 1,73 млн. грн., а також середній ремонт 
З тролейбусів на суму 0,09 млн. гривень.

9) Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» (рішення СМР від 26.10.2016 
№ 1268-МР (зі змінами)

Всього заходами програми охоплено майже 7 тисяч громадян. На виконання 
заходів програми спрямовано 24,05 млн грн, в т.ч. на:

- надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською 
радою (щомісячна грошова допомога на отримання транспортних послуг добровольцям - 
учасникам АТО; щомісячна грошова допомога дітям, загиблих (померлих) учасників 
АТО), матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, одноразової цільової 
матеріальної допомоги для придбання житла учасникам антитерористичної операції та 
членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції тощо - 14,20 млн 
грн;

- надання безкоштовних путівок до позаміських дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку м. Суми для учнів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, 
добровольцями-учасниками антитерористичної операції - 3,07 млн грн;

- забезпечення безкоштовним харчуванням та новорічними подарунками вихованців 
закладів дошкільної освіти, навчально - виховних комплексів, учнів закладів загальної 
середньої освіти, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 
антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції - 
4,37 млн грн;

надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг учасникам 
антитерористичної операції, добровольцям-учасникам антитерористичної операції та їх 
сім’ям, сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; виплата 
щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа 
учасників АТО, одноразової матеріальної допомоги до Дня незалежності України та Дня 
захисника України особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 
антитерористичної операції тощо — 1,17 млн грн;

- передачу іншої субвенції обласному бюджету Сумської області на здійснення 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним 
транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області - 
0,74 млн грн;

забезпечення додаткового медичного обслуговування учасників 
антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, в т.ч. пільгового зубопротезування - 0,50 млн гривень.

10) Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 
2019-2021 роки (рішення СМР від 19.12.2018 № 4330 - МР (зі змінами)

Всього на реалізацію заходів Програми спрямовано кошти міського бюджету та 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 20,14 млн грн, в т.ч. за 
напрямками:

- охорона та раціональне використання водних ресурсів - 17,82 млн грн,
(проведення благоустрою та санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка,



Стрілка, озера Чеха та інших водних об'єктів - 1,06 млн грн; відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму водойми житлового масиву «Веретенівка» - 0,31 млн 
грн; виконання робіт по об’єктах: «Реконструкція каналізаційного залізобетонного 
самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги 
(вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській» - 
3,30 млн грн, «Реконструкція каналізаційного самопливного колектора Д - 1000 мм по 
вул. 1-ша Набережна р. Стрілка» - 11,46 млн грн, «Будівництво напірного 
каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва в м. Суми з переврізкою в 
збудований напірний колектор» - 1,42 млн грн; виготовлення проектно-кошторисної 
документації по об’єкту «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до 
проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» - 
0,27 млн грн);

- охорона, утримання і розвиток об’єктів природно-заповідного фонду, зелених зон 
та зелених насаджень міста; охорона та раціональне використання ресурсів тваринного 
світу; охорона атмосферного повітря - 1,46 млн грн;

- наукове та інформаційне забезпечення, екологічної освіти та виховання, 
сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля - 0,41 млн грн;

- поводження з відходами - 0,45 млн гривень.
Крім того, на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція каналізаційного 

самопливного колектора Д - 1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка» спрямовано 
кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 15,0 млн гривень.

Повна інформація про виконання міських цільових (комплексних) програм та 
окремих заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Суми за підсумками
2019 року відображена в додатку 3 до «Інформації про стан виконання рішення Сумської 
міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280 - МР «Про Програму економічного і соціального 
роївитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» 
(зі змінами), за підсумками 2019 року» до рішення Сумської міської ради від 26 лютого
2020 року № 6397 - МР «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня
2018 року № 4280 - МР «Про Програму економічного і соціального роївитку м. Суми на
2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 - 2021 роки» (зі змінами), за підсумками 
2019 року».



Додаток до інформації

Інформація про видатки міського бюджету на реалізацію міських (цільових) комплексних програм та окремих 
заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Суми 

за підсумками 2019 року
тис. грн.

№
з/п

Найменування місцевої (регіональної) програми Передбачено в 
міському бюджеті на 

2019 рік
(з урахуванням змін)

Виконано станом на 
01.01.2020 (касові 

видатки за січень - 
грудень 2019 року)

1. Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» 909 478,6 894 783,1

2. Комплексна міська Програма «Охорона здоров’я м. Суми на 2019-2021 роки» 370 090,5 364 609,2

3. Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства міста Суми на 2018-2020 роки 483 970,5 449 650,9

4.
Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна 
комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 
2019-2021 роки

1 706,7 1 240,1

5.
Міська «Програма фінансового забезпечення відзначення на території міста 
державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій
на 2017-2019 роки»

220,5 219,3

6. Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2019-2021 роки 1 758,0 1 640,4

7. Міська комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми 
на 2019-2021 роки 36 595,2 32 683,2

8. Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем 
на 2017- 2019 роки в м. Суми» 15 682,3 12 855,3



№
з/п

Найменування місцевої (регіональної) програми Передбачено в 
міському бюджеті на 

2019 рік
(з урахуванням змін)

Виконано станом на 
01.01.2020 (касові 

видатки за січень - 
грудень 2019 року)

9. Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.Суми» на 2019-2021 роки 6 128,2 5 738,9

10. Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2019 - 2021 роки» 84 712,3 84 136,3

11. Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей» на 2017-2019 роки» 34 191,3 24 048,7

12. Міська програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми 
на 2019-2021 роки 82,8 48,5

13.
Міська цільова Програма з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння 
організації призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України 
та військовим формуванням, розташованим на території міста Суми, у проведенні 
заходів з оборони та мобілізації на 2019 рік

861,9 861,9

14. Міська цільова Програма захисту населення і території м. Суми від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки 2 457,8 2 379,4

15. Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми
на 2019 - 2021 роки 4 115,8 3 694,0

16. Міська цільова програма «Соціальні служби готові прийти на допомогу 
на 2019-2021 роки» 1 093,7 1 065,4

17. Міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини 
на 2017-2019 роки 572,4 572,4

18. Програма «Молодь міста Суми на 2019-2021 роки» 8 200,7 7 943,7

19. Програма зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки 300,0 291,2

20. Програма молодіжного житлового кредитування м.Суми на 2018 - 2020 роки 1 675,4 -380,5



№
з/п

Найменування місцевої (регіональної) програми Передбачено в 
міському бюджеті на 

2019 рік
(з урахуванням змін)

Виконано станом на 
01.01.2020 (касові 

видатки за січень - 
грудень 2019 року)

21. Програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного 
сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2019-2021 роки 545,7 534,8

22. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми 
на 2019-2021 роки 24 892,1 20 140,4

23. Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері місті Суми 
на 2017-2019 роки 125 197,3 38 912,8

24. Комплексна міська цільова Програма регулювання містобудівної діяльності та 
розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 - 2020 роки 1 711,6 1 511,5

25. Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки 37 717,5 36 746,0

26. Цільова програма капітального ремонту, модернізації та диспетчеризації ліфтів у місті 
Суми на 2017-2019 роки 20310,3 13 176,0

ТІ. Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва в м.Суми 
на 2017-2019 роки 449,0 324,1

28. Програма економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями 
розвитку на 2020-2021 роки 78 476,5 63 132,2

РАЗОМ 2 253 194,6 2 062 559,2



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс: (0542) 700-404, е-таіі: Дге5иг8@5тг.еоу.иа 
луеЬ-сайт: сігезига.атг.аоу.иа, код ЄДРПОУ 40456009

На№!______________від______________

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради VII скликання

Шилову В.О

Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 
ради підготовлено інформацію про заключний звіт про виконання цільової 
Програми підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017- 
2019 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 
30 листопада 2016 року № 1451-МР (зі змінами). Просимо розглянути дане 
питання на черговому засіданні постійної комісії з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради.

Додатки: на 17 арк. в 1 прим.

Директор департаменту Ю.М. Клименко

Боженко
Мандрика
700-139 СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

Відділ з організації діяльності ради 
Сумськ міської ради 

Вхідний Г ^33,Вхідний Н А

В'Д 02_ 20 2020 20 Р



Додаток 1

Заключний звіт
про виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)

1. 311, 0411 
КВКВ

2. 311 
КВКВ

3. 311 7610
КПКВК

департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської
найменування головного розпорядника коштів програми 

міської ради
департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (зі змінами),
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

затверджена рішенням Сумської міської ради від 30.11.2016 № 1451-МР (зі змінами)

№ Назва міської програми

Планові обсяги 
фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. грн. Стан виконання (показники ефективності)

Усього
МІСЬ

КИЙ
бюд
жет

Інші
джерела
фінан

сування

Усього
Місь
кий

бюджет

Інші
джерела
фінансу

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9
цільова Програма
підтримки малого і 
середнього
підприємництва в
м. Суми на 2017-2019 
роки (зі змінами)

Фактично витрачено за 2017-2019 роки всього 3046,9 тис. 
грн., в т.ч. з бюджету м. Суми - 1031,3 тис. грн., інші 
кошти - 2015,6 тис. грн.
У 2019 році всього 423,7 тис. грн., з них з бюджету м. Суми 
— 324,1 тис. грн., інші кошти — 99,6 тис. грн.
Надходження коштів до міського бюджету зі сплати єдиного 
податку в 2017 році склало 152,6 млн. грн.; в 2018 році - 185,3 
млн. грн.; в 2019 році - 224,2 млн. грн.

Нормативне регулювання
Завдання Захід 1.1. Забезпечення - - - - - - Протягом 2017-2019 років підготовлено та оприлюднено 84



2
1.
Впорядку
вання
норматив
ного
регулюван
-ня
діяльності 
суб’єктів 
малого і 
середньо
го
підприєм
ництва, 
взаємодія 
їх 3
органами 
влади, 
громадсь
кістю

здійснення державної 
регуляторної політики у 
сфері підприємництва в 
місті шляхом:
- проведення М-тесту;

проектів регуляторних актів (27 СМР, 57 ВК), в т.ч. у 2019 
році - 31 проект регуляторних актів (8 СМР, 23 ВК). Детальна 
інформація в додатку 2.

-проведення
зовнішнього аудиту
діючих регуляторних 
актів, прийнятих
Сумською міською
радою

Відповідних даних від громадських організацій та об’єднань 
підприємців до департаменту забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради не надходило.

Захід 1.2. Організація та 
проведення навчання, 
семінарів, консультацій 
для суб’єктів малого і 
середнього
підприємництва та
працівників відповідних 
виконавчих органів
Сумської міської ради, в 
тому числі з питань 
регуляторної політики у 
сфері господарської
діяльності з метою
зменшення
регуляторних витрат
суб'єктів малого і
середнього
підприємництва на
виконання положень
регуляторних актів,
прийнятих Сумською 
міською радою

210,0 
вт. ч. 

2019р.- 
80,0

210,0 
в т. ч. 

2019р.- 
80,0

164,4 
в т. ч. 

2019р.- 
80,0

164,4 
в т. ч. 

2019р.- 
80,0

Фактично витрачено за 2017-2019 роки 146,9 тис. грн., в 
т.ч. у 2017році - 33,5 тис. грн., у 2018році — 45,3 тис. гри., 
у 2019 році - 68,1 тис. грн.
Протягом 2017-2019 років департаментом забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради організовано та 
проведено 11 семінарів для суб’єктів малого і середнього 
підприємництва.
У 2017 році - 3 семінари з залученням 181 суб’єкта 
господарювання.
У 2018 році - 3 семінари з залученням 186 суб’єктів 
господарювання.
У 2019 році - 5 семінарів з залученням 412 суб’єктів 
господарювання, а саме:
- 08.02.2019 року спільно з Сумською торгово-промисловою 
палатою на теми: «Експорт товарів та послуг: особливості 
пошуку контрагентів в ході переорієнтації експортних 
потоків України з СНД до Європи, Африки, Азії та Америки» 
та «Презентація можливостей банку для підтримки 
українського бізнесу»;
- 15.03.2019 року спільно з Центром інформаційної підтримки 
бізнесу м. Суми на тему «Актуальні питання обліку та 
оподаткування заробітної плати»;
- 12.04.2019 спільно з Сумською торгово-промисловою 
палатою на тему «Дія та застосування Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 
Практика корпоративних спорів»;
- 27.09.2019 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу на 
тему «Фізична особа-підприємець: виклики обліку та 
оподаткування»;



з
- 07 грудня 2019 року у приміщенні Конгрес-центру СумДУ 
спільно з управлінням стратегічного розвитку міста Сумської 
міської ради на тему «Бренд Стратегія: створення брендів, 
ведення проектів, стратегічне планування, управління 
командами».

Взаємодія виконавчих органів Сумської міської ради з бізнес-середовищем міста
Завдання
2.
Стабільне
функціо
нування
системи
взаємодії
місцевих
органів
влади,
суб’єктів
господа
рювання,
громадсь-
ких
форму
вань,
спожива
чів

Захід 2.1. Проведення 
круглих столів для 
суб’єктів малого та 
середнього 
підприємництва з 
актуальних питань

Пропозицій із вказаного питання до департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради не 
надходили.

Захід 2.2. Підтримання 
ініціативи створення 
громадських об’єднань 
для спільного
вирішення проблемних 
питань розвитку малого 
та середнього бізнесу

Пропозицій із вказаного питання до департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради не 
надходили.

Захід 2.3. Проведення 
аналізу:
- надходжень податків в 
бюджет міста;

зниження 
(підвищення) цін на 
продовольчі товари
соціальної групи;
- потреби малого і 
середнього
підприємництва в
кваліфікованих кадрах, 
можливості формування 
замовлень від бізнесу до 
центрів підготовки та 
перепідготовки фахівців

Проводиться щотижневий моніторинг виконання планових 
показників зі своєчасного та повного надходження коштів до 
міського бюджету.
За 2017 рік надходження до бюджету від підприємств та 
фізичних осіб-підприємців склали по:

- єдиному податку - 152,6 млн. грн., з них юридичними 
особами сплачено 34,4 млн. грн., фізичними особами- 
підприємцями - 118,0 млн. грн., сільськогосподарськими 
товаровиробниками-0,1 млн. грн.;

- платі за землю - 162,4 млн. грн.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

— 6,8 млн. грн.
За 2018 рік надходження до бюджету від підприємств та 
фізичних осіб-підприємців склали по:
- єдиному податку - 185,3 млн. грн., з них юридичними 
особами сплачено 39,6 млн. грн., фізичними особами- 
підприємцями - 145,5 млн. грн., сільського-господарськими 
товаровиробниками - 0,2 млн. грн.;

- платі за землю - 171,9 млн. грн.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
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- 8,4 млн. грн.
За 2019 рік надходження до бюджету від підприємств та 
фізичних осіб-підприємців складають по:
- єдиному податку - 224,1 млн. грн., з них юридичними 
особами сплачено 44,6 млн. грн., фізичними особами- 
підприємцями - 179,3 млн. грн., сільського-господарськими 
товаровиробниками - 0,2 млн. грн.;
- платі за землю — 184,5 млн. грн.;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
- 15,6 млн. грн.
Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів 
Сумської міської ради проводиться моніторинг роздрібних 
цін на продовольчі товари соціальної групи, результати якого 
надаються Сумській обласній державній адміністрації для 
проведення аналізу цінової ситуації на ринку споживчих 
товарів та департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради для планування відповідних
показників розвитку галузі торгівлі та узагальнення їх у 
Програмі економічного і соціального розвитку міста Суми. 
Протягом 2017-2019 років 87 громадян, у т.ч. протягом 2019 
року — 55 громадян, пройшли навчання на курсах підвищення 
кваліфікації за навчальною програмою «Основи малого 
підприємництва».
У секторі самостійного пошуку роботи розміщується 
інформація для осіб, які мають бажання започаткувати власну 
справу. На допомогу підприємцям - початківцям оформлений 
куточок, де вони можуть скористатися інформацією щодо 
нормативних документів та переліку необхідних для 
започаткування та здійснення підприємницької діяльності 
контактних телефонів Державної податкової адміністрації, 
відділу державної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності Сумської міської ради, юридичних консультацій, а 
також, з питань розвитку підприємництва. Консультації 
підприємцям надаються спеціалістами юридичного відділу та 
відділу взаємодії з роботодавцями міського центру 
зайнятості.
Протягом 2017-2019 років 111 громадян (з них 14 осіб - 
учасники АТО, 2 особи з числа ВПО 4 особи - з групою 
інвалідності, 26 осіб - молодь до 35 років), в т.ч. протягом 
2019 року - 49 громадян (з них 26 осіб - молодь до 35 років,
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1 особа з числа інвалідів та 1 особа з числа ВПО) які 
знаходились на обліку в Сумському міському центрі 
зайнятості отримали одноразову виплату допомоги по 
безробіттю для відкриття підприємницької діяльності.

Фінансова підтримка
Завдання
3.
Надання
фінансо
вої
підтримки
на
розвиток 
малого і 
середньо
го
підприєм
ництва

Захід 3.1. Надання 
фінансової підтримки 
суб’єктам малого і 
середнього 
підприємництва з 
бюджету м. Суми

3000,0 
в т. ч. 

2019р.- 
1000,0

3000,0
в т. ч. 

2019р.- 
1000,0

1900,0
в т. ч. 

2019р.- 
0

1900,0
в т. ч. 

2019р.- 
0

Протягом 2017-2019років кошти не витрачались.
Рішенням 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» затверджено порядок надання 
фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього 
підприємництва в м. Суми в розмірі 1 млн. грн. щорічно з 
2017 по 2019 роки.
На виконання вимог Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання», який набрав чинності з 
02 серпня 2017 року, департаментом 11.04.2018 до 
Антимонопольного комітету України було надано 
повідомлення про державну допомогу, відповідно до Порядку 
подання та оформлення повідомлень про нову державну 
допомогу та про внесення змін до умов чинної державної 
допомоги, затвердженого розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 № 2-рп.
В січні 2019 року Департаментом був отриманий висновок 
Антимонопольного комітету України про визнання цього 
Порядку допустимою державною допомогою за умови 
внесення в нього деяких змін. Рішенням Сумської міської 
ради від 18 грудня 2019 року № 6109-МР «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» відповідні зміни внесено.

Захід.3.2. Надання пільг 
зі сплати земельного 
податку відповідно до 
Податкового кодексу
України деяким
категоріям переробних 
підприємств, підприємств 
з випуску товарів

Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу 
України, Законами України від 20.12.2016 № 1791 «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 
21.12.2016 № 1797 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні», з метою підтримки суб’єктів господарювання
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народного споживання 
(суб’єктам малого та 
середнього бізнесу)

юридичних та фізичних осіб-підприємців, що займаються 
виробництвом і переробкою товарів народного споживання 
(суб’єктам малого та середнього бізнесу), Сумською міською 
радою прийнято рішення від 26 квітня 2017 року 
№ 2041 - МР «Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 08 липня 2015 року Яз 4562-МР «Про 
встановлення плати за землю на території міста Суми». 
Пунктом 5.2 вищенаведеного рішення визначена пільга щодо 
сплати земельного податку для підприємств та фізичних 
осіб-підприємців малого та середнього бізнесу.
20 червня 2018 року Сумською міською радою прийнято 
рішення № 3576 - МР «Про встановлення плати за землю», 
яким встановлено пільги зі сплати земельного податку на 
2019 рік. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані 
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 
України, за переліком згідно з додатком 2 до вищенаведеного 
рішення.

Захід 3.3. Організаційна 
робота з проведення 
залучення коштів, грантів 
міжнародних фінансових 
організацій, іноземних
банків, інших
недержавних установ для 
підтримки суб’єктів
малого і середнього 
підприємництва

Протягом 2017-2019 років департаментом фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської міської ради було 
надіслано 75, у т.ч. протягом 2019 року - 16 інформаційних 
довідок про додаткові можливості підтримки суб’єктів 
малого і середнього підприємництва, в тому числі, щодо: 
програми підтримки та просування експорту - 25 од., у т.ч. 
протягом 2019 року - 4; участі у тренінгах, конференціях та 
конкурсах - 17 од., у т.ч. протягом 2019 року - 7; програми 
підтримки та розвитку підприємств - 18 од., у т.ч. протягом 
2019 року - 5; програми стажувань - 4 од.
Також, вся інформація постійно розміщується на офіційних 
сайтах департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради та департаменту забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради.

Захід 3.4. Залучення 
відповідно до чинного 
законодавства суб’єктів 
малого і середнього 
підприємництва до
виконання державних,
регіональних, міських
замовлень, закупівлі
товарів, робіт та послуг

Відділом з конкурсних торгів Сумської міської ради постійно 
надається консультативна та методична допомога з питань 
публічних закупівель товарів, робіт і послуг за допомогою 
електронної системи державних закупівель «Рго2огго» 
представникам малого і середнього підприємництва і 
розпорядникам бюджетних коштів Сумської міської ради.
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за рахунок бюджетних 
коштів шляхом
інформування, 
консультування, надання 
допомоги в підготовці 
документів, тощо
Захід 3.5. Участь
Сумської міської ради 
спільно з Центром
міжнародного 
приватного
підприємництва (СІРЕ) та 
Сумським державним
університетом (СумДУ) у 
створенні платформи для 
розвитку бізнесу (бізнес- 
центру) шляхом надання 
субвенцій з міського 
бюджету державному
бюджету

1909,0
в т. ч. 

2019р.- 
790,0

199,0 
в т. ч. 

2019р.- 
0

1710,0
в т. ч.
2019р.-
790,0

1909,0 
в т. ч. 
2019р.

0

199,0 
в т. ч. 
2019р.

0

1710,0 
в т. ч. 
2019р.

0

Фактично витрачено у 2018 році -1909,0 тис. грн., з них з 
бюджету м. Суми -199,0 тис. грн.
Проведена робота зі створення центру розвитку бізнесу в 
Сумах, який би поєднував в собі навчання, роботу, 
консультації, коворкинг-центр та виконував функції 
універсального бізнес-інкубатору, разом з Центром 
міжнародного приватного підприємництва СІРЕ, Сумським 
державним університетом та Сумською коаліцією малого та 
середнього бізнесу. У зв’язку з прийнятим Сумською міською 
радою рішенням про надання підтримки на реалізацію 
міського проекту «Платформа ІЕ8 (ІпуезІтепІ епігергепеигзііір 
зіагі-ир) - Інвестиції, підприємництво та стартапи» для 
подальшого розвитку бізнесу міста Суми, з міського 
бюджету були виділені кошти для створення платформи 
розвитку бізнесу шляхом надання субвенції з міського 
бюджету державному бюджету у сумі 199,00 тис. грн., які 
використані на закупівлю необхідного обладнання.
14 червня 2019 року в приміщенні Конгрес-центру СумДУ 
відбулось відкриття «Сумського Бізнес Хабу», презентація 
концепції його роботи, як відкритого простору для 
кооперації, розвитку, навчання та обміну ідеями 
представників бізнес-спільноти Сум та облаштованого 
простору.
Протягом 2019 року у Сумському Бізнес хабі проведено 50 
заходів з питань розвитку малого та середнього бізнесу у 
м. Суми спільно з представниками бізнесу, Сумської міської 
ради та СумДУ.

Ресурсне та інформаційне забезпечення



8
Завдання
4.
Ресурсне
та
інформа
ційне
забезпе
чення
суб'єктів
підприєм
ництва

Захід 4.1. Організаційна 
та інформаційна
підтримка проведення
форумів, виставкових
заходів, постійно діючих 
виставок, у тому числі 
«Хенд Мейд» на
Монастирському узвозі

287,0 
в т.ч. 

2019р.- 
0

50,0 
в т.ч. 

2019р.- 
0

237,0 
в т.ч. 

2019р.- 
0

Протягом 2017-2019 років кошти не витрачались. 
Управлінням архітектури та містобудування Сумської міської 
ради відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 13.11.2018 № 646 «Про проведення 
відкритого архітектурного конкурсу на визначення кращої 
проектної пропозиції із облаштування громадського простору 
«Монастирський узвіз» було оголошено відкритий 
архітектурний конкурс на визначення кращої проектної 
пропозиції із облаштування громадського простору 
«Монастирський узвіз». Відповідно до умов проведення 
конкурсу, згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 13.11.2018 № 646, проектів до управління 
архітектури та містобудування не надійшло, тому конкурс не 
відбувся.
Відділом культури та туризму Сумської міської ради 
організовано та проведено загальноміські культурно- 
мистецькі заходи, до участі в яких були запрошені фізичні 
особи-підприємці та майстри народного мистецтва, а 
саме:
виставки народного мистецтва; виставки з проведенням 
майстер-класів народного мистецтва; засідання клубу 
писанкарів, творчі зустрічі з народними майстрами; 
етнографічні фестивалі. На виставках були представлені 
роботи майстрів: Валентина Коздровська, Дарина Гула, 
Любов Ярцова, Світлана Бідна і художниці: Ярослава 
Мудрова, Аліна Свирид та ін.
Протягом 2019 року відділом культури та туризму Сумської 
міської ради організовано та проведено наступні заходи: 
24 квітня 2019 року в Конгрес-центрі СумДУ у рамках 
Всеукраїнського етнокультурного проекту «РоІкИктате» 
виставку «Писанковий всесвіт»; 18 травня 2019 року в рамках 
святкування Дня Європи, в парку культури та відпочинку 
ім. І.М. Кожедуба відбувся етнографічний фестиваль «Барви 
рідного міста»; у серпні 2019 року відбувся етнічно- 
фольклорний аграрний фестиваль «НешрРезІ», під час якого 
викладачем Сумської дитячої школи ім. М.Г. Лисенка 
Ярцовою Любов’ю Олександрівною були проведені майстер- 
класи з оздоблення та декоративного розпису конопляних 
сумок. Напередодні новорічних свят у Центральній міській 
бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка відкрилася творча виставка
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юних талантів «Різдвяна рапсодія». Юні таланти художньої 
школи ім. М. Лисенка та Палацу дітей та юнацтва 
представили творчі роботи в різних техніках образотворчого 
та народного мистецтва, які вражали різноманіттям бісерних 
робіт, художньої вишивки та витинанки. В рамках реалізації 
гранду Президента України, який молода творча група на чолі 
з викладачем Сумської художньої школи ім. М.Г. Лисенка 
Любов’ю Ярцовою у грудні 2019 року в ТРЦ «Мануфактура» 
відбулась презентація етно-проекту серії витинанок 
«Місяцелік».

Захід 4.2. Проведення 
відкритого Сумського
регіонального чемпіонату 
з перукарського
мистецтва, нігтьової
естетики та макіяжу

270,0 
в т.ч. 

2019р.- 
100,0

150,0
в т.ч. 

2019р.- 
60,0

120,0 
в т.ч. 

2019р.- 
40,0

264,4 
в т.ч. 

2019р.- 
97,2

132,4 
в т.ч. 

2019р.- 
51,2

132,0 
в т.ч. 

2019р.- 
46,0

Фактично витрачено за 2017-2019 роки всього 264,4 тис. 
грн., в т.ч. з бюджету м. Суми: у 2017році - 38,2 тис. грн., 
у 2018 році - 43,0 тис. грн., у 2019 році - 51,2 тис. грн.; інші 
кошти: у 2017 році - 40,0 тис. грн., у 2018 році - 46,0 тис. 
грн., у 2019 році - 46,0 тис. грн.
Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів 
Сумської міської ради у приміщенні Конгрес-центру 
Сумського державного університету кожного року 
проводився Сумський регіональний чемпіонат з
перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу.
У 2017 році у чемпіонаті взяли участь 145 учасників з міст 
Суми, Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Лебедин, Тростянець, 
в тому числі - 90 учнів професійно-технічних навчальних 
закладів міста Суми та Сумської області. 56 призових місць 
із 82 зайняли сумчани, всім переможцям були вручені 
грамоти, медалі та цінні подарунки.
У 2018 році загальна кількість учасників чемпіонату - 220 із 
міст Суми, Харків, Білопілля, Тростянець, Ромни, Конотоп, 
Шостка, Миргород, Полтава, в тому числі - 126 учнів 
навчальних закладів м. Суми та Сумської області. Із 127 
призових місць, 70 зайняли сумчани.
У 2019 році загальна кількість учасників чемпіонату - 220 із 
міст Суми, Харків, Білопілля, Тростянець, Ромни, Конотоп, 
Шостка, Миргород, Полтава, в тому числі - 126 учнів 
навчальних закладів м. Суми та Сумської області. Із 127 
призових місць, 77 зайняли сумчани.

Захід 4.3. Проведення 
міського конкурсу
«Кращий сумський
кондитер» до Дня міста

137,0 
в т.ч. 

2019р.-
0

137,0 
в т.ч. 

2019р.-
0

137,8 
в т.ч. 

2019р.-
0

137,8 
в т.ч. 

2019р.-
0

Фактично витрачено за 2017-2018 роки 137,8 тис. грн., в 
т.ч.у 2017році - 76,0 тис. грн., у 2018році - 61,8 тис. грн. 
Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів 
Сумської міської ради у 2017-2018 роках було проведено
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Суми конкурс «Кращий сумський кондитер». Конкурс проводився у 

вікових категоріях: «кондитер» та «кондитер-початківець». 
Рішенням Сумської міської ради від 05 червня 2019 року 
№ 5088-МР захід виключено.

Захід 4.4. Організація 
участі представників
м. Суми у
спеціалізованих 
виставкових заходах

3 метою популяризації власної продукції
місцевих товаровиробників ТОВ «Горобина», ТОВ «Сумська 
паляниця», ФОП Кульомза Р.М., філія Сумський молочний 
завод ДП «Аромат», ФОП Богданов М.Д., ФОП Карпен- 
ко С.М., ТОВ «Авіс - Україна», ФОП Чеховський Д.В., 
ТОВ «Украгроойл», ФОП Павлічек В.В. запрошувались до 
участі у ярмарках, які проводились в м. Суми протягом 
2017-2019 років.

Захід 4.5. Проведення 
урочистих заходів з 
нагоди Дня підприємця 
та щорічного рейтингу 
«Золота Перлина»

315,0 
в т.ч. 

2019р.- 
105,0

315,0 
в т.ч. 

2019р.- 
105,0

153,6 
в т.ч. 

2019р.- 
53,0

153,6 
в т.ч. 

2019р.- 
53,0

Фактично витрачено за 2017-2019 роки 153,6 тис. грн., в 
т.ч. у 2017році - 45,9 тис. грн., у 2018році - 54,7 тис. грн., 
у 2019 році —53,0 тис. грн.
У 2017 та 2018 роках урочисті заходи з нагоди Дня 
підприємця та нагородження переможців щорічного рейтингу 
«Золота Перлина» проводились у приміщення Сумської 
обласної філармонії.
У 2019 році вперше в місті департаментом забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради був проведений 
Фестиваль власної справи ВХГО до Дня підприємця.

Захід 4.6. Забезпечення 
функціонування 
консультативно-дорадчих 
та інших допоміжних 
органів, створених при 
Сумській міській раді та 
її виконавчому комітеті

Перелік консультативно-дорадчих та інших допоміжних 
органів, створених при Сумській міській раді та її 
виконавчому комітеті розміщений на Інформаційному веб- 
сайті Сумської міської ради.

Захід 4.7. Організаційна 
та інформаційна
підтримка проведення у 
м. Суми міжнародного 
форуму розвитку ІТ- 
технологій «ІТ РЕОРЬЕ 
8ИМУ»

561,0 
в т.ч. 

2019р.- 
187,0

201,0 
в т.ч. 

2019р.- 
67,0

360,0 
в т.ч. 

2019р.- 
120,0

359.6 
в т.ч.

2019р.-
105.6

186,0 
в т.ч. 

2019р.- 
52,0

173.6 
в т.ч.

2019р.-
53.6

Фактично витрачено за 2017-2019 роки всього 282,6 тис. 
грн., в т.ч. з бюджету м. Суми: у 2017році - 67,0 тис. грн., 
у 2018 році —0, у 2019 році —42,0 тис. грн.; інші кошти: у 
2017році -120,0 тис. грн.,у 2019році - 53,6 тис. грн.
У 2017 році відбувся міжнародний форум ІТ-технологій «ІТ 
РЕОРЬЕ 8ЦМУ» в приміщенні зали вченої ради СНАУ, який 
був організований та проведений Департаментом
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, 
СНАУ, СумДУ, Міжнародною Торговою палатою ІСС 
ІЛсгате.
У 2019 році на базі СумДУ, спільно з Асоціацією підприємств
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промислової автоматизації України (АППАУ),
департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради була організована та проведена конференція 
«8МАК.Т підходи для промислових хайтек» у рамках форуму 
«ІТ РЕОРЬЕ 8ЦМУ».

Захід 4.8. Сприяння 
проведенню ярмарків, 
організації та
впорядкуванню торгівлі 
продовольчих та
непродовольчих товарів, 
товарів місцевих
товаровиробників на
території міста Суми

3 метою розвитку усіх форм торгівлі, недопущення стихійної 
торгівлі на вулицях міста Суми, відділом торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів Сумської міської ради постійно 
впорядкування: торгівлі живими квітами напередодні 
Міжнародного дня 8 Березня; виносної торгівлі пасхальними 
куличами; торгівлі штучними квітами по вул. Засумська, 
Набережна р. Стрілки, Шевченка; саджанцями дерев, кущів, 
розсадою рослин та квітів по вул. Ярослава Мудрого; 
сезонної роздрібної торгівлі квасом у весняно-осінній період; 
залучення суб’єктів господарювання до участі у святі 
«Сумська масляна»; сезонної роздрібної торгівлі ялинками 
живими напередодні Новорічних свят; торгівлі ялинковими 
іграшками та прикрасами, дитячими новорічними 
подарунками, кулінарними та кондитерськими виробами 
святкового асортименту.
Підприємці та товаровиробники м. Суми залучались до 
участі у святі «Сумська масляна», з нагоди відзначення Дня 
Європи в місті Суми, під час проведення Міжнародного 
фестивалю духової музики «Сурми України», під час 
проведення у міському парку ім. І.М. Кожедуба денного 
04 Фестивалю та фестивалі вуличної їжі та напоїв; а також до 
обласних сільськогосподарських ярмарків до Великодніх 
свят, Покрови Пресвятої Богородиці, новорічних та різдвяних 
свят.

Захід 4.9. Проведення 
фестивалю вуличної їжі 
та електронної музики 
«8-публіка».

55,0 
в т.ч. 

2019р.- 
55,0

55,00 
в т.ч. 

2019р.- 
55,0

48,8 
в т.ч. 

2019р.- 
48,8

48,8 
в т.ч. 

2019р.- 
48,8

Фактично витрачено у 2019 році 48,8 тис. грн.
У вересні 2019 року до Дня міста на Театральній площі 
проведено фестиваль вуличної їжі. У фестивалі прийняли 
участь заклади ресторанного господарства, магазини та 
виробники міста. Було організовано роботу семи 
торговельних точок.

Захід 4.10. Проведення 
фестивалю
«Слобожанські смаки»

42,0 
в т.ч. 

2019р.- 
42,0

42,0 
в т.ч. 

2019р.- 
42,0

42,0 
в т.ч. 

2019р.- 
42,0

42,0 
в т.ч. 

2019р.- 
42,0

Фактично витрачено у 2019 році 42,0 тис. грн.
У грудні 2019 року відділом торгівлі, побуту та захисту прав 
споживачів Сумської міської ради проведено перший етап 
фестивалю «Слобожанські смаки».
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Оптимізація дозвільної системи
Завдання
5.
Подальша
оптиміза
ція
дозвільної
системи
та
підвищен
ня
ефектив
ності
діяльності
дозвіль
них
органів

Захід 5.1. Здійснення 
моніторингу якості
наданих послуг
управлінням «Центр
надання
адміністративних послуг 
у м. Суми» Сумської 
міської ради, роботи 
дозвільних органів,
адміністративних органів 
та надання пропозицій 
щодо вдосконалення їх 
роботи

За 2017-2019 роки в управлінні «Центр надання 
адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради 
було зареєстровано близько 61100 звернень суб’єктів 
господарювання для отримання документів дозвільного 
характеру та декларацій, видано документів дозвільного 
характеру та зареєстровано декларацій близько 66000. Надані 
консультації з питань видачі документів дозвільного 
характеру в приміщенні Центру надання адміністративних 
послуг у м. Суми: представниками дозвільних органів - 
58500, державними адміністраторами - 116000.

Співробітництво та обмін практичним досвідом
Завдання
6.
Обмін
передовим
практич
ним
досвідом 3 
іншими 
містами 
України, 
розвиток 
міжнарод
ного
співробіт
ництва

Захід 6.1. Вивчення
передового практичного 
досвіду інших міст
України та іноземного 
досвіду щодо форм
підтримки суб’єктів
малого і середнього 
підприємництва

180,0 
в т.ч. 

2019р.- 
70,0

180,0 
в т.ч. 

2019р.- 
70,0

118,0 
в т.ч. 

2019р.- 
70,0

118,0 
в т.ч. 

2019р.- 
70,0

Фактично витрачено за 2017-2019 роки 61,8 тис. гри., в 
т.ч. у 2017році -7,8 тис. гри., у 2018 році - 35,0 тис. гри., у 
2019 році -19,0 тис. грн.
3 метою вивчення практичного досвіду підтримки малого і 
середнього підприємництва, враховуючи надбання інших міст 
в створенні сприятливого бізнес-клімату для розвитку сталого 
бізнесу та інфраструктури підтримки підприємництва, 
працівники департаменту забезпечення ресурсних платежів 
Сумської міської ради направлялись у службові відрядження 
у міста Вінниця, Київ, Харків, Івано-Франківськ, Львів, 
Одеса.
Організовано участь делегацій міста Суми (представників 
підприємств, фізичних осіб-підприємців, представників 
громадських об’єднань, організацій, коаліцій бізнесу) в 
листопаді 2018 року у XVIII Міжнародному економічному 
форумі у місті Львів; в липні 2019 року у заході «Всеукраїн
ський економічний форум малого та середнього бізнесу 
Одеса 2019» та зустрічах делегації міста Суми з 
представниками профільних департаментів Одеської міської 
ради у місті Одеса.

Захід 6.2. Організація та 
сприяння участі суб’єктів

• Протягом 2017-2019 років суб'єктам господарювання 
доводилась інформація про можливість участі у виставках,
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господарювання в
ділових переговорах,
бізнес-зустрічах, 
форумах міста для
пошуку міжрегіональних 
та зарубіжних партнерів

форумах, семінарах, конференціях, ділових зустрічах та 
інших заходах на території України та за її межами (70 
заходів).

Обсяг ресурсів, всього 6966,0 
в т.ч. 

2019р.- 
2429,0

4539,0 
в т.ч. 

2019р.- 
1479,0

2427,0 
в т.ч. 

2019р.- 
950,0

5097.6 
в т.ч.

2019р.-
496.6

3082,0 
в т.ч. 

2019р.- 
397,0

2015,6 
в т.ч. 

2019р.- 
99,6



Додаток 2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до заключного звіту про виконання цільової Програми підтримки малого 

і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (зі змінами), 
затвердженої рішенням Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 року 

№ 1451-МР (зі змінами)

Розвиток підприємницької діяльності відіграє важливу роль у здійсненні 
економічних реформ, формування стабільної місцевої економіки, зростання 
рівня життя населення та вирішення соціально-економічних потреб міста Суми. 
Однією з умов розвитку підприємництва є запровадження ефективної 
державної економічної політики в цілому, також комплексних дій органів 
місцевого самоврядування, спрямованих на створення сприятливих умов для 
розвитку підприємницької ініціативи на місцевому рівні.

Аналізуючи стан розвитку малого і середнього підприємництва в місті 
Суми, можна зазначити, що в місті спостерігається позитивна динаміка росту 
основних показників діяльності суб’єктів господарювання малого та середнього 
підприємництва, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію 
останніх років, зміни в законодавстві, коливання курсів валют, високий рівень 
інфляції.

Протягом 2017-2019 років реалізовувались завдання та заходи, визначені 
цільовою Програмою підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми 
на 2017-2019 роки (далі - Програма), продовжувалась робота з поліпшення 
бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва, в т. ч. місцевих товаровиробників, запровадження механізму 
активної співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів 
малого і середнього підприємництва.

Протягом 2017-2019 років підготовлено та оприлюднено 84 проекти 
регуляторних актів (27 СМР, 57 ВК), в т.ч. у 2019 році - 31 проект регуляторних 
актів (8 СМР, 23 ВК).

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2017-2019 
років було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби 
України з метою отримання пропозицій 22 проекти регуляторних актів 
Сумської міської ради (у 2019 році - 6 проектів регуляторних актів Сумської 
міської ради) та 1 проект регуляторного акту виконавчого комітету Сумської 
міської ради (за ініціативою розробника) та отримано на них позитивні 
висновки, Згідно з вимогами статті 7 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішеннями Сумської 
міської ради та рішеннями її виконавчого комітету щорічно розглядаються та 
затверджуються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. 
Протягом 2017-2019 років за необхідністю вносились зміни до планів 
регуляторної діяльності Сумської міської ради та відповідно її виконавчих 
органів. Станом на 01.01.2020 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів 
Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 66 діючих



регуляторних актів (29 СМР, 37 ВК). Відповідно до статті 11 «Перегляд 
регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» протягом 2019 року шляхом 
перегляду було скасовано 19 регуляторних актів (10 СМР, 9 ВК).

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, 
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами від
20.12.2017 № 1100 та 17.04.2019 № 409), протягом звітного періоду на 
офіційному веб-сайті «Єдиний державний веб-портал відкритих даних» 
розробниками регуляторних актів Сумської міської ради забезпечувалося 
оприлюднення та оновлення інформації у формі відкритих даних щоразу після 
внесення змін до переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання 
чинності, строку проведення відстежень їх результативності та інформації про 
місце їх оприлюднення.

З метою створення умов з підтримки суб’єктів малого і середнього 
підприємництва, департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради підготовлено, а Сумською міською радою прийнято рішення від 
23.05.2018 № 3450-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від ЗО листопада 2016 року № 1451-МР «Про цільову Програму підтримки 
малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки», яким 
затверджено виділення коштів з міського бюджету в сумі 199,00 тис. грн. на 
співфінансування проекту «Платформа ІЕ8 - Інвестиції, підприємництво та 
стартапи», що мав за мету створення центру розвитку бізнесу в Сумах, який би 
поєднував в собі навчання, роботу, консультації, коворкинг-центр та виконував 
функції універсального бізнес-інкубатору, спільно з Центром міжнародного 
приватного підприємництва (СІРЕ) і Сумським державним університетом. З 
міського бюджету були виділені кошти для створення платформи розвитку 
бізнесу шляхом надання субвенції з міського бюджету державному бюджету у 
сумі 199,00 тис. грн., які використані на закупівлю необхідного обладнання.

14 червня 2019 року в приміщенні Конгрес-центру СумДУ відбулось 
відкриття «Сумського Бізнес Хабу», презентація концепції його роботи, як 
відкритого простору для кооперації, розвитку, навчання та обміну ідеями 
представників бізнес-спільноти Сум та облаштованого простору.

На даний час визначені такі основні напрямки діяльності Сумського Бізнес 
Хабу:

• коворкінг - простір для спілкування та роботи бізнес-спільнот;
• проведення освітніх заходів - тренінги, семінари, навчальні курси тощо;
•надання консультаційних послуг - право, бухгалтерія, оподаткування,

маркетинг, пошук інвесторів тощо;
• проведення бізнес-зустрічей у форматах В2В та В2С;
•обмін актуальною бізнес-інформацією через фізичний (стенди, дошки 

оголошень) та віртуальний (соціальні мережі, сайт) простори.
У 2019 році вже проведено 50 заходів в приміщенні Сумського Бізнес Хабу 

з питань розвитку малого та середнього бізнесу.
Протягом 2017-2019 років вдалось налагодити ефективні зв’язки з 

активним бізнес-середовищем міста, зокрема з Центром інформаційної 
підтримки бізнесу м. Суми, створеним за ініціативою Європейського банку 
реконструкції та розвитку. Активно працює міська координаційна рада з питань



розвитку підприємництва (розпорядженням міського голови кожного року 
оновлюється її склад) регулярно проводяться її засідання (протягом звітного 
періоду проведено 12 засідань), на яких розглядаються важливі для суб’єктів 
господарювання питання, приймаються рішення, що здатні вплинути на 
розвиток міста в цілому.

Відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської 
ради, товаровиробники м. Суми та фізичні особи-підприємці були залучені до 
обласних ярмарків до свята Покрови Пресвятої Богородиці з продажу 
сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів в асортименті, 
саджанців та посадкового матеріалу. В 2017-2018 роках до Дня міста Суми було 
проведено міський конкурс «Кращий сумський кондитер».

Також відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської 
міської ради кожного року у приміщенні Конгрес-центру Сумського 
державного університету проводився відкритий Сумський регіональний 
чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу за участю 
спонсорів: «2іта - зіуіе», Е8ТЕЬ ргоїеззіопаї, Ргоїїііпе созтеїісз.

Рішенням Сумської міської ради від 05.06.2019 № 5088-МР «Про 
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2016 року 
№ 1451-МР «Про цільову Програму підтримки малого і середнього
підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами)» в 2019 році 
затверджено проведення фестивалю вуличної їжі та електронної музики «8- 
публіка», який був організований та проведений до Дня міста.

Реєстрація документів дозвільного характеру та надання адмі
ністративних послуг здійснюється в програмі «Універсам послуг», в якій 
видно всі етапи: реєстрація заяви, проміжні рішення, погодження, результат 
надання послуги, отримання результату заявником. Адміністратори управління 
«Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради 
підключені до реєстрів державної реєстрації прав на нерухомість, державної 
реєстрації бізнесу, державного земельного кадастру. Суб’єктам 
господарювання та громадянам надаються «швидкі послуги» у вигляді 
інформаційних довідок, витягів із вищенаведених реєстрів.

З метою популяризації підприємництва, згідно з рішенням виконавчого 
комітету Сумської міської ради від 18.07.2017 № 394 «Про Положення про 
порядок проведення щорічного рейтингу «Золота Перлина» на визначення 
кращих суб’єктів малого і середнього підприємництва до Дня підприємця у 
м. Суми», департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 
ради у 2017-2018 роках організовано проведення відповідного конкурсного 
відбору та урочистих церемоній нагородження Сумським міським головою 
дипломами, статуетками, квітами та цінними подарунками переможців 
рейтингу «Золота Перлина», присвяченого Дню підприємця, у приміщенні 
Сумської обласної філармонії.

У 2019 році вперше в місті Суми відбувся Фестиваль власної справи 
ВХГО, організований департаментом забезпечення ресурсних платежів 
Сумської міської ради до Дня підприємця. Під час фестивалю працювали 
фудкорти від сумських кафе та ресторанів, міні-ринок, маркет, де були 
представлені виробники одягу, аксесуарів, інших товарів, а також ті, хто надає 
послуги. Протягом дня була організована робота лекторію (6 лекцій) стосовно 
організації та ведення власного бізнесу.



Сумський міський голова Олександр Лисенко під час проведення 
Фестивалю, вручив грамоти міського голови найкращим представникам сфери 
малого та середнього бізнесу (18 осіб).

Департаментом підготовлена, а Сумською міською радою прийнята низка 
рішень, які дієво та ефективно підтримують розвиток малого та середнього 
підприємництва в місті, так рішенням СМР від 19.06.2019 № 5300-МР «Про 
встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- 
підприємців» встановлена ставка єдиного податку для другої групи платників - 
10 % розміру мінімальної заробітної плати, що вдвічі менше максимальної 
ставки цього податку. Такий розмір ставок єдиного податку для 2 групи 
фізичних осіб-підприємців, що запроваджений в місті з 2017 року реально 
підтримує сприятливий бізнес-клімат у місті та не призвів до втрат міського 
бюджету.

Рішенням Сумської міської ради від 19.06.2019 № 5302-МР «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки» (набрало чинності 01.01.2020 року) з метою формування 
єдиного підходу до встановлення податку встановлені ставки, які, як правило, 
менші, ніж в інших, аналогічних за розміром, населених пунктах.

Надходження коштів до міського бюджету зі сплати єдиного податку у: 
-2017 році склало 152,6 млн. грн., в тому числі надходження від фізичних осіб- 
підприємців - 118,0 млн. грн., від юридичних осіб - 34,4 млн. грн.;
-2018 році склало 185,3 млн. грн., (збільшення проти минулого року на 32,7 
млн. грн., або на 21,4%), в тому числі надходження від фізичних осіб- 
підприємців - 145,0 млн. грн., від юридичних осіб - 39,6 млн. грн.;
-2019 році склало 224,1 млн. грн., (збільшення проти минулого року на 38,8 
млн. грн., або на 20,9%), в тому числі надходження від фізичних осіб- 
підприємців підприємців - 179,3 млн. грн., від юридичних осіб - 44,6 млн. грн.



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс: (0542) 700-404, е-таіі: Лге5иг5@8тг.еоу.иа 
луеЬ-сайт: дгеаига.атг.цоу.ііа, код ЄДРПОУ 40456009

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
' Зідділ з організації діяльності ради 

Сумської міськоїоади
бідний №

№ 20х^Р.|

На № від

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради VII скликання

Шилову В.О.

Про розміри ставок місцевих
податків

Згідно з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Податкового кодексу України департаментом забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради підготовлені, а Сумською міською радою (далі - 
СМР) затверджені наступні ставки місцевих податків у сферах торгівлі, 
громадського харчування та побутового обслуговування населення:

- фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для першої 
групи платників єдиного податку - 10% розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, 
на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи 
платників Податковим кодексом України; для другої групи платників єдиного 
податку - 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД 
ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом 
України, що вдвічі менше максимальної ставки цього податку (20% розміру 
мінімальної заробітної плати); у разі здійснення платниками єдиного податку 
другої групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, 
селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади застосовується 
максимальний розмір ставки єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 
(рішення СМР від 19 червня 2019 року № 5300-МР «Про встановлення фіксованих



ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців», яке набрало чинності з 
01.01.2020);

- ставки земельного податку та орендної плати за користування 
земельними ділянками встановлені залежно від цільового призначення земель, а 
пільги визначені групам (категоріям) платників податків у відповідності до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження 
форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (рішення 
СМР від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю», яке 
набрало чинності з 01.01.2020). Ставки орендної плати за користування 
земельними ділянками у сферах торгівлі, громадського харчування та побутового 
населення наведені в додатку 1;

- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
встановлені залежно від місця розташування (зональності) та типів об’єктів 
нерухомості у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки» (рішення СМР від 19 червня 2019 року № 5302-МР 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки», яке набрало чинності з 01.01.2020). Ставки цього податку 
у сферах торгівлі, громадського харчування та побутового населення наведені в 
додатку 2.

Директор департаменту Ю.М. Клименко

Боженко 700-139 
Корж 700-409



Додаток 1

Ставки орендної плати за користування земельними 
ділянками

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код
області

Код
району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно- 
територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 
територіальної громади:

18 19
5910136300,

5910136600 місто Суми

18 15 5910191501 село Піщане

18 15 5910191503 село Верхнє Піщане

18 15 5910191505 село Житейське

18 15 5910191507 село Загірське

18 15 5910191509 село Кирияківщина

18 15 5910191511 село Трохименкове
Вид цільового призначення земель Ставки орендної плати за користування 

земельними ділянками 
(відсотків від нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено в межах 
населеного пункту

за земельні ділянки за 
межами населених 

пунктів

Код Найменування для
юридичних

осіб

для
фізичних

осіб

для
юридичних

осіб

для
фізичних

осіб

1 2 3 4 5 6
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, крім: 4 4 4 4

магазини для роздрібної торгівлі 
продовольчими та непродовольчими 
товарами;

4 4 10 10

торгівля поліграфічною продукцією, 
печатною продукцією засобів масової 
інформації (газети, журнали тощо);

3 3 3 3

торгівля ювелірними виробами із 
дорогоцінних металів; 5 5 5 5

торгівля із тимчасових споруд; 12 12 12 12
дрібний ремонт взуття, одягу та 
годинників в тимчасових спорудах; 3 3 3 3

складське господарство для оптової та 
роздрібної торгівлі та зберігання 
майна, продукції для її здійснення; 
надання послуг по зберіганню

3 3 3 3



продукції та майна;
приватні аптеки; 4 4 4 4
торгівля чорними та кольоровими 
металами, вторинною сировиною; 3 3 3 3

для виробництва алкогольних, 
слабоалкогольних та 
прохолоджувальних напоїв.

5 5 5 5

для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень, платник стоянок та інших 
будівель громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку), 
крім:

4 4 4 4

під розміщеними ринками, площа 
земельної ділянки під якими 
перевищує 2,0 га

3 3 3 3

- для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд для торгівлі 
нафтопродуктами, скрапленим та 
стислим газом для автотранспорту;

10 10
10 10

автотехобслуговування та ремонт 
автомобілів;

4 4 4 4

платні автостоянки; 4 4 4 4

казино, гральні автомати,
букмекерські заклади, приміщення для 
проведення та продажу лотерей.

12 12 12 12

- ресторани, кафе, бари, нічні клуби; 6 6 6 6
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування, в т.ч.:

- - - -

- туристичні агентства, бюро 
подорожей;

3 3 3 3

- готелі; 4 4 4 4

ресторани, кафе, бари, нічні клуби; 6 6 6 6

- їдальні; 3 3 3 3

- літні майданчики. 8 8 8 8

інші об’єкти комерційного 
використання

3 3 3 3

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури (адміністративних 
будинків, офісних приміщень, платник 
стоянок та інших будівель громадської 
забудови, які використовуються для

4 4 4 4



здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, пов’язаної з отриманням 
прибутку), крім:

під розміщеними ринками, площа 
земельної ділянки під якими 
перевищує 2,0 та

3 3 3 3

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування, крім:

3 3 3 3

пошиття та ремонт одягу, взуття, 
годинників, хімчистка, пральні,
ремонт побутової техніки, тощо;

3 3 3 3

ремонт та виготовлення ювелірних 
виробів;

5 5 5 5

фотоательє, фотосалони, фотостудії; 4 4 4 4

- салони молодят, салони краси; 4 4 4 4

ломбарди, інтернет-кафе; 6 6 6 6

- лазні, сауни; 7 7 7 7

- бюро обрядових послуг; 5 5 5 5

офіси та адміністративні приміщення 
для надання всіх видів юридичних, та 
інформаційних послуг, в тому числі 
експертних та страхових; для 
здійснення бухгалтерського обліку, 
оподаткування, аудиту, операцій з 
нерухомістю, рекламою тощо
(нотаріальні, адвокатські контори, 
контори юридичної консультації, 
страхові компанії, рекламні агентства, 
приватні проектно-вишукувальні
роботи тощо);

4 4 4 4

автотехобслуговування та ремоні 
автомобілів;

4 4 4 4

платні автостоянки; 4 4 4 4

приватні лікувальні, оздоровчі
заклади;

3 3 3 3

приватні фітнес клуби, тренажери 
зали, інші спортивні зали;

3 3 3 3

- для будівництва та обслуговування 
будівель приватних видавництв газет 
журналів тощо;

4 4 4 4

- для інших об’єктів комерційногс 
використання.

4 4 4 4



Додаток 2

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно 3 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або 
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000
Сумська
область

5924700000
Сумський 

район/м. Суми

5910136300 
Зарічний район

м. Суми, 
5910136600 

Ковпаківський
район м. Суми

об’єднана територіальна громада м. Суми

Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код найменування
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1230 Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,25 0,24 0,23 0,21 0,25 0,24 0,23 0,21

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,5 0,475 0,45 0,4 0,5 0,475 0,45 0,4

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1230.4 їдальні, кафе, закусочні тощо 0,25 0,2375 0,225 0,2 0,25 0,2375 0,225 0,2

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1



Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно 3 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або 
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000
Сумська
область

5924700000
Сумський 

район/м. Суми

5910191501
с. Піщане.

5910191503 
с. Верхнє Піщане,

5910191505 
с. Житейське,
5910191507
с. Загірське,
5910191509 

с. Кирияківщина,
5910191511 

с. Трохименкове

об’єднана територіальна громада м. Суми

Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код найменування
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1230 Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,25 0,2375 0,225 0,2 0,25 0,2375 0,225 0,2

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,25 0,2375 0,225 0,2 0,25 0,2375 0,225 0,2

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1230.4 їдальні, кафе, закусочні тощо 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, е-таіі: <1ге5иг5@5тг. аоу.иа 
\уеЬ-сайт: Огезигз.аіпг.аоу.иа, код ЄДРПОУ 40456009

МСі Д(Ш_ № еоі

О£ О З 2&2О

На №______________ від__________________

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради
Ш плову В.О.

Про розгляд питань на комісії

У зв’язку з надходженням до департаменту забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради від суб’єктів господарювання- 
землекористувачів звернень щодо розгляду питання встановлення пільг зі 
сплати земельного податку, просимо на черговому засіданні постійної комісії 
з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради розглянути наступні питання:

1. Про надання пільг зі сплати земельного податку комунальним 
некомерційним підприємствам, основний вид діяльності яких «діяльність 
лікарняних закладів».

Копії листів відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (від 
31.01.2020 № 24.01-07/155), управління майном Сумської обласної ради (від 
19.02.2020 № 03-05/254) додаються.

2. Про:
- зменшення на 75% ставки земельного податку за землі промисловості 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, в 
тому числі за земельні ділянки без належним чином зареєстрованого права 
власності або користування,

- зменшення на 75% ставки орендної плати за землі промисловості для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.



Копія листа ТОВ «Сумське машинобудівельне науково-виробниче 
об’єднання» (від 20.01.2020 № 33) додається.

3. Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 червня 
2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» в частині 
доповнення пункту 4 Додатку № 2 «Перелік пільг для фізичних та 
юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1. статті 284 Податкового 
кодексу України, зі сплати земельного податку» новим абзацом наступного 
змісту: «Обмеження, викладені в цьому пункті не поширюються на суб’єктів 
господарювання, які не є отримувачами державної допомоги в розумінні 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та 
постанови КМУ від 23.05.2018 № 420 «Про затвердження переліку послуг, 
що становлять загальний економічний інтерес».

Копія листа КП «Міськводоканал» СМР №22/1633 від 21.02.2020 
додається.

4. Про розгляд звернення Філії «Центр транспортного сервісу Ліски» 
АТ «Українська залізниця» щодо встановлення мінімально можливих ставок 
земельного податку для земель залізничного транспорту.

Копія листа Філії «Центр транспортного сервісу Ліски» 
АТ «Українська залізниця» (від 25.11.2019 №Ліски/К-09/481) додається.

Яковеико 700428



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, е-таіі: с1ге5иг5@5тг.£оу.иа 
АУеЬ-сайт: (Згеаигз.атг.еоу.ііа, код ЄДРПОУ 40456009

ЖЖ. № 06.01 -18/1034 На №24.01-07/155 від 31.01.2020

В.о. начальника відділу охорони 
здоров’я Сумської міської ради 
Чумаченко О.Ю.

40022, м. Суми,
<=>,■ вул. Леваневського, 26

Про надання інформації

Розглянувши Ваше звернення від 31.01.2020 № 24.01-07/155 про 
> 1 внесення змін до рішення Сумської міської ради від 20 червня 2018

№ 3576-МР, департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської
ради повідомляє наступне.

У відповідності до пункту 284.1 статті 284 Податкового^ кодексу 
України, органи місцевого самоврядування мають право встановлювати 
ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на 
відповідній території.

Підставами для надання пільг по земельному податку є особливості, що 
/у характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт

оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними
витрат (ст. 30.2. Податкового кодексу України).

Згідно з підпунктом 12.3.7. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу 
України, не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам 
об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 
перспективним планом формування. територій громад, встановлювати 
індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти 
їх від сплати таких податків та зборів.

Крім того, відповідно до статті 4 Податкового кодексу України, одним 
із принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України, є 
принцип стабільності - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не 
можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного 
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх



ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 
бюджетного року.

Зауважуємо, що надання пільг зі сплати земельного податку є однією 
із форм реалізації державної допомоги суб’єктам господарювання (ст. 4 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання») і 
контролюється Антимонопольним комітетом України.

За недотримання норм Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» передбачена відповідальність.

Пунктами 8 та 9 статті 9 вищевказаного Закону передбачено, що 
суб’єкт господарювання, який має намір отримати державну допомогу або 
незначну державну допомогу, зобов’язаний подати її надавачеві відомості 
про господарську діяльність, про державну допомогу, отриману ним за 
останні п’ять років (три роки для незначної), про правові підстави для 
отримання державної допомоги, її форму та мету.

Питання щодо можливості встановлення для комунальних 
некомерційних підприємств, основний вид економічної діяльності яких 
«діяльність лікувально-профілактичних закладів» пільги зі сплати 
земельного податку на наступний бюджетний період - 2021 рік буде 
винесено на розгляд постійної комісії з питань архітектури, містобудування, 

^регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської
° міської ради.

Яковенко 700'
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Міському голові м. Суми 
Лисенку О.М.

М.'- ^зал ь
5- - - —

Про надання відповіді

жа

м.Су Ї^ПЇШЕВ- ЗАВЕЙІ ^НШЇ:, 
РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ ’

ж
Шановний Олександре Микс

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ^?АДИ
Вхідний № ' ММ ,

‘ ' .20лаиовичу;
.аркушах

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи ,охор< 
•'х>^ здоров’я України, схваленої, розпорядженням Кабінету Міністрів України 

г ЗО листопада 2016 р. № 1013-р, в Сумській області завершується ‘ про 
■ * реорганізації комунальних:закладів охорони^здоров’я шляхом їх перетвореї 

( . у ‘ " на комунальні некомерційні підприємства. Після укладання договорів з НС
фінансування закладів охорони здоров’я, які діють в органїзаційно-гіраво 

Й&формі комунальних некомерційних підприємств, здійснюватиметься 
порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України і передбачати 

. відшкодування лише наданих послуг з медичного обслуговування наеелеї 
[послуг з охорони здоров’я).

■ , Комунальні некомерційні підприємства сфери охорони здоро 
... втрачають' статус бюджетних установ і набувають статусу одержува 

бюджетних коштів^ що призведе до втрати ними гарантованої пунктом .282.1 
статті 282 Податкового' кодексу України пільги по сплаті земельного поДа^ 
для юридичних осіб. Розмір земельного податку по окремих КНП ПІ(
завершення реформування сягатиме декількох .сотень тисяч гривень.

Таким чином, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми закла, 
Охорони/здоров’я, комунальні некомерційні підприємства сплачуватиму 
земельний податок уловному обсязі. >: .'4- •^:'< /: -' • '

З огляду на викладене, з метою •звільнення від сплати »емельп( 
податку новоутворені комунальні підприємства сфери охорони здорої 
пропонуємо внести зміни до рішення Сумської міської ради VII .скликай 
від 19 червня 2019 року № 5298 - МР «Про встановлення плати за землю»; а

Зокрема, у пункті 2 додатку 2. до вказаного рішення Сумської місьі 
ради VII скликання від, 19 червня 2019 року № 5298 - МР «Про ветановлен 
тїлати ■ за .землю» визначені підприємства та заклади комунальної 
власності, засновником яких є Сумська міська рада та
яким і відповідно ;до пункт'- 284.1 статті 284 Податкового ко,
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^встановлений розмір ■пільги зі і сплати земельного податку, на рівь 
відсотків суми податкового* зобов’язайня за рік.

З огляду на викладене, пропонуємо доповнити цей пункт додатку 
вйщенаведеного рішення Сумської міської ради підпунктом 14) Діял; 
комунальних некомсрційних підприємств сфери охорони здоров ’я.

Здійснення такого кроку сприятиме покращенню фінан 
спроможності перетворених КНП, дозволить • перенаправйти кошті 
підтримку потенціалу закладів охорогіи'здо^ов^я/ поліпшить їх матерн 

. базу та сприятиме покращенню умов надання якісних медичних ' гі< 
населенню м. Суми та Сумської області.

З повагою

Заступник начальника управління

Єкляров О.І І.» 700-694

о^Дяченко Н.Г, 700-456

ҐіЙгКбза

’ ’ Аі ?
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ув ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СУМ 

МІСЬКОЇ РАДИ

567/03.02.02-07 ві 
13.02.2020

7 ^^омунальр. е^некомерційне підприємстві 
/И Іигґральна міська клінічна лікарня”"Я, ОдЯ7 1 ^/1 "/“Ц^рфальна міська клінічна лікарня'

<7" і»Сумської міської ради
у^-вул. 20/рокі.вгҐІеремоги, 13, м. Суми, 40021, тел./факс (0542) 701-301 

е-таіі:-кизткі 1 @цкг, пеі Код ЄДРПОУ 05519480

Сумська міська рада

40000, м.Суми, майдан Незалежності, 2

Адміністрація комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська клінічна лікарня» Сумської міської ради звертається до Вас з 

проханням прийняти відповідне рішення по питанню звільнення лікарні від 

сплати податку на землю, так як заклад звільнений від оподаткування

„ податку на землю відповідно до вимог пункту 282.1.4. статті 282 Пільги
*

щодо сплати податку для юридичних осіб Податкового кодексу України.

Директор

Колодка, 701-3 
Литвяк, 701-345

В.М.Домінас
4 <

дЕПлИГАМіДІГ ЗАЙЕЗГА'ЧБННЯ
РЕСУРСНИХ ИЛАТЕЖ/В 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ >АДИ 
Вхідний сх І

на апкмч»».т

“'контролі

п ід л я г а є повернені



гіід.пягає,првернен

Е-таіІ: єтгі/.ю2()ЇО@икг.псі
ііОі . ■•' ; /і-і--Л’Л /"<:
З'ПЧ'"''' '''''' Сумська

•40000,

Товариство з .обмеженою відповідальністю «Сумське машинобудівне науково-виробниче 
об’єднання» (далі - Товариство) звертається до Сумської міської ради (далі - Рада) у зв’язку і: 
наступним. ’ '■/.•

•.суІ’сііих пллте; 
сумської МІСЬКОЇ 1

:нення зазначеног'діяльност^^новить 623 тис.грн. на рік;
^^ГІоряд з цим Товари©тво ’є власником, будівель та споруд 

адміністративних; будівел|Йта д; «'Мі [их^'спб-іу4іЙї^^ао’Й»-б^радані в оренду ■■•для 
провадження господа^ж&ї діяльності Публічному А акЩо^е^^ому^овариству «Сумське 
машинобудівне наукрв|і-виробниче об’єднанії^» (далі - А$>«Сумевке НВО»), яке є 
містоутворюючим підприємством міста Су ми.;, і-
’’ '* Зазначені обШкти нерухомості ррзтаідбЬані' на земельццх 
власності (землі прЖНсловбсїі), які перебуваїоті. у. Користуванні Той
Товариством «ара?$^єтьсяЗемельиии податок та 6^Ш^,на плата йа загалйіу суму 38 364,4
тис.грн на рік. ТовіірйствЬ..і1є.одним із найбільших зеЙде.кВ.ристувачів%а території міста Суми, 

• '.-ж< • -••• м,® гр м&шгплоща земельних ділянок,/ЩО. використовуються Товариством, становить понад 200 га.
Підприємства міста Суми, зокрема виробники , хімічної та 'Машинобудівної продукції *- • - • </• .потерпають у зв язку^їз негативними явищами в світовій*економіці^ркладненнями діяльності у

ПІЙГТ^пГ^Т-ІМІГМУ ^^г^^АТТмГР.ГГТТСГ ТТ’АҐЇІРТЧ/ ПО гт+л Атгх_гї?ТТ1ТО ’ЧГ’АГЇТЯІЇ7ТЛ'‘€Т 'ЇР.МТЛТТМУ

... ..
- цехів, складів,

■ •.-І ■ ■»Ч-Ч’-Е№- ' .■■■■■ ?■
-'~яйках комун'альної

у зв язку з чим

■виробничих ч/ХііхіуііТі/1 іічуіі/і і у
продукції та тривалц|^про^? ‘входження на’/Йрві ринки). РІ|гативн®Г вплив Зазначених 
чинників призводить д^меншення обсягів виробництва, виробничихйцлощ, та як наслідок 

^зазначеного -вйкористаннШземелЙних ділянок не в повному обсязі. -
Зокрема, АТ «Сумську НВО»І не<$має можливості спланувати орендну плату за 

користування об’єктами нерух»юті у розмірах та строки,„обумовлених домовленістю між 
Товариством та АТ «Сумське НВО». . • Йї

Неспроможність АТ «Сумське НВООв.оєнаен6:сплачувати орендні платежі призвели до
негативного фінансового Стану Товариства та негативно позначилось на його фінансовому 

/стані, зокрема на сплаті податків і зборів, у т.ч. плати за землю. У Товариства утворився
податковий борг в плати за землю в розмірі 110 249,1 тис. грн;

Товариство'не має.можливості" подолати негативний фінансовий стан, який виник у
зв’язку з податковим боргом, а відповідно і нарахуванням штрафних санкцій та пені, за рахунок 
здійснення іншої комерційної діяльності. А розірвання орендних відносин з АТ «Сумське НВО» 
та витребування нерухомості з його користування спричинить неможливість здійснення 
останнім господарської діяльності та його неплатоспроможність.

Зважаючи на викладене вище та з метою створення сприятливих умов діяльності і 
• розвитку промисловості в місті Суми, Товариство звертається До Ради з пропозицією
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ь»®Л1ЯВ,!ЖГДймї;їР,5* ^‘*ар^ *>ТЙ 7£Т£єїА'*ії’і^ ЇЕ5?’,»І5ЇБЇЇ$'КЙИВ4ЕІ{ <К«3ЇЙЗ^ДйгВ^у3^8»«П?й*У^.УЗД*В^У УИТгар'ЖЗ*»ї;
_»г - о5і,ИХ 1 доп«их’булізель- аалспорудшднрнше: 
іцтї^пррмисловості,в'тбму чиелі-за земельні ділянки безмдпТбЯШТІМРЧИІЇОМ 

к^ІВДінлаоності або користування;

- зменшити на 75% ставку орендної за землі промисловості для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. *

Директор ТОВ «СМНВО»

•’.Г /V ’ ■*»З' ’«•

М.В. Курсов><А •*>•£•

> /ЛЯ мли.
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МІСЬКВОДОКАНАЛ »

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

8НМ¥ СІТУ СОІЛЧСІЬ 
МІЛМСІРАЕ СПОТУ 
«МІ8КУОПОКАКАС»

вул. Білопільський шлях, 9, м.Суми, 40009 
тел. (факс) 700-181, 700-160 
е-гааіі: уойосапаі _8иту@икг.пеІ

9, Віїоріізкіу ¥уау, 8иту, Бкгаіпе, 40009
ІеІ. 700-181,700-160
е-шаіі: уосіосапаі _8иту@икг.пе1
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Міському голові м. Суми 
Лисенку О.М.
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000

Заступнику міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
Журбі О.І.
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 
РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ Ї-АДИ

Вхідний № №9$
'ІМ " 'Ої' 2 0 р.

Ла- ' аркушах

Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради

Начальнику правового управління 
Сумської міської ради 
Чайченку О.В.
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000

Начальнику^ед^ртаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради 
Клименку Ю.М.
вул. Садова, 33, м. Суми, 40011

Згідно п. 4 Додатку № 2 до рішення Сумської міської ради від 19 червня 2019 
року № 5298 - МР “Про встановлення плати за землю” визначено:

Пільга зі сплати земельного податку не надається суб’єктам господарювання, 
яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які 
перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців 
заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України 
та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 
підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою 
неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через 
незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

Рішення набрало чинності з 01 січня 2020 року.
У зв'язку з тим, що вищезазначений пункт викликає неоднозначне його 

трактування комунальним підприємством “Міськводоканал” Сумської міської ради 
(далі — КП “Міськводоканал” СМР, підприємство), правовим управлінням Сумської 
міської ради та Головним управлінням ДПС у Сумській області, виникла необхідність 
в конкретизації застосування даного пункту рішення.

На підставі викладеного, прошу підтримати ініціативу КП “Міськводоканал” 
СМР та провести спільну нараду, на порядок денний якої внести питання про 
внесення змін до п. 4 Додатку № 2 до рішення Сумської міської ради від 19 червня 
2019 року № 5298 - МР “Про встановлення плати за землю”.



Як приклад, КП “Міськводоканал” СМР пропонує доповнити п. 4 Додатку № 
до рішення Сумської міської ради від 19 червня 2019 року № 5298 - МР новиь 
абзацом наступного змісту:

Обмеження, викладені в цьому пункті не поширюється на суб'єкті] 
господарювання, які не є отримувачами державної допомоги в .розумінні Закон? 
України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” та постанови Кабінет? 
Міністрів України від 23.05.2018 № 420 “Про затвердження переліку послуг, щ< 
становлять загальний економічний інтерес”.

Литвиненко Н.О. (0542)700188

■
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БЕЗГ&ЧЕННЯ
РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ :

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРЦЕЖВО.,

__  20

ФІЛІЯ «Ї.ІЕНТР Т?АГЄПОРТН0ГО ВІРУ <лижи» •
„.вул. Довбуша, 22, м.Київ-092, 02092, тел.: (44) 465-31-00?465:-ОГ047-ф'а'КСГС44Г465-32^83" 

• ег-таіі: Іі5кі@ІІзкі.иа, іллиад.Іізкі.иа

№ Ліски/К

Сумська міська рада 
вул. Площа незалежності, 2 
м. Суми,
40000 ’•

„гг. тЛ" ; •• • « ■ ■ . <

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця» звертається до Вас 
наступного питання.

Верховною Радою України 23 листопада 2018 року прийнято Закон України «Пр 
внесення .змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів Україн 
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (реєсті 
№ '9260 від 05.11.2018), згідно з яким з пункту 284.4 статті 284 Податкового кодексу Україн

^Виключено слова «надані для залізниць у межах смуг відведення». Тобто з 01.01.201 
/ ' і)'’ залізнична галузь повністю позбавлена пільги зі сплати земельного податку в розмірі 25'

/ • нарахованого податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 Кодексу? .

00
05

 18

" ■ Враховуючи те, що ’ загальна “площа земельних' ділянок 'заЯізнйчиого трансгюрї
,• складає 209,4 тис. га (без земельних ділянок, розташованих у зоні проведення операц 

Об’єднаних сил та на території Криму), які територіально розгалужені в межах 24 областе 
України, зазначені зміни призведуть до суттєвого Збільшення сплати АТ «Укрзалізниця»*
2020 році земельного податку.
З урахуванням діючої пільги у 2018 році сплачено земельний податок у сумі 1,2 млрд. грн;; 
прогнозними даними, скасування зазначеної пільги у 2020 році призведе до збільшені 
сплати земельного податку порівняно з 2018 роком* майже у 3,5 рази, тобто сплата скла, 
близько 4,2 млрд. грн.

АТ «Укрзалізниця» є одним з найбільших .активів держави, найбільшим національнії 
перевізником, для багатьох населених пунктів - містоутворюючим та бюджетоформуючь 
підприємством.

У 2018 році Укрзалізниця сплатила понад 13 млрД. грн. податків до державного, 
місцевого бюджетів і 7,4 млрд. грн. єдиного соціального внеску. За таких обсягів податков: 
відрахувань Укрзалізниця посіла місце у десятці лідерів загального рейтингу ТОП-2 
платників податків країни та перше місце серед підприємств транспортної галузі.
Слід зазначити, що навіть при використанні пільги складова частина земельного податку 
усіх сукупних податків,. які Сплачуються товариством до місцевих бюджетів, станови 
близько. 20%.

Разом з тим статтею 10 Закону України «Про залізничний транспорт» передбачсі 
що будівництво і реконструкція (у тому.числі електрифікація) залізничних ліній,, вокзал 
пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та' інших об’єктів залізничне 
транспорту, пов’язаних з обслуговуванням населення регіону, придбання, електропоїздів 
дизель-поїздів для приміського сполучення здійснюються за рахунок коштів залізниць 
залученням коштів місцевих бюджетів. Кошти на зазначені цілі з місцевих бюдже

' КВ " ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ су 
міської рл," м 

4619/03.02.02-07 
09.12.20 Ш

товариству не виділялися.
й€ОІ

Г\ р о о
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\ Крім цього, згідно зі статтею 91 Бюджетного кодексу /країни до видатків, що мо 
здійснюватися з місцевих бюджетів, належать видатки на компенсаційні виплаті 
пільговий проїзд окремих категорій громадян. Проте товариство не отримує в повному о. 
з місцевих бюджетів компенсацію витрат за перевезення громадян, які мають право 
пільговий проїзд залізничним транспортом, що призводить до збитків унаслідок т- 
перевезень. . \ 7

” Ситуація з відміною пільги зі сплати земельного податку на *землі, надані 
залізниць у межах смуг відведення, стане важким тягарем для товариства, оскільки об 
кошти, які планувалися на розвиток галузі, ремонти рухомого складу тощо, необхідно ■ 
спрямувати на сплату земельного податку.
За рішенням органів місцевого Самоврядування згідно з п.284.1 Податкового кодексу

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас розглянути питання щодо встановлеї
. і мінімально можливих ставок податку на землю., недопущення їх постійного збільшений 

. ^товариства, що дасть змогу оптимізувати податкове навантаження та спрямувати ви віл; 
кошти з податку на землю на проведення робіт з утримання інфраструктури залізнич.
транспорту та підтримку безпеки рух,

Про,прийняте рішення просимо повідомити у письмовому вигляді. >

<ле,- м Т > • ’ •
!ГЇ- '

5 ’̂ '
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, * і^ерший заступник начальника філії 
‘'«ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця»г О.В. Поліщук

Головний інженер- цілії
«ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» О.Л.ПІевченко

Вєріна 044 465-26-60



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, е-таіі: дге5иг5@5тг.аоу.иа 
\уеЬ-сайт: дгезигз.зтг.аоу.иа, код ЄДРПОУ 40456009

/А. ЯЛ9 №06.01-18/10161 На №4619/03.02.02-07 від 09.12.2019

Першому заступнику начальника 
філії «ЦТС «Ліски»
ПАТ «Укрзалізниця»
Поліщук О.В.

02092, м. Київ-92, 
вул. Довбуша, 22

г ' 4 •*
Про надання інформації

Л ' ,,
Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 

на Ваш запит від 25.11.2019 № Ліски/К-09/481 стосовно можливості 
встановлення мінімально можливих ставок земельного податку на 2020 рік 
повідомляє наступне. . • <

Починаючи з 01.01.2011 порядок^ справляння плати за землю 
регулюється статтями 269-289 Податкового кодексу України від 02.12.10 
№ 2755-УІ, зі змінами та доповненнями (далі Податковий кодекс України).

У відповідності до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 
України, органи місцевого самоврядування'встановлюють ставки плати за 
землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній 
території.

Згідно пункту 274.1. статті 274 Податкового кодексу України ставка 
податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової 
оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 
0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених 
пунктів, встановлюється відповідно до пункту 277.1. статті 277 Податкового 
кодексу України у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової 
оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а 
для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 
5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по 
Автономній Республіці Крим або по області, а для лісових земель - не більше



0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній 
Республіці Крим або по області.

Сумською міською радою 19 червня 2019 року прийнято рішення 
№ 5298 - МР «Про встановлення плати за землю» (далі Рішення №5298), 
яким вже встановлені ставки земельного податку на 2020 рік.

Пунктом 12 додатку 1 «Ставки земельного податку» до Рішення №5298 
ставка земельного податку для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту встановлена на рівні ставки 2019 року:

1 відсоток від нормативної грошової оцінки землі в межах населеного 
пункту;

З відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі за 
’ межами населеного пункту.

Рішення Сумської міської ради № 5298 - МР від 19.06.2019 року «Про 
встановлення плати за землю» розміщено на офіційному сайті міської ради: 
уу\ууу.5гпг.еоу.иа.
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Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, е-таіі: бге5игз@5тг.цоу,иа
__________________ у/еЬ-сайт: бгезигз.зтг.цоу.иа, код ЄДРПОУ 40456009

На №______________від_________________

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики
Сумської міської ради 
Шилову В.О.

майдан Незалежності. 2, 
м. Суми. 40000

Про внесення змін до плану 
діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Сумської 
міської ради на 2020 рік

Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради з метою 
забезпечення ефективного та раціонального використання земель, прозорого механізму 
визначення суб’єктів - виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця 
земельних торгів, просить Вас розглянути питання щодо внесення змін до плану діяльності 
постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики та доповнити додаток до 
рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР «Про план діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2020 рік» пунктом 
наступного змісту:

!ИИ N9 /рІ'Цо
'О? ОЗ

Назва регуляторного акта Цілі прийняття Термін
розгляду

Відповідальний за розробку

Порядок визначення виконавця 
земельних торгів на конкурентних

засадах

Дотримання
вимог чинного
законодавства

ІІ-ІІІ
квартал

Департамент забезпечення 
ресурсних платежів 

Сумської міської ради

Директор департаменту

Стегній 
Соврікова 
Яковенко 700428

Ю.М. Клименко



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, е-таіі: сіге5иг5@5тг.аоу.иа
\уеЬ-сайт: сігезигз.зтг.цот.иа. код ЄДРПОУ 40456009

На № _ ________від_________________

Голові постійної комісії з питань 
плануванні! соціально-економічної о 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регули і орної політики
Сумської міської ради 
І Пилову В,О.

майдан Незалежності. 2. 
м. Суми. 40000

Про відкликання листа

Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради просить 
тимчасово призупинити розгляд листа від 23.03.2020 № 06.01-16/723 щодо включення 
питання прийняття регуляторного акта «Порядок визначення виконавця земельних торгів на 
конкурентних засадах» до плану діяльності постійної комісії з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики на ІІ-1ІІ квартали 2020 року.

Директор департаменту

Стегніії 
Соврікова 
Яковенко 700428

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міськоїр^ди
Вхідний № 33ГАР'/- 
Від <9 У О& 2 (Л/? [
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Сумська міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ
вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, е-таіі: с1ге5иг5@5тг.еоу.иа 

\уеЬ-сайт: бгезигз.зтг.аоу.иа, код ЄДРПОУ 40456009

РГ. .-2А& № 06. ІП- /6/ 10.0-

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міськоїаади
ЗЗя/з/'"?#

33 6з 33

На №_________________ від__________

Голові постійної комісіїз питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики

Шилову В.О.

Про внесення змін до плану 
ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДГОТОВКИ 

проектів регуляторних актів

Просимо внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів Сумської міської ради на 2020 рік, який затверджений рішенням Сумської міської 
ради від 24.12.2019 № 62Ю-МР, у зв’язку з введенням в дію з 01.02.2020 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ та 
тим, що Кабінет Міністрів України до цього часу не забезпечив прийняття постанови 
«Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», а 
саме:

- у графі «Строк підготовки проекту» пункту 4 додатку до рішення цифри, слова 
та символи «І-ІІ квартал» замінити на цифри, слова та символи «ІІ-ІV квартал»;

- виключити пункт 5 додатку до рішення;
- доповнити додаток до рішення пунктом наступного змісту:

Назва проекту рішення Цілі прийняття
Строк

підготовки
проекту

Відповідальний за 
розробку проекту

Про особливості передачі в 
оренду майна комунальної 
власності Сумської міської 
об’єднаної територіальної
громади

На виконання вимог 
ЗУ «Про оренду 
державного та
комунального 
майна»

ІІ-ІУ
квартал

Департамент 
забезпечення 
ресурсних платежів 
Сумської міської 
ради

Директор Департаменту
Михайлик Т.О.
Дмитренко Т.О.
700-413 
Сіренко І.В.



//ІЧ

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33. м. Суми, 40009, тел./факс (0342) 700-404, е-таіі: с1ге5иі~5@5ітіг.«оу.иа 
\уеЬ-сайт: сігевигз.атг.цоу.ііп. код ЄДРГІОУ 40456009

Па №_____________ в і д_________________

Еолові постійної комісії з низ ань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної поліз ики 
Сумської міської ради
ПІ плову В.О.

Щодо експертного висновку

ЕІа виконання статті 34 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надаємо Вам проект 
рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за 
землю» для розгляду па черговому засіданні постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради та надання експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного 
проекту регуляторного акта.

Яковенко 700428 СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради
Вхідний № 33&/о/-ч/ С?
зід " Об~' 20££> р. і



Проект
оприлюднено

«__ »________ 2020 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАНІ ІЯ__________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від______________2020 року №_____ - МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської
міської ради від 19 червня 2019 року
№ 5298-МР «Про встановлення плати за
землю»

Відповідно до статей 269-271, 273, 274, 277, 281-289 Податкового 
кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 
«Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки», Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання». Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», рішення Антимонопольного комітету України від 
23 січня 2020 року № 46-р «Про розгляд справи про державну допомогу», 
керуючись частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 19 червня 
2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю», а саме:

1.1 доповнити текстову частину після таблиці «Перелік пільг для 
фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 
Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку» Додатку 2 до 
рішення пунктом 3 наступного змісту:

«3. Допомога для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 
сфері спорту та багатофункціональної рекреаційної інфраструктури, для 
суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури, 
збереження спадщини, може надаватись у формі:

1) інвестиційної допомоги, включаючи допомогу на будівництво та 
модернізацію культурної інфраструктури. Прийнятними витратами на 
інвестиційну допомогу є інвестиційні витрати з матеріальних та 
нематеріальних активів, у тому числі:





виграти на будівництво, модернізацію, придбання, збереження та 
вдосконалення інфраструктури, якщо для культурних цілей використовується 
щонайменше 80 % часу або пропускної здатності на рік;

виграти на придбання, включаючи лізинг, передачу володіння або 
фізичне переміщення культурної спадщини;

витрати на охорону, збереження і відновлення матеріальної та 
нематеріальної культурної спадщини, включаючи додаткові витрати на 
зберігання на відповідних умовах, спеціальні інструменти, матеріали та 
витрати на документацію, дослідження, цифровізацію та публікацію;

витрати на покращення доступності культурної спадщини для 
громадськості, включаючи витрати па оцифрування та інші нові технології, 
витрати на поліпшення доступності для людей з особливими потребами 
(зокрема, рампи та ліфти для людей з обмеженими фізичними можливостями, 
позначення Брайля та практичні експонати в музеях) та заохочення 
культурного розмаїття щодо презентацій, програм та відвідувачів;

виграти на культурні проекти та заходи, програми співпраці та обміну, а 
також гранти, включаючи витрати на процедури відбору, витрати на 
просування та витрати, безпосередньо пов’язані з проектом;

2) операційної допомоги. Допустимими витратами на операційну 
допомогу є:

витрати, пов’язані з постійною або періодичною діяльністю культурно- 
освітньої установи чи об’єкта культурної спадщини, включаючи виставки, 
вистави й заходи та подібні культурні заходи, що відбуваються під час 
звичайної діяльності;

витрати на культурно-мистецьку освіту, а також сприяння зростанню 
розуміння важливості захисту та пропаганди різноманіття форм культурного 
самовираження через освітні програми та програми підвищення обізнаності 
громадськості, в тому числі з використанням нових технологій;

витрати на покращення доступу громадськості до закладів культури або 
об’єктів культурної спадщини та їх діяльності, включаючи витрати на 
оцифрування та використання нових технологій, а також витрати на 
поліпшення доступності для людей з інвалідністю;

експлуатаційні витрати, безпосередньо пов'язані з культурним проектом 
або діяльністю, такі як оренда або оренда нерухомості та культурних об’єктів, 
транспортні витрати, матеріали та матеріали, безпосередньо пов’язані з 
культурним проектом або діяльністю, архітектурні споруди для виставок та 
постановок, позики, оренди та амортизація інструментів, програмного 
забезпечення та обладнання, витрати па право доступу до робіт авторського 
права та інші пов’язані із захистом права інтелектуальної власності, витрати на 
рекламу та витрати, понесені безпосередньо внаслідок проекту або діяльності; 
амортизаційні відрахування та витрати на фінансування є прийнятними, якщо 
вони не були оплачені інвестиційною допомогою;

витрати на персонал, що працює па об'єкті культурної спадщини або на 
об’єкті культурної спадщини, або на проект;

витрати па консультативні та допоміжні послуги, що надаються 
стороні і і м-и,-^-.консультантами та постачальниками послуг, понесені 
безпосередньо в результаті проекту;





3) для інвестиційної допомоги розмір не повинен перевищувати різниці 
між прийнятними витратами та операційним прибутком інвестиції. 
Операційний прибуток буде відрахований із дозволених витрат заздалегідь, 
враховуючи обгрунтовані прогнози, або за допомогою зворотного механізму 
стягнень, тобто шляхом повернення надавачу допомоги суми допомоги, що 
перевищує різницю між дозволеними витратами та операційним прибутком від 
інвестицій;

4) для надання операційної допомоги розмір допомоги не повинен 
перевищувати операційні збитки за відповідний період. Це також має бути 
забезпечено заздалегідь, враховуючи обгрунтовані прогнози або за допомогою 
механізму зворотного стягнення, тобто шляхом повернення надавачу 
допомоги суми допомоги, що перевищує операційні збитки за відповідний 
період.»;

1.2. доповнити пункт 5. текстової частини після таблиці «Перелік пільг 
для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 
284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку» Додатку 2 до 
рішення абзацом наступного змісту:

«Обмеження, викладені в цьому пункті не поширюються на суб’єктів 
господарювання, які не є отримувачами державної допомоги в розумінні 
Закону України «1 Іро державну допомогу суб’єктам господарювання»;

1.3. змінити відповідно нумерацію пунктів текстової частини після 
таблиці «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно 
до пункту 284.1 статті 284 1 Іодаткового кодексу України, зі сплати земельного 
податку» Додатку 2 до рішення.

2. Це рішення набирає чинності з моменту офіційного оприлюднення.
3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської 

міської ради (Кохай Л.І.) забезпечити оприлюднення даного рішення в 
місцевому друкованому ЗМ1 та на офіційному веб-сайті Сумської міської ради 
в мережі Інтернет у с троки визначені законодавством.

4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Климепко 10.М.

Ініціатор розгляду питання - постійнії комісія з пігіань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі га иосд\ г. регуляторної політики Сумської міської ради 
Проект рішення підготовлено Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. 
Доповідач: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради



ЛИСІ ПОГОДЖЕННЯ 
до проекту рішення Сумської міської ради

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю»

Голова постійної комісії В.О. ПІилов

Директор Департаменту 
забезпечення ресурсних платежів. 10.М. Клименко

Начальник відділу правового та 
кадрового забезпечення 
Депаргаменту забезпечення 
ресурсних платежів Л.П. Петрова

Начальник правового управління 
Сумської міської ради О.В. Чайченко

Директор Департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій С.А. Липова

Перший заступник міського голови В.В. Войгенко

Секретар Сумської міської ради А.В. Баранов

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних

Клименко
Розробник пасату
рішенш(2^й^/-Т.М. Яковенко



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

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

від 19 червня 2019 року Ле 5298 -МР «Про встановлення плати за землю».

Текст чинного рішення Текст проекту рішення
...... ...................... . ____  ______ __ ______ _ ___і______________________ ______ __________________ ___ ______ _________________

Додаток 2 «Перепік пільг для фізичних та юридичних Додаток 2 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 етапі 284 Податкового , відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати 
кодексу України, зі сплати земельного податку» (Текстова земельного податку» (Текстова частина після таблиці)
частина після таблиці)

«3. Допомога для суб’єктів господарювання, які здійснюють
Відсутній діяльність у сфері спорту та багатофункціональної рекреаційної

інфраструктури, для суб’єктів господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері культури, збереження спадщини, може надаватись у

І формі:
1) інвестиційної допомоги, включаючи допомогу на будівництво та 

модернізацію культурної інфраструктури. Прийнятними витратами на 
інвестиційну допомогу є інвестиційні витрати з матеріальних та 
немат еріальних активів, у тому числі:

витрати на будівництво, модернізацію, придбання, збереження та 
, вдосконалення інфраструктури, якщо для культурних цілей 

використовується щонайменше 80 % часу або пропускної здатності на
рік;

витрати на придбання, включаючи лізині, передачу володіння або 
фізичне переміщення культурної спадщини;

витрати на охорону, збереження і відновлення матеріальної та 
нематеріальної культурної спадщини, включаючи додаткові витрати на 
зберігання на відповідних умовах, спеціальні інструменти, матеріали та 
витрати на документацію, дослідження, цифровізацію та публікацію;

витрати на покращення доступності культурної спадщини для 
громадськості, включаючи витрати на оцифрування та інші нові 
технології, витрати на поліпшення доступності для людей з
особливими потребами (зокрема, рампи та ліфти для людей з обмеженими 
фізичними можливостями, позначення Брайля та практичні експонати в 
музеях) та заохочення культурного розмаїття щодо презентацій, програм 
та відвідувачів;





д
витрати на культурні проекти та заходи, програми співпраці га 

обміну, а також гранти, включаючи виграні на процедури відбору, 
витрати на просування та витрати, безпосередньо пов'язані з проектом;

2) операційної допомоги. Допустимими втратами на операційну 
допомогу е:

витрати, пов’язані з постійною або періодичною діяльністю 
культурно-освітньої установи чи об'єкта культурної спадщини, 
включаючи виставки, вистави іі заходи та подібні культурні заходи, що 
відбуваю ться під час звичайної діяльності;

витрати на культурно-мистецьку освіту, а також’ сприяння 
зростанню розуміння важливості захисту та пропаганди різноманіття 
форм культурною самовираження через освітні програми та програми 
підвищення обізнаності і ромадськос ті, в тому числі з використанням 
нових технологій;

витрати на покращення доступу громадськості до закладів культури 
або об’єктів ку.іьіурної спадщини та їх діяльності, включаючи виграні 
на оцнфрування та використання нових технологій, а також витрати на 
поліпшення доступності для людей з інвалідністю;

екенлуатаційиі витрати, безпосередньо пов’язані з культурним 
проектом або діяльністю, такі як оренда або оренда нерухомості та 
культурних об'єктів, транспортні витрати, матеріали та матеріали, 
безпосередньо пов’язані з культурним проектом або діяльністю, 
архітектурні споруди для виставок та постановок, позики, оренди та 
амортизація інструментів, програмного забезпечення та обладнання, 
витрати на право доступу до робіт авторського права та інші пов’язані із 
захистом права інтелектуальної власності, витрати на рекламу та 
витрати, понесені безпосередньо внаслідок проекту або діяльності; 
амортизаційні відрахування за втрати на фінансування е прийнятними, 
якщо вони не були оплачені інвестиційною допомогою;

витрати на персонал, що працює на об’єкті культурної спадщини 
або на об’єкті культурної спадщини, або на проект;

витрати на консультативні та допоміжні послуги, що надаються 
сторонніми консультантами та постачальниками послуг, понесені 
безпосередньо в результаті проекту;

3) для інвестиційної допомоги розмір не повинен перевищувати 
різниці між прийнятними витратами та операційним прибутком 
інвестиції. Операційний прибу ток буде відрахований із дозволених витрат



З
заздалегідь, враховуючи обґруи товані прогнози, або за допомогою 
зворотного механізму стягнень, тобто шляхом повернення надавачу 
допомоги суми допомоги, що перевищує різницю між дозволеними 
витратами та операційним прибутком від інвестицій;

-!) для надання операційної допомоги розмір допомоги не 
повинен перевищувати операційні збитки за відповідний період. Це також 
мас бути забезпечено заздалегідь, враховуючи обгрунтовані прогнози або 
за допомогою механізму зворотного стягнення, тобто шляхом повернення 
надавачу допомоги суми допомоги, що перевищує операційні збитки за

__  _ __ ________ ______________ ______ _ ____ відповідний період.» __ __  _ _
Додаток 2 «Перелік пільг для фізичних та юридичних Додаток 2 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих

осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати 
кодексу України, зі сплати земельного податку» (Текстова земельного податку» (Текстова частина після таблиці) 
частина після таблиці)

«5. Пільга зі сплати земельного податку не 
надасться суб’єктам господарювання, яких визнано 
банкрутами, стосовно яких порушено справу про 
банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, 
мають прострочену більш як шість місяців 
заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, 
Пенсійним фондом України та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального
страхування, що підтверджується відповідними 
органами державної влади, визнають свою 
неспроможність своєчасно виконати зобов’язання 
перед кредиторами через незадовільний стан 
фінансово-господарської діяльності.»

«5. Пільга зі сплати земельного податку не надається 
суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно 
яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії 
ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців 
заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним 
фондом України та фондами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, що підтверджується відповідними 
органами державної влади, визнають свою неспроможність 
своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через 
незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

Обмеження, викладені в цьому пункті не поширюються 
на суб’єктів господарювання, які не є отримувачами державної 
допомоги в розумінні Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання.»



Аналіз регуляторного впливу
до проекту регуляторного акта - рішення Сумської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 19 червня 2019 року № 5298-МР 

«Про встановлення плати за землю»

Регуляторний орган - Сумська міська рада
Розробник документа - Департамент забезпечення ресурсних

платежів Сумської міської ради
Поштова адреса - 40009, м. Суми, вул. Садова, 33
Відповідальні особи - Клименко Юрій Миколайович
Контактний телефон - (0542) 700-428

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта - рішення 
Сумської міської ради «І Іро внесення змій до рішення Сумської міської ради 
від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» 
підготовлено відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

І. Визначення проблеми

Відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України 
органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та 
пільги щодо земельного податку.

Сумською міською радою у відповідності до вимог чинного 
законодавства прийнято рішення від 19 червня 2019 року № 5298-МР 
«Про встановлення плати за землю» та встановлено пільги зі сплати 
земельного податку на 2020 рік для суб'єктів господарювання, діяльність 
яких направлена на забезпечення життєдіяльності міста Суми та має 
соціально значущий характер.

Причина виникнення проблеми - необхідність прийняття рішення 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 червня 2019 
року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» - це визнання 
Антимонопольним комітетом України допустимою державної допомоги, 
наданої Сумською міською радою у формі пільг зі сплати земельного 
податку підприємствам та закладам комунальної форми власності, які 
здійснюють діяльність у сфері спорту та багатофункціональної рекреаційної 
інфраструктури, для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 
сфері культури, збереження спадщини, за умови внесення надавачем 
державної допомоги (Сумською міською радою) до відповідного рішення 
змін стосовно порядку та обов’язкових умов надання такої державної 
допомоги.



Ухвалення відповідного рішення Сумської міської ради необхідне для 
врегулювання питання законності надання державної допомоги (пільг зі 
сплати земельного податку) окремій категорії суб’єктів господарювання в 
місті Суми.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається 
розв’язати шляхом державного регулювання — прийняттям цього проекту 
регуляторного акта:

Груші (підгрупи) Так Ні
Г ромадянп 4- -
Держава + -
С у б' є кт п го с п о д а р ю в а 1111 я. -г -
у тому числі суб'єкти малого 

підприємництва
+ -

II. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акта с:
- виконання вимог рішення Аитимонопольного комітету України від 

23 січня 2020 року № 46-р «Про розгляд справи про державну допомогу»;
- встановлення порядку та підстав надання пільг зі сплати земельного 

податку в місті Суми.
Вимірювальними індикаторами досягнення цілей регулювання та 

зменшення масштабів проблеми є:
- якісний: встановлення обов’язкових умов надання пільї зі сплати 

земельного податку в місті Суми;
кількісний: чисельність платників податку, на яких

поширюватиметься регуляторний акт;
часовий: дія регуляторного акта з моменту його офіційного 

оприлюднення до кіпця бюджетного року.

III. Визначення га оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива І

1 Іепрпппя і ля регуляторного 
акта (відмова від регулювання)

Не прпппяпя проекту регуляторного акта «Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про 
встановлення плати за землю» призведе до невиконання вимог чинного 
законодавства, визнання Аіітіімонопольннм комітетом України державної 
допомоги у ([юрмі пільг зі сплати земельного податку незаконною. Дана 
альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2 
Прийняття регуляторного акта

Ухвалення запропонованого рішення врегулює питання законності надання 
державної допомоги (пільг зі сплати земельного податку) окремим 
категоріям суб'єктів господарювання в місії Суми, які здійснюють 
діяльність у сфері спорту та багатофункціональної рекреаційно) 
інфраструктури, для су б'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 
сфері ку льтури, збереження спадщини

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи Він одіі Виграти
Альтернатива 1 Відсуз ні Не прийняття проекту регуляторного 

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



2019 року № 5298-МР «Про 
встановлення плати за землю»
призведе до порушення вимог
чинного законодавства та поставить 
під загрозу законність надання 
Сумською міською радою державної 
допомоги у форм і пільги зі сплати 
іемельпото податку підприємствам та 
закладам комунальної форми 
власності, які здійснюють діяльність у 
сфері спорту та багатофункціональної 
рекреаційної інфраструктури, для 
суб'єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність у сфері 
культури, збереження спадщини. 
Збільшення податкового 
навантаження на підприємства та 
заклади комунальної форми власності, 
відсутність у останніх власних 
обігових коштів може призвести до 
росту ціп на їх товари, послуги.

Альтернатива 2 Забезпечення соціально-економічної о та 
культурного розвитку міста, збереження 
культурної спадщини.

Витрати, пов'язані з підготовкою 
регуляторного акта. процедур з 
о пу бл і ку ва н н я, п ро веде н ня м
в і детеже пня резул ьтаті їв н ості.

Оцінка виливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи 15 п годі і Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Збільшення витрат громадян на 

придбання товарів, послуг
унаслідок можливого підвищення 
споживчих цін у зв’язку із 
значним збільшенням витрат
суб'єктів господарювання, які 
1ЛІІІСІІІОЮ ть діяльність у сфері 
спорту та багатофункціональної 
рекреаційної інфраструктури, для 
суб'єктів господарювання, які
здійснюють діяльність у сфері 
культури, збереження спадщини, 
по сплаті земельного податку.

Альтернатива 2 Збільшення втрат на соціально- 
економічний та культурний
розвиток міста. Забезпечення
стабільного функціонування
інфраструктури міста,
фінансування програм розвитку.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів господарювання, то 
підпадають під дію регулювання, одиниць

- 156 1 1 - 167

1 Іптома вага груші у загальній кількості, 
відсотків

93,0 7,0 - 100

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Значне збільшення витрат на сплату 

плані за землю. погіршення
фінансового становища, можливість 
виникнення заборгованості по сплаті 
податків та зборів до бюджету.



Альтернатива 2 Направлення вивільнених коштів 
на розширення матеріальної бази

Відсутні

суб'єктів господарювання.
зниження собівартості та
покращення надання послуг
населенню.

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великої о і середнього підприємництва, які виникають внаслідок 

дії регуляторного акга

№'
н/
н

Витрати При запровадженні 
альтернативи 1

При запровадженні 
альтернативи 2

За першніі рік За п'ять років За перший 
рік

За п’ять 
років

1 | 2 3 4 5 6
1 Витрати па придбання ос нон них фондів, 

обладнання та приладів, сервісне обслуговування, 
навчання підвищення кваліфікації персонал)- тощо, 
гри,

Додаткових витрат не передбачено

2 Податки та збори (зміна розмір) податків,'зборів, 
виникнення необхідності у сплаті нодатків'зборів). 
гри.*

1 ”6 80о,15 0

т3 Витрати, пов'язані з веденням облік), підготовкою 
та поданням звітності до органів державної 
фіскальної служби. і рн.

Додаткових втрат не передбачено

і 4

1

Витрати. пов'язані з адмініструванням заходів 
державного нагляд) (контролю) (перевірок,
штрафних санкпііі. виконання рішень приписів 
тощо), гри.
Формула: виграти часу на адміпіструнапня заходів 
державного нагляду (контролю) X варііеть часу 
працівника контролюючого органу (заробітна 
плата) іН.5 .’он. У'.Пв гри. - 2Х.55 гри.)**

28.55 28.55

5 Чінрагп на отримання адміністративних (дозволів, 
ліцензій. сертифікатів. атестатів. погоджень, 
висновків, проведення незалежних обов'язкових 
експертпз. сертифікації, атестації гоню) та інших 
послуг (проведення наукових, інших експертиз, 
страхування тощо), гри.

Додаткових ви гра і непередбачено

1 6 Витрати па оборотні активи (матеріали,
канцелярські юварн гоню), грп.

Додаткових втрат не передбачено

7 Витрати. пов’язані з наіімом додаткового 
персонал)-, гри.

Дода іконі їх впіраї не передбачено

І 8
і
1

Інше (уточнити). гри.
Процедури отримання первинної інформації про 
вимоги регу лювання.
Формула: виграти часу на отримання інформації 
про регулювання X вартість часу суб’їкта 
і осіїодаріоваппя (заробітна платті) Ф.л гчо. \ 5779 
гри. 28.55 гри.)**

28,55 28,55

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 -г 3 ■+■ 4 5 * 6 + 7-»-8).
гри.

1 76 863.25 57,10

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва, па яких буде поширено 
рег\лювання. одиниць

3 3

! її 1 0) марні віті ра ні схбДкіів і оенодарюванпя
великої о та середнього підприємництва на

' виконання рег)лювання (вартість регулювання)
1 (рядок 9 х рядок 10). і рн.

530 589,75 17 1.30 ■

*3гідпо з розрахунком витрат суб'єктів господарювання па податки та збори при запровадженні
альтернативи І загальний розмір витрат суб’єктів господарювання великого із середнього



підприємництва становить 530 589,75 гри., а в розрахунку на одного суб'єкта - 176 863,25 гри. 
(530 589,75 :3).
**Д:ш розрахунку витрат використовується середньомісячна заробітна тата штатних 
працівників но місту ('уми (за Оанимн Гтовного уиравніння статистики г Сумській об.іасті) за 
2019 рік - 9 553,00 гри., у ногодинному розмірі -57,09 гри./год. (при 8 годинному робочому дні).

Сумарні витрати за альтернативами для суб’єктів господарювання 
великого і середнього підприємництва

Види альтернативи Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб'єктів
господарювання великого і середнього підприємництва
згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу
регуля торного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного 530 589,75
суб'єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного 
акта")

Альтернатива 2. Сумарні виграти для суб'єктів
і оеподнрювання великого і середнього підприємництва
згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта (рядок 1 1 таблиці "Ви трати на одного 171,30
суб'єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного 
акта")

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 
цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням 
системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною 
мірою (проблема більше існувати не буде);

З - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже 
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 
частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти 
проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує існувати).

Рейтинг резул [.таті і в пості 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною 
спс гемою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Аль'і еріїа гнва 1 1 Не прийняття проекту регуляторного акта «Про 
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 
червня 2019 року № 5298-МР «ГІро встановлення плати 
за землю» призведе до невиконання вимог чинного 
іаконодаветва. витання Ангимонопольнпм комітетом 
України державної допомоги у формі пільг зі сплати 
земельного податку незаконною.

А. і ьтері іаті і вії 2 4 1 Іроблема більше існувати не буде. Буде забезпечено:



- дотримання вимог чинного законодавства та вимог 
рішення Аитпмонопольного комітету України;
- сприяння розвитку малого і середнього бізнесу;

забезпечення стабільної роботи, покрашення 
фінансового стану та матеріально - технічної бази 
підприємств та закладів комунальної форми власності, 
які здійснюють діяльність у сфері спорту та 
багатоф} пкціопальпої рекреаційної інфраструктури, для 
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 
сфері культури, збереження спадщини.

Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок) Втрати (підсумок) Обгрунтування відповідного 
місця альтериаінвн у 

рейтингу
Альтернатива 1 Відсутні Значне збільшення

юдаткового навантаження 
іа суб'єктів 

господарювання, які 
ІДІПСНІОІОТЬ діяльність у 
сфері спорту та 
багатоф) пкціопальпої 
рекреаційної 
інфраструктури, для 
суб'єктів господарювання, 
які здійснюють діяльність у 
сфері культури, збереження 
снадшппп.

3 рейтингу результативності 
дана альтернатива на 
другому місці.

Альтернатива 2 Сприяння розвитку малого та 
середнього бізнесу.
Забезпечення умов для
утримання об’єктів
соціально-культурної сфери 
га збереження спадщини. 
Створення >мов для
задоволення потреб
громадян.
Зменшення податкового
навантаження на впзпачен 
категорії платників
земельного податку.

Втрати на сплату 
земед ьі і ого податку.

Дана альтернатива в 
рейтингу результативності 
на першому місці.

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернатіївіі/ііріічііпп відмови від 

альгерна інки

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта
Альтернатива 1 Причиною відмови є максимальне податкове 

навантаження на суб'єктів господарювання, 
що підпадають під дію оподаткування. 
Пог іршення якості утримання об'єктів 
соціально-культурної сфери та збереження 
спадщини, що вплине на задоволення потреб 
населення.

- Зміни в законодавстві, внесення 
змін до Податкового кодексу 
України

Альтернатива 2 Забезпечення безперебійної життєдіяльності 
населення міста, виконання соціальних
замовлені).

Зміни в законодавстві, внесення 
змін до Податкового кодексу 
України

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 
проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на 
врегулювання питання законності надання державної допомоги (пільг зі



сплати земельного податку) суб’єктам господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері спорту та багатофункціональної рекреаційної 
інфраструктури, для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у 
сфері культури, збереження спадщини в місті Суми, порядку та обов’язкових 
умов падання такої державної допомоги.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам 
державної регуляторної політики, а саме:

- доцільності - використання наданих державою повноважень органу 
місцевого самоврядування щодо встановлення пільг зі сплати земельного 
податку;

- ефективності - запровадження даного регуляторного акта дасть змогу 
зменшити податкове навантаження, забезпечити стабільність роботи, 
покращення фінансового стану та матеріально - технічної бази суб’єктів 
господарювання, в тому числі які мають соціально значущий характер та 
створюють відповідні умови для безперебійної життєдіяльності населення 
міста ;

- збалансованості - для суб'єктів господарювання, які користуються 
пільгами зі сплати земельного податку, чітко визначений перелік витрат, на 
які будуть спрямовуватися вивільнені (зекономлені) кошти;

- передбачуваності - прийняття даного регуляторного акта дозволить 
суб'єктам господарювання, які є платниками земельного податку створювати 
довгострокові плани своєї діяльності, а органу місцевого самоврядування - 
розробляти плани соціально-економічного розвитку на подальші роки;

- принципу прозорості - даний проект рішення підлягає оприлюдненню 
па офіційному сайті Сумської міської ради та друкованих засобах ЗМІ;

- врахування громадської думки ■ протягом місяця з дня опублікування 
можливість направляти свої пропозиції та зауваження.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або викопувати ці вимоги

Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок 
адміністрування регулювання: Сумська міська рада.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та 
мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на 
яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків, тому розрахунок 
витрат па запровадження державного регулювання для суб’єктів малого 
підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не здійснювався.

Запропонований регуляторний акт не передбачає утворення нового 
державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).



VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення. 
Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового 
рішення або внесення змін в дане рішення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується 
дія регуляторного акта, здійснюватиметься у встановленому законодавством 
порядку за кількісними і якісними показниками з використанням 
статистичного метода одержання результатів відстеження.

Показники результативності зазначеного рішення:
- кількість суб’єктів підприємницької діяльності, на яких 

поширюється дія регуляторного акта;
- сума задекларованої пільги зі сплати земельного податку;
- рівень інформованості власників та землекористувачів з вимогами 

регуляторного акта;
- напрями використання вивільнених (зекономлених) коштів суб’єктами 

господарювання, які користуються пільгами зі сплати земельного податку.
На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути внесені міни до 

Податкового кодексу України.
Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено 

такі показники:

Показник 2019 рік
Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься 
регуляторний акт, осіб, у тому числі:*

а

- юридичипх осіб п

- фізичних осіб 0

Задекларована сума пільги зі сплати земельного податку на 
поточний рік, мли. гри., у тому числі:*

176 806.15

- юридичними особами
______________________________________________

176 806,15

- фізичними особами 0

Розмір коштів і час. що витрачатимуться 1 суб’єктом 
господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта (год/грн.)

Ігод/ 176 863.25 грн.

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з 
і основних положень акта

Високий

^Інформація іцодо прогнозної кількості платників піати за землю, на яких 
поширюватиметься дія регуляторного акта та задекларована ними сума пільги зі сплати 
земельного податку згідно інформації управління у м. Сумах ГУ ДГІС у Сумській області.



IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності акта буде здійснюватись за допомогою 
статистичного методу шляхом збору та аналізу даних.

Базове відстеження результативності акта буде здійснюватися через З 
місяці після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити 31.12.2020.
Періодичне відстеження регуляторного акта проводитись не буде,

оскільки сгрок дії регуляторного акта є меншим ніж один рік.
Джерелом інформації для повторного відстеження результативності

акта будуть дані Головного управління ДПС у Сумській області.

Директор департаменту 
забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради Ю.М. Клименко

Стегній
Соврікова 
Яковенко 700428



Експер ін и іі висновок
постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики Сумської міської ради щодо регуляторного 
впливу проекту регуляторного акта - проекту рішення Сумської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю»

Розробник проекту регуляторного акта - Департамент забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради.

1. Проект регуляторного акта - рішення Сумської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 червня 2019 року 
№ 5298-МР «Про встановлення плати за землю» відповідає принципам 
державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», а саме:

- доцільності - використання наданих державою повноважень органу 
місцевого самоврядування щодо встановлення пільг зі сплати земельного 
податку;

- ефективності - запровадження даного регуляторного акта дасть змогу 
зменшити податкове навантаження, забезпечити стабільність роботи, 
покращення фінансового стану та матеріально - технічної бази підприємств 
та закладів, які мають соціально значущий характер та створюють відповідні 
умови для безперебійної життєдіяльності населення міста ;

- збалансованості - для суб'єктів господарювання, які користуються 
пільгами зі сплати земельного податку, чітко визначений перелік витрат, на 
які будуть спрямовуватися вивільнені (зекономлені) кошти;

- передбачуваності - прийняття даного регуляторного акта дозволить 
суб'єктам господарювання, які є платниками земельного податку створювати 
довгострокові плани своєї діяльності, а органу місцевого самоврядування - 
розробляти плани соціально-економічного розвитку на подальші роки;

- принципу прозорості - даний проект рішення підлягає оприлюдненню
на офіційному сайті Сумської міської ради та друкованих засобах ЗМІ;

- врахування громадської думки - протягом місяця з дня опублікування 
можливість направляти свої пропозиції та зауваження.

2. Проект регуляторного акта - проект рішення Сумської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 червня
2019 року № 5298-МР «Про встановлення плати за землю» відповідає 
вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу 
регуляториого впливу.

Прийняття розробленого проекту рішення безпосередньо зумовлено 
вимогами Рішення Антимопонольпого комітету України від 23 січня
2020 року № 46-р «Про розгляд справи про державну допомогу», згідно з 
яким падавач державної допомоги (Сумська міська рада) зобов’язаний 
внести зміни в рішення від 19 червня 2019 року № 5298-МР «Про
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встановлення плати за землю» в частині встановлення обов’язкових 
умов для надання пільг зі сплати земельного податку окремим категоріям 
суб'єктів господарювання.

Основною ціллю державного регулювання є забезпечення дотримання 
вимог чинного законодавства, врегулювання питання законності надання 
Сумською міською радою державної допомоги (пільг зі сплати земельного 
податку).

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей 
розглянуті були такі можливості як:

Альтернатива 1. Неприйняття регуляторного акта (відмова від 
регулювання).

Не прийняття проекту регуляторного акта «Про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради від 19 червня 2019 року .V» 5298-МР «Про 
встановлення плати за землю» призведе до невиконання вимог чинного 
законодавства, визнання Антимонопольним комітетом України державної 
допомоги у формі пільг зі сплати земельного податку незаконною. Дана 
альтернатива не є прийнятною.

Альтернатива 2. 1 Іринпяття регуляторного акта.
Ухвалення запропонованого рішення врегулює питання законності 

надання державної допомоги (пільг зі сплати земельного податку) окремим 
категоріям суб’єктів господарювання в місті Суми, які мають соціально 
значущий характер та створюють відповідні умови для культурного розвитку 
міста, збереження культурної спадщини.

У зв’язку з тим, що показниками результативності рішення є кількісні 
та якісні показники результативності акта:

- кількість суб’єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється 
дія регуляторного акта;

- сума задекларованої пільги зі сплати земельного податку;
- рівень іиформованосгі власників та землекористувачів з вимогами 

ре гул я то р н о го акта;
- напрями використання вивільнених (зекономлених) коштів суб’єктами 

господарювання, які користуються пільгами зі сплати земельного податку.
збільшення видатків на фінансування програм соціально- 

економічного розвитку міста.
Базове відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься через 3 місяці після набрання чинності регуляторного 
акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься 31.12.2020.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта
проводи тись не буде, оскільки строк дії його менший ніж один рік.

У разі виявлення неурегульованих та проблемних моментів шляхом 
проведення аналізу показників дії цього акту, такі моменти буде виправлено 
шляхом внесення відповідних змін.
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3. Узагальнений висновок
Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акта - 

рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 19 червня 2019 року № 5298-МР «ГІро встановлення плати за 
землю» відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «ГІро засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради В.О. ПІилов



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ

23 січня 2020 р. Київ № 46-р

Про розгляд справи 
про державну допомогу

Аптимонопольний комітет України, розглянувши справу № 500-26.15/76-19-ДД 
про державну допомогу та подання Департаменту моніторингу і контролю 
державної допомоги про попередні результати розгляду справи від 08.01.2020 
№ 500-26.15/76-19-ДД/6-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(□Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (далі - 
Департамент Сумської МР) подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - 
Повідомлення) (зареєстроване в Комітеті 21.05.2019 за № 349-ПДД). у порядку, 
передбаченому статтею 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» (далі - Закон).

(2)Рішеипям Комітету від 01.08.2019 № 535-р визнано, що підтримка (фінансування), 
яку буде надавати Сумська міська рада відповідно до проекту рішення Сумської міської 
ради «Про встановлення плати за землю» у частині:
- встановлення ставки земельного податку і ставки орендної плати за користування 
земельними ділянками в межах 1 Іодаткового кодексу України, а також надання пільг зі 
сплати земельного податку органам державної влади та органам місцевого 
самоврядування, органам прокуратури іі судовим органам, військовим формуванням, 
утвореним відповідно до законів України, Збройним силам України та Державній 
прикордонній службі України, які повністю утримуються коштом державного або 
місцевого бюджетів, не с державною допомогою відповідно до Закону України «Про 
держави) дономоіу суб’єктам господарювання»:
- надання пільг зі сплати земельного податку закладам, установам та організаціям, 
спеціалізованим санаторіям України для реабілітації, лікування та оздоровлення 
хворих, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, 
підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками яких є 
Сумська міська рада та Сумська обласна рада, за відповідними основними видами 
діяльності (крім діяльності з підтримки театральних і концертних заходів. 
ф\пкціонування театральних і концертних залів, театральної та концертної діяльності),
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за рахунок місцевих ресурсів є допустимою державною допомогою в розумінні 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

(3) Розпоряджепням державного уповноваженого Комітету від 02.08.2019 № 05/244-р 
розпочато розгляд справи про державну допомогу для проведення поглибленого 
аналізу допустимості для конкуренції державної допомоги в частині надання пільг зі 
сплати земельного податку підприємствам та закладам комунальної форми власності, 
засновниками яких є Сумська міська рада та Сумська обласна рада, які здійснюють 
діяльність із підтримки театральних і концертних заходів, функціонування театральних 
і концертних залів, театральної та концертної діяльності.

(4) Лиетом від 02.09.2019 № 500-26.15/05-9909 повідомлено надавала про початок 
розгляду справи та запитано додаткову інформацію.

(5) Листом від 06.09.2019 № 06.01-18/6127 (зареєстрований в Комітеті 09.09.2019 за 
Хе 5-01/10400) Департамент Сумської МР надав запитувану інформацію.

(6) Листом від 10.01.2020 Комітет надіслав надавачу подання про попередні результати 
розгляд}' справи від 08.01.2020 Ху 500-26.1 5'76-19-ДД/6-спр (далі - Подання).

(7) Листом від 14.01.2019 Ху 06.01-18/268 (зареєстрований в Комітеті 16.01.2020 
за Ху 5-01/469) Департамент Сумської МР повідомив, що зобов’язання, зазначені у 
поданні будуть враховані \ подальшій роботі.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Падавач підтримки

(8) Сумська міська рада (майдан 1 Іезалежноеті. 2. м. Суми. 40030. ідентифікаційний код 
юридичної особи 23823253).

2.2. Отримувач підтримки

(9) Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність із підтримки театральних і 
концертних заходів, фупкціонувапня театральних і концертних залів, театральної та 
концертної діяльпое ті.

2.3. Мета (ціль) підтримки

(10) .Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності.

2.4. Очікуваний результат

(11) Покращення послуг обслуговування міста Суми (культурний розвиток).

2.5. Форма підтримки

(12) 1 Іі.іьги із сплати земельного податку

2.6. Підстава для падання підтримки

(13) І Іодатковий кодекс України (далі - Кодекс).



(14) 3акон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

(15) 1 Іостапова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм 
типових рішені, про встановлення ставок та пільг із плати земельного податку та 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

(16) Проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення плати за землю» (далі - 
1 Іроскт рішення).

2.7. Тривалість підтримки

(17) 3 01.01.2020 по 31.12.2020.

2.8. Інформація щодо програми

(18) Відповідно до інформації, наданої 1 Іовідомлеї 111 я м:
- підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну 
групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та 
суспільне значення здійснюваних ними витрат (стаття 30.2 Кодексу).

(19) Відповідно до Проекту Рішення:
1) встановлено адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 
території об'єднаної територіальної громади: міста Суми, села Верхнє Піщане, 
Житейське, Загірське. Кирияківіцпна. 1 Ііщане. Трохимеикове;
2) пільги для юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу, 
поширюються, зокрема на підприємства та заклади комунальної форми власності, 
засновниками яких є Сумська міська рада та Сумська обласна рада, за такими 
основними видами економічної діяльності, зокрема: діяльність із підтримки 
театральних і концертних заходів; функціювання театральних і концертних залів; 
театральна та концертна діяльність у розмірі І 00 відсотків.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

З.Е Законодавство у сфері оподаткування

(20) Відповідно до статті 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом 
територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України.

(21) Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 
встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 
самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

(22) ('таттею 143 Конституції України встановлено, що територіальні громади села, 
селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують 
програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх 
виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори 
відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію
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їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 
підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 
вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

(23) 3гідно із статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах 
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до 
виконання на відповідній території.

(24) Стагтею 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що 
територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, 
селища, міста, що с самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або 
добровільне об'єднання жителів кількох сіл. що мають єдиний адміністративний 
центр.

(25) Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виключною компетенцією сільських, селищних, міських 
рад с встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу 
України.

(26) Статгею 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що 
доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, 
джерел та закріплених \ встановленому законом порядку загальнодержавних 
податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

(27) Відповідно до статті 8 Кодексу, в Україні встановлюються загальнодержавні та 
місцеві податки та збори. До загальнодержавних належать податки та збори, що 
встановлені Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім 
випадків, передбачених Кодексом.

(28) До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в 
межах граничних розмірів ставок, визначених Кодексом, рішеннями сільських, 
селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно 
із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах їх 
повноважень, і є обов’язковими до сплати па території відповідних територіальних 
громад.

(29) Відповідно до підпункту 12.3.7. пункту 12.3 статті 12 Кодексу не дозволяється 
сільським, селищним, міським радам та радам об'єднаних територіальних громад, що 
створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 
вста 11 о в л ю ваті і і і іднвідуальн іти л ь гов і став к н \ н с цевих податків та зборів для окремих 
юридичних ос і 5 та фізичних осіб-иідприємців і фізичних осіб або звільняти їх від 
сплати таких податків та зборів,

(30) Згідно з пунктом 30.1 статті .30 Кодексу податкова пільга - передбачене податковим 
та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо 
нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому 
розмірі за наявності підстав, внзіїачеппх пунктом 30.2 цієї статті.

(.31) 1 Іідпупктом 30.2 статті ЗО Кодексу встановлено, що підставами для падання 
податкових пільг с особливості, що характеризують певну групу платників податків, 
вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення 
здійснюваних ними витрат.
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(32) Статтею 274 Кодексу визначено, що:
- ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, 
для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної 
грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не 
більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки:
- ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної 
грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні 
суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

(33) Відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу, зокрема, органи місцевого 
самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного 
податку, що сплачується на відповідній території.

(34) 3гідпо із статтею 264 Угоди про асоціацію Сторони домовились, що вони 
застосовуватимуть положення Угоди з використанням як джерела тлумачення 
критеріїв, що випливають із застосування статей 106. 107 та 93 Договору про 
функціонування Європейського Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду 
Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові 
положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Союзу.

(35) Відповідно до частини першої статті 107 Договору про функціонування 
Європейського Союзу (далі - ДФСС) якщо в Договорах не обумовлено інакше, 
допомога, яку в будь-якій формі надає держава-член або яку надано за рахунок 
державних ресурсів, що спотворює або загрожує спотворити конкуренцію, надаючи 
переваги певним суб'єктам господарювання або виробництву певних товарів, є 
несумісною з внутрішнім ринком тією мірою, якою вона впливає на торгівлю між 
державам и-ч л е н а м и.

(36) Відновідно до Повідомлення Європейської Комісії щодо поняття державної допомоги 
згідно зі статтею 107 (І) Договору про функціонування Європейського Союзу (далі - 
Повідомлення Європейської Комісії) щодо фіксованих ставок податків для певних 
видів діяльності, встановлено.

(37) Застосу вання окремих положень, які не містять елементів дискреційного характеру, 
наприклад, щодо розрахунку податку на прибуток за фіксованою ставкою, може 
виправдовуватися характером та загальною концепцією системи оподаткування, якщо 
іакі положення розроблені з урахуванням специфічних вимог бухгалтерського обліку 
або ролі земельних активів у певних галузях.

(38) У таких випадках зазначені положення не мають вибіркового характеру за умови 
дотримання таких умов:
- фіксовані ставки застосовуються з метою запобігання диспропорційному 

адміністративному навантаженню на деякі тини суб'єктів господарювання, з огляду 
па їх розмір або сферу діяльності (наприклад, на компанії в галузі сільського 
господарства або рибництва):
- встановлення фіксованих ставок для певних суб’єктів господарювання загалом не 
виражається у зменшенні податкового навантаження на таких суб'єктів порівняно з 
іншими суб'єктами господарювання та не надає переваг жодній категорії таких 
суб'ї ктів.

(39)3гідно з пунктом 174 Повідомлення Європейської Комісії, податкові рішення надають 
вибіркові переваги для своїх адресатів, зокрема, коли:
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- відповідне рішення про встановлення ставки податку неправильно застосовує 
національне податкове законодавство, і це призводить до зменшення суми податку;
- рішення не доступне підприємствам, що мають аналогічну юридичну та фактичну 
ситуацію;
- або орган надає більш «сприятливіш» режим оподаткування порівняно з іншими 
платниками податків у аналогічному фактичному та юридичному становищі.

(40)5' розумінні статті 107 (1) ДФСС перевагою вважається будь-яка економічна вигода, 
яка була б недоступною для суб'єкта господарювання за звичайних ринкових умов, 
тобто за відсутності втручання держави.

(41)Отже. не всі заходи, які сприяють суб'єктам господарювання, вважатимуться заходом 
державної допомоги, а тільки ті. що вибірково надають переваги окремим суб’єктам 
господарювання або категоріям суб'єктів господарювання чи окремим галузям 
економіки.

(42) Матеріальна вибірковість заходу передбачає, що він поширюється лише на окремі 
суб’єкти господарювання (їх групи) або окремі галузі економіки певної держави- 
члена.

(43) 3аходи загального застосування, що не надають переваг лише окремим суб'єктам 
господарювання або окремим товарам, не підпадають під дію стаї ті 107 (І) ДФСС.

3.2. Законодавство у сфері державної допомоги

(44) Відповідно до пункту І частини першої статті 1 Закону України «Про державну 
допомогу суб'єктам господарювання» (далі - Закон) державна допомога суб'єктам 
господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів 
господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або 
загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для 
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 
діяльності.

(45) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно викопуються такі 
\ мови:
- підтримка надається суб’єкту господарювання;
- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих 
ресурсів;
- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи 
провадження окремих видів господарської діяльності;
- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(46) 3гідно зі статтею 264 Угоди про асоціацію Сторони домовились, що вони 
застосовуватимуть положення Угоди з використанням як джерела тлумачення 
критеріїв, що випливають із застосування статей 106. 107 та 93 Договору про 
функціонування Європейського Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду 
Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові 
положення, керівні принципи та інші чиїпіі адміністративні акти Союзу.

(47) Відповідно до Регламенту Комісії (СС) № 651/2014 від 17.06.2014 щодо 
оголошення деяких категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком під час 
застосування статей 107 і 108 Договору про функціонування Європейського Союзу
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(далі - Регламент Комісії (ЄС) № 651/2014) допомога у галузі культури та збереження 
спадщини може надаватися для таких культурних цілей та діяльності:
a) діяльність музеїв, архівів, бібліотек, мистецьких та культурних центрів, театрів, 
оперних театрів, концертних залів, інших організацій, іцо здійснюють постановки в 
реальному житті, установ із збереження спадщини кіно, інших подібних об'єктів 
художньої та культурної інфраструктури, організацій та установ;
b) збереження матеріальної спадщини, включаючи всі форми рухомих чи нерухомих 
культурних надбань, археологічні пам'ятки, пам'ятнпки. історичні пам'ятки та 
будівлі: збереження природної спадщини, що пов'язана з культурною спадщиною або 
офіційно визнана культурною чи природною спадщиною органами державної влади;
c) збереження нематеріальної спадщини у будь-якій формі, включаючи національні 
традиції та ремесла;
її) проведення художніх або культурних заходів та вистав, фестивалів, виставок та 
ііппнх подібних к\. і ьтурі 11 їх заходів:
е) діяльність з культурної та художньої освіти, підвпщепня розуміння важливості 
захисту та популяризації різноманіті я культурних виразів через освітні програми та 
програми підвищення обізнаності громадськості, в тому числі через використання 
нових технологій;
І') написання, переклад, редагування, виготовлення, розповсюдження, оцнфрування та 
публікація музичних та літературннх творів.

(48)Допомога може надаватись у формі:
1) інвестиційної допомоги, включаючи допомогу на будівництво та модернізацію 
культурної інфраструктури. І Ірпйпятппми витратами па інвестиційну допомогу є 
інвестиційні витрати з матеріальних та нематеріальних активів, утому числі:

витрати на будівництво, модернізацію, придбання, збереження та вдосконалення 
інфраструктури, якщо для культурних цілей використовується щонайменше 80 % часу 
або пропускної здатності па рік:

витрали па придбання, включаючи лізинг, передачу володіння або фізичне 
переміщення культурної спадіщній:

втрати на охорону, збереження і відновлення матеріальної та нематеріальної 
культурної спадщини, включаючи додаткові витрати па зберігання на відповідних 
умовах, спеціальні інструменти, матеріали та витрати на документацію, дослідження, 
цпфровізацію та публікацію:

витрати на покращення доступності культурної спадщини для громадськості, 
включаючи витрати на оцнфрування та інші нові технології, витрати на поліпшення 
доступності для людей з особливими потребами (зокрема, рампи та ліфти для людей з 
обмеженими фізичними можливостями, позначення Брайля та практичні експонати в 
музеях) та заохочення культурного розмаїття щодо презентацій, програм та 
відвідувачів:

втрати на культурні проекти та заходи, програми співпраці та обміну, а також 
гранти, включаючи витрати на процедури відбору, витрати па просування та витрати, 
безпосередньо пов'язані з проектом.
2) операційної допомоги. Допустимими витратами на операційну допомогу є: 

втрати, пов'язані з носіійіюю або періодичною діяльністю культурно-освітньої
установи чи об'єкта культурної спадщини, включаючи виставки, вистави й заходи та 
подібні культурні заходи, що відбуваються під час звичайної діяльності;

втрати на культурно-мистецьку освіту, а також сприяння зростанню розуміння 
важливості захисту та пропаганди різноманіття форм культурного самовираження 
через освітні програми та програми підвищення обізнаності громадськості, в тому 
числі з цикорнетанпям нових технологій:

витрати на покращення доступу громадськості до закладів культури або об'єктів 
культурної спадщини та їх діяльності, включаючи витрати на оцифрування та
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використання нових технологій, а також витрати па поліпшення доступності для 
людей з інвалідністю;

експлуатаційні витрати, безпосередньо пов’язані з культурним проектом або 
діяльністю, такі, як оренда або оренда нерухомості та культурних об'єктів, 
транспортні витрати, матеріали та матеріали, безпосередньо пов’язані з культурним 
проектом або діяльністю. архітектурні споруди для виставок та постановок, позики, 
оренди та амортизація інструментів, програмного забезпечення та обладнання, 
витрати на право доступу до робіт авторського права та інші пов’язані із захистом 
права інтелектуальної власності, витрати на рекламу та витрати, понесені 
безпосередньо внаслідок проекту або діяльності; амортизаційні відрахування та 
виграти па фінансування с прийнятними, якщо вони не були оплачені інвестиційною 
допомогою;

виграти на персонал, що працює на об’є кті культурної спадщини або на об’єкті 
культурної спадщини, або па проект;

витрати на консультативні та допоміжні послуги, що надаються сторонніми 
консультантами та постачальниками послуг, понесені безпосередньо в результаті 
проекту;
3) для і 11 вест и ці її пої допомоги розмір не повинен перевищувати різниці між 
прийнятними витратами та операційним прибутком інвестиції. Операційний прибуток 
буде відрахований із дозволених витрат заздалегідь, враховуючи обгрунтовані 
прогнози, або за допомогою зворотного механізму стягнень, тобто шляхом 
повернення падавачу допомоги суми допомоги, що перевищує різницю між 
дозволеними витратами та операційним прибутком від інвестицій.
-І) тля падання операційної допомоги розмір допомоги не повинен перевищувати 
операційні збитки за відповідний період. Це також маг бути забезпечено заздалегідь, 
враховуючи обгрунтовані прогнози або за допомогою механізму зворотного 
стягнення, тобто шляхом повернення падавачу допомоги суми допомоги, що 
перевищує операційні збитки за відповідний період.

4. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ЗАХОДУ’ З 
ПІДТРИМКИ

4.1. Надання підтримки суб’єктам господарювання

(49) Відповідно до інформації, отриманої від надавача:
-створені органом місцевого самоврядування — Сумською міською радою комунальні 
підприємства мають стратегічне значення для фуг і кціоі іуваї 11 ія та розвитку міста;
- у зв’язку з недостатністю обігових коштів, унаслідок збиткової діяльності 
комунальних підприємств. Сумською міською радою відповідно до вимог чинного 
законодавства прийнято рішення встановити пільги зі сплати земельного податку на 
2019 рік підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками яких 
г Сумська міська рада та Сумська обласна рада, за основними видами їх економічної 
діяльності, зазначеної у рішенні.

(50) Зазпаченим юридичним особам не заборонено здійснювати підприємницьку 
діяльність у визначеному законом порядку, тобто реалізовувати товари (роботи, 
послуги), і таким чином, брати участь у господарському обороті на ринку. Отже, такі 
юридичні особи є суб'єктами господарювання.
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4.2. Надання підтримки за рахунок державних ресурсів

(51) Відповідно до етапі 4 Закону державна допомога полягає, зокрема, у втратах доходів 
відповідних бюджетів.

(52) Згідно з інформацією, наданою в Повідомленні, підтримка суб’єктів господарювання, 
зазначених у пункті 4.1. цього рішення, полягає у втратах доходів місцевого бюджету, 
тобто підтримка надається за рахунок місцевих ресурсів у розумінні Закону.

4.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чіі провадження 
окремих видів господарської діяльності

(53) Повідомлена підтримка спрямована па фінансування окремих категорій суб’єктів 
господарювання певного ви ту господарської діяльності, форми власності, за 
джерелами фінансування, тобто є вибірковість.

(54) Зазначена підтримка призводить до заощаджень суб’єктами господарювання коштів, 
які вони не змогли б заощадити за звичайних ринкових умов, тобто без втручання 
держави, отже, зазначені суб'єкти господарювання отримують переваги, недоступні у 
звичайних ринкових умовах. Отже, підтримка спрямована на створення переваг 
окремим групам суб'єктів господарювання, які провадять окремі види господарської 
діяльності.

4.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції

(55) Як зазначено вище, вказані суб'єкти господарювання отримують переваги у 
результаті отримання повідомленої фінансової підтримки, які відповідно покращують 
конкурентну позицію цих суб'єктів господарювання порівняно з іншими суб’єктами 
господарювання, які здійснюють або могли б здійснювати аналогічну господарську 
діяльність і які не отримують такої фіпаїісової підтримки.

(56) Отже. повідомлена підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 
конкуренції.

4.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги

(57) Враховуючи викладене, надання пільг зі сплати земельного податку у розмірі 100 
відсотків підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками 
яки. є Сумська міська рада та Сумська обласна рада, які здійснюють діяльність із
підтрпмкп 'театральних і концертних заходів, функціонування театральних і 
концер тних залів, театральної та концертної діяльності, за рахунок місцевих ресурсів, 
що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи 
переваги для провадження окремих видів господарської діяльності, є державною 
допомогою у розумінні Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
тосіїодаріоваппя».

5. ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

(58) Захід у вигляді надання пільг зі сплати земельного податку у розмірі 100 відсотків 
підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками яких є 
Сумська міська рада та Сумська обласна рада, за відповідними основними 
видами діяльності, є державною допомогою і потребує оцінки відповідно до Закону
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та Критеріїв оцінки.

5.1. Вплив на конкуренцію

(59) Згідно із інформацією, наданою надавачем, отримувачами державної допомоги є 
заклади культури, які розміщені на території Сумської області, тому вплив заявленої 
державної допомоги на конкуренцію є неістотним.

5.2. Цілі та діяльність на які надасться державна допомога

(60) Метою програми державної допомоги є сприяння окремим видам господарської 
діяльності, що відповідає частині першій статті 6 Закону України «Про державну 
до і ю м о гу суб ’ є к га м гос 11 ода р ю ва і пі я ».

5.3. Витрати, які покриватимуться державною допомогою

(61) 1 Іроскт рішення не містить переліку витрат, які можуть покриватися за рахунок 
заощаджених коштів, перелічених у пункті 48 цього рішення для суб’єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури, збереження спадщини.

(62) Отже, державна допомога не відповідає вимогам статті 53 Регламенту Комісії (ЄС) 
Ху 651/2014).

5.4. Розмір державної допомоги.

(63) 1 Іросктом рішення не встановлено максимальний розмір державної допомоги, 
передбачений пунктом 48 цього рішення.

(64) Отже, державна допомога не відповідає вимогам статті 53 Регламенту Комісії (ЄС) 
X» 65 1/4014).

6. ВИСНОВКИ За РГЗУ. И/і VI ЛМН РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

(65) 1 Іідсумовуючн наведене та інформацію, надану в Повідомленні, отримувачами 
підтримки є заклади комунальної форми власності, основна діяльність яких пов’язана 
з театрально та концертною діяльністю. При цьому. Сумська міська рада здійснює 
часткове фінансування діяльності отримувачів за рахунок місцевих ресурсів. Тобто, 
вказана в 1 Іовідомленпі підтримка є державною допомогою. Разом з тим, вплив 
державної допомоги па конкуренцію є неісто тним.

(66) При цьому умови, за яких повідомлена державна допомога надаватиметься 
відповідає положенням статті 6 Закону та частини третьої статті 262 Угоди, але не в 
повній мірі відповідає статті 53 Регламенту Комісії (ЄС) Х« 651/2014.

(67) Отже. така державна допомога потребує внесення змін до умов її надання, тобто 
Проект рішення повинен містити таке:
1) перелік витрат, на які буде спрямовуватися державна допомога, відповідно до 
пункту 48 цього рішення:
2) розмір державної допомоги для суб’єктів господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері культури та збереження спадщини:



- на операційну діяльність не повинен перевищувати розміру операційних збитків 
суб'єкта господарювання за попередній звітний період (рік. квартал, півріччя, 
9 місяців);
- па інвестиційну діяльність дорівнює різниці між вартістю інвестиційного проекту та 
операційного прибутку за попередній зві тний рік;
-отримувач повинен відшкодувати отриману державну допомогу на операційну 
га/або інвестиційну діяльність надавачу в разі отримання операційного прибутку за 
попередній звітній період з урахуванням вимог чинного законодавства.

7. ВІДНЕСЕННЯ ПОВІДОМЛЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ДО 
НЕЗНАЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

(68) 3гідно з пунктом 9 статті І Закону незначна державна допомога - державна допомога 
одному суб'єкту господарювання. сукупний розмір якої незалежно від її форми та 
джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам 
евро. визначену за офіційним валютним ку рсом, встановленим Національним банком 
України, що діяв па останній день фінансового року.

(69) Частішою третьою статті 9 Закону передбачено, що не подаються повідомлення 
щодо. зокрема, неточної державної допомоги, якщо вона не стосується 
безпосередньо підтримки експортних операцій або переважного використання 
продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою продукцією.

(70) ()дпак падавач такої допомоги подає Комітету інформацію щодо незначної державної 
допомоги в рамках проведення Уповноваженим органом моніторингу державної 
допомоги з дотриманням Порядку, форм та вимог щодо подання Комітету інформації 
про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання, затвердженого 
розпорядженням Комітету від 28.12.2015 АС 43-рп. зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 26.0 1.201 6 за АС 140/28270.

(71) Отже. у разі визначення падавачем. що повідомлена державна допомога буде 
надаватися в розмірі, який не перевищує розміру незначної державної допомоги, у 
програмі державної допомоги повинно бути зазначено про це.

(72) 11а Подання Департамент Сумської \1Р листом від 14.01.2019 АС 06.01-18/268 
(зареєстрований в Комітеті 16.01.2020 за АС 5-01/469) повідомив, що зобов’язання, 
зазначені у поданні будуть враховані у подальшій роботі.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про
Антнмононодьний комітет України», статтями 8 і 10 Закону України «Про державну 
допомогу суб'єктам господарювання» та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та 
оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов 
чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 
України від 04.03.2017 № 2-ри. зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 
за АС 501 28631. на підставі інформації. Аптимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

І. Визнати, що державна підтримка, яку буде надавати Сумська міська рада 
суб'єктам господарювання відповідно до проекту рішення Сумської міської ради «Про 
встановлення плати за землю» в частині надання пільг зі сплати земельного податку
підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками яких є
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Сумська міська рада та Сумська обласна рада, які здійснюють діяльність із 
підтримки театральних і концертних заходів, функціонування театральних і 
концертних залів, театральної та коннеріної діяльності, на період з 01.01.2020 до 
31.12.2020. є державною допомогою відповідно до Закон} України «Про державну 
допомог}' суб'єктам господарювання».

2. Визнати, що державна допомога, як\ буде надавати Сумська міська рада 
суб'єктам господарювання відповідно до проекту рішення Сумської міської ради «Про 
встановлення плати за зем но» в частині надання пільг зі сплати земельного податку 
підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками яких є 
Сумська міська рада та Сумська обласна рада, які здійснюють діяльність із 
підтримки театральних і концертних заходів, функціонування театральних і 
концертних залів, театральної та концертної діяльності, на період з 01.01.2020 до 
З 1.12.2020. є допустимою для конкуренції відповідно до Закону України «Про державну 
допомог}- суб'єктам господарювання» за умови виконання Сумською міською радою 
зобов’язань внести зміни до проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 
плати за землю» такого зміст}':

1) перелік витрат, па які б}дс епрямовевагпся державна допомога, відповідно до 
пункт} 48 цього рішення:

2) розмір державної допомоги для суб'єктів господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері культури та збереження спадщини:

- на операційну діяльність не повинен неревищ}вати розміру операційних збитків 
суб'єкт іоеиодарюванпя за попередній звітний період (рік, квартал, півріччя, 9 місяців);

- на інвестиційну діяльність дорівнює різниці між вартістю інвестиційного проект}' 
та операційного прибутку за попередній звітний рік;

- отримувач повинен відшкодувати отриману державну допомогу на операційну 
та/або інвестиційну діяльність надавачу в разі отримання операційного прибутку за 
попередній звітній період з урахуванням вимог чинного законодавства.

3. І Іадавач підтримки повинен викопати зобов'язання, передбачені пунктом 2 
резолюї іншої частини цього рішення, у шес тпмісячппй строк з дня прийняття рішення 
А і іти монопольним комітетом України.

4. Проінформувати Аптимонопольний комітет України про виконання зобов’язань, 
викладених у пункті 2 резолютивної частини цього рішення, протягом п'яти робочих днів.

5. У разі визначення надавачем. що державна допомога, яку надає Сумська міська 
рада суб'єктам господарювання буде надаватися в розмірі, який не перевищує розміру 
незначної державної допомоги, у рішення Сумської міської ради «Про встановлення плати 
за землю» повинно бу ти зазначено про це.

Відповідно до частини десятої статті 1 1 Закону України «Про держави}' допомогу 
суб’єктам господарювання» Ап тпмононольннй комітет України може відкликати 
прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що 
призвело до прийняття пеобі'р)пгованого рішення, та прпйняти нове рішення у порядку, 
встановленому цією статтею.

Відповідно до статті ІЗ Закон}' України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» якщо за резульї а тами проведеної перевірки встановлено, що неналежне 
використання державної допомоги призвело до надання незаконної державної допомоги. 
З поішоважепнії орган здійснює розгляд справи про держави} допомогу відповідно до 
статей II. 12 і 14 цього Закон}.

І олова Комітете ІО. ТЕРЕИЇЬСВ



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

вул. Горького, 21 м. Суми, 40004, тел 
■1¥,С6 на

(0542) 700-656; етаіі: 1ог§@8тг.§оу.иа
№ від

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради
Шилову В.О.

Просимо Вас розглянути на черговому засіданні комісії та підготувати 
експертний висновок про відповідність проекту регуляторного акту - рішення 
Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила додержання тиші в місті 
Суми» відповідно до вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Начальник відділу торгівлі, 
побуту та захисту прав споживачів

Даценко 700-652
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Проект

оприлюднено

«___ »___________ ______ р-

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

VII СКЛИКАННЯ________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від______________2020 року №_______-МР

м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської
міської ради від 27 квітня 2016 року
№ 664-МР «Про Положення про відділ
торгівлі, побуту та захисту прав
споживачів Сумської міської ради» (зі
змінами)

Ураховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 
17.03.2020 № 132 «Про надання повноважень на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення посадовим особам виконавчих органів 
Сумської міської ради», від 19.03.2020 № 160 «Про надання повноважень на 
складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені 
статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
посадовим особам виконавчих органів Сумської міської ради», керуючись 
статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 
2016 року № 664-МР «Про Положення про відділ торгівлі, побуту та захисту 
прав споживачів Сумської міської ради» (зі змінами), а саме:

1.1. У розділі 1 Положення:
1.1.1. Пункт 1.1. викласти в наступній редакції:

«1.1. Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської 
ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Сумської міської ради (без права 
юридичної особи), утворюється Сумською міською радою, їй підзвітний та 
підконтрольний, підпорядкований Виконавчому комітету Сумської міської 
ради і Сумському міському голові, оперативно підпорядкований заступнику 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.».

1.1.2. У пункті 1.3 після слів «печатку» доповнити словом «штампи».



1.1.3. У пункті 1.5 слова «Про державну службу» виключити.
1.1.4. Доповнити пунктами 1.8 та 1.9:
«1.8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими виконавчими органами Сумської міської ради, органами місцевого 
самоврядування, депутатами, органами виконавчої влади, суб’єктами 
господарювання, об’єднаннями громадян і громадянами, підприємствами, 
установами та організаціями незалежно від форм власності.

1.9. Фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Відділу 
затверджує Сумська міська рада, граничну чисельність Відділу, штати та 
штатний розпис - Сумський міський голова.».

1.2. У розділі 2 Положення, пункт 2.4 викласти у наступній редакції:
«2.4. Начальник Відділу:
2.4.1. Здійснює керівництво роботою Відділу.
2.4.2. Несе відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та 

функцій, відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів та посадової 
інструкції.

2.4.3. Вживає заходів щодо заохочення працівників або притягнення їх, у 
разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності у порядку, 
встановленому чинним законодавством.

2.4.4. Виступає ініціатором розгляду проектів рішень Виконавчого 
комітету Сумської міської ради та підготовки проектів розпоряджень міського 
голови з метою їх прийняття.

2.4.5. Проводить особистий прийом громадян з питань, що відносяться до 
компетенції Відділу, згідно з графіком, розміщеним на офіційному вебсайті 
Сумської міської ради, у своєму робочому кабінеті.».

1.3.У пункті 3.2 Положення:
1.3.1. Підпункт 3.2.26 викласти у наступній редакції:

«3.2.26. Організовує сезонну, святкову виїзну торгівлю, надання послуг
у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади. Залучає суб’єктів господарювання до 
участі в передсвяткових ярмарках, а також обласних та всеукраїнських 
заходах тощо.».

1.3.2. Підпункти 3.2.27 - 3.2.29 виключити.
1.3.3. Підпункти 3.2.30 - 3.2.32 вважати підпунктами 3.2.27 - 3.2.30.
1.3.4. Доповнити підпунктом 3.2.31 наступного змісту:

«3.2.31. Виконує інші функції відповідно до завдань Відділу, направлені 
на виконання рішень Сумської міської ради її виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови та інших актів відповідно до чинного 
законодавства України.».



1.4. Пункт 4.1. Положення доповнити підпунктами 4.1.3 — 4.1.6 
наступного змісту:

«4.1.3. Бути ініціатором розгляду проектів рішень Виконавчого комітету 
Сумської міської ради та підготовки проектів розпоряджень міського голови.

4.1.4. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів Сумської 
міської ради, нарадах, які проводяться, у разі розгляду на них питань, які 
відносяться до відання Відділу.

4.1.5. Складати протоколи про адміністративні правопорушення 
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.1.6. Скликати, в установленому порядку, наради, семінари та 
конференції з питань, що належать до компетенції Відділу».

1.5. Пункт 6.1. Положення викласти у наступній редакції:
«6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Сумської 

міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України».

1.6. Слова по тексту Положення «м. Суми», «міста» замінити на слова 
«Сумської міської об’єднаної територіальної громади».

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Дубицький О.Ю. 
____________ _______2020 року

Ініціатор розгляду питання - Сумський міський голова
Проект рішення підготовлено відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів 
Сумської міської ради



Доповідає: Дубицькиії О.Ю.

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ 
до проекту рішення Сумської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 
2016 року № 664-МР «Про Положення про відділ торгівлі, побуту та захисту 

прав споживачів Сумської міської ради» (зі змінами)»

Начальник відділу торгівлі,
побуту та захисту прав споживачів О.Ю. Дубицький

Начальник відділу організаційно- 
кадрової роботи А.Г. Антоненко

Перший заступник міського голови В.В. Войтенко

Начальник правового управління О.В. Чайченко

Секретар Сумської міської ради А.В. Баранов

Проект рішення підготовлено з урахуванням вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних 
даних».

Начальник відділу торгівлі, 

побуту та захисту прав споживачів О.Ю. Дубицький



Порівняльна таблиця 
до проекту рішення Сумської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 квітня 
2016 року № 664-МР «Про Положення про відділ торгівлі, побуту та 

захисту прав споживачів Сумської міської ради» (зі змінами)

Зміст чинного рішення Зміни
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬ

Пункт 1.1. Відділ торгівлі, побуту та
ЗІ ПОЛОЖЕННЯ
Пункт 1.1. Відділ торгівлі, побуту та

захисту прав споживачів Сумської 
міської ради (далі - Відділ) є 
виконавчим органом Сумської міської 
ради, утворюється Сумською міською 
радою, їй підзвітний та
підконтрольний, підпорядкований
виконавчому комітету Сумської
міської ради і Сумському міському 
голові.

захисту прав споживачів Сумської 
міської ради (далі - Відділ) є 
виконавчим органом Сумської міської 
ради (без права юридичної особи), 
утворюється Сумською міською радою, 
їй підзвітний та підконтрольний, 
підпорядкований Виконавчому комітету 
Сумської міської ради і Сумському 
міському голові, оперативно
підпорядкований заступнику міського 
голови згідно з розподілом обов’язків.

Пункт 1.3. Відділ має печатку зі своїм 
найменуванням, яка обліковується
відповідно до чинного законодавства.

Пункт 1.3. Відділ має печатку і
штампи зі своїм найменуванням, які 
обліковується відповідно до чинного 
законодавства.

Пункт 1.5. На працівників Відділу - 
посадових осіб місцевого
самоврядування поширюється дія
законів України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про
державну службу».

Пункт 1.5. На працівників Відділу - 
посадових осіб місцевого
самоврядування поширюється дія
законів України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування».

Пункт 1.8. Відсутній Пункт 1.8. Відділ під час виконання 
покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими виконавчими органами
Сумської міської ради, органами 
місцевого самоврядування, депутатами, 
органами виконавчої влади, суб’єктами 
господарювання, об’єднаннями
громадян і громадянами,
підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм 
власності.

Пункт 1.9. Відсутній Пункт 1.9. Фонд оплати праці 
працівників та видатки на утримання 
Відділу затверджує Сумська міська 
рада, граничну чисельність Відділу,



штати та штатний розпис - Сумський 
міський голова.

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Пункт 2.4. Начальник Відділу здійснює 
керівництво роботою Відділу та несе 
відповідальність за виконання
покладених на нього обов’язків 
відповідно до посадової інструкції.

Пункт 2.4. Начальник Відділу:
2.4.1. Здійснює керівництво роботою 
Відділу.
2.4.2. Несе відповідальність за
виконання покладених на Відділ 
завдань та функцій, відповідно до вимог 
чинних нормативно-правових актів та 
посадової інструкції.
2.4.3. Вживає заходів щодо заохочення
працівників або притягнення їх, у разі 
необхідності, до дисциплінарної
відповідальності у порядку,
встановленому чинним законодавством.
2.4.4. Виступає ініціатором розгляду 
проектів рішень Виконавчого комітету 
Сумської міської ради та підготовки 
проектів розпоряджень міського голови 
з метою їх прийняття.
2.4.5. Проводить особистий прийом 
громадян з питань, що відносяться до 
компетенції Відділу, згідно з графіком, 
розміщеним на офіційному вебсайті 
Сумської міської ради, у своєму 
робочому кабінеті.».

РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
Пункт 3.2. Відповідно до завдань Відділ виконує наступні функції

Підпункт 3.2.26. Організовує
проведення передсвяткових ярмарок до 
Міжнародного жіночого дня,
Великодніх свят, Травневих свят, Дня 
Конституції, Дня Незалежності, Дня 
знань, Дня міста, свята Покрови 
Пресвятої Богородиці, Новорічних та 
Різдвяних свят тощо. Залучає суб’єкти 
господарювання до участі в
передсвяткових ярмарках міста, а також 
обласних та всеукраїнських заходах 
тощо.

Підпункт 3.2.26. Організовує сезонну, 
святкову виїзну торгівлю, надання 
послуг у сфері розваг та проведення 
ярмарків на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади. 
Залучає суб’єктів господарювання до 
участі в передсвяткових ярмарках, а 
також обласних та всеукраїнських 
заходах тощо.

Підпункт 3.2.27. Організовує сезонну 
роздрібну торгівлю на території м. 
Суми. Видає реєстраційні картки на 
встановлення об’єкту сезонної
роздрібної торгівлі на території м.
Суми.

Підпункт 3.2.27. Виключити



Підпункт 3.2.28. Організовує
проведення відкритого Сумського
регіонального чемпіонату з
перукарського мистецтва, нігтьової 
естетики та макіяжу.

Підпункт 3.2.28. Виключити

Підпункт 3.2.29. Організовує роботу 
літніх майданчиків ресторанного
господарства на території м. Суми.

Підпункт 3.2.29. Виключити

Підпункт 3.2.31. Відсутній Підпункт 3.2.31. Виконує інші функції 
відповідно до завдань Відділу, 
направлені на виконання рішень 
Сумської міської ради її виконавчого 
комітету, розпоряджень міського
голови та інших актів відповідно до 
чинного законодавства України.».

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ВІДДІЛУ 
Пункт 4,1. Відділ має право

Підпункт 4.1.3. Відсутній Підпункт 4.1.3. Бути ініціатором 
розгляду проектів рішень Виконавчого 
комітету Сумської міської ради та 
підготовки проектів розпоряджень
міського голови.

Підпункт 4.1.4. Відсутній Підпункт 4.1.4. Брати участь у 
засіданнях дорадчих і колегіальних 
органів Сумської міської ради, нарадах, 
які проводяться, у разі розгляду на них 
питань, які відносяться до відання 
Відділу.

Підпункт 4.1.5. Відсутній Підпункт 4.1.5. Складати
протоколи про адміністративні
правопорушення відповідно до Кодексу 
України про адміністративні
правопорушення.

Підпункт 4.1.6. Відсутній Підпункт 4.1.6. Скликати, в 
установленому порядку, наради,
семінари та конференції з питань, що 
належать до компетенції Відділу».

РОЗДІЛ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Пункт 6.1. Відділ реорганізовується або 
ліквідовується Сумською міською
радою. У разі реорганізації
правонаступником Відділу є
новостворений виконавчий орган.

Пункт 6.1. Припинення діяльності 
Відділу здійснюється за рішенням 
Сумської міської ради відповідно до 
вимог чинного законодавства України.

Начальник відділу торгівлі, побуту 
та захисту прав споживачів О.Ю. Дубицький



Експертний висновок
постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету.

фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта - 

рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року 

№ 3797-МР «Про Правила додержання тиші в місті Суми»

Розробники проекту регуляторного акта - відділ торгівлі, побуту та захисту 
прав споживачів Сумської міської ради, правове управління Сумської міської ради.

1. Проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила 
додержання тиші в місті Суми» підготовлений на підставі Конституції України, 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, наказу Міністерства 
внутрішніх справ України «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні 
побутових піротехнічних виробів», Статуту територіальної громади міста Суми. 
Представлений регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної 
політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Проект регуляторного акта - рішення Сумської міської ради «Про внесення 
змін до рішення Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про 
Правила додержання тиші в місті Суми» відповідає вимогам статті 8 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
щодо підготовки аналізу регуляторного впливу:

1) Правила додержання тиші в місті Суми було затверджено рішенням 
Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР. Беручи до уваги 
тенденцію, пов'язану із добровільним приєднанням сільських територіальних 
громад до територіальної громади м. Суми, необхідним є внесення змін до чинного 
рішення в частині розширення територіальної основи діяльності органу місцевого 
самоврядування.

У зв’язку із цим, зазначеним проектом рішення пропонується внести зміни до 
затверджених Правил додержання тиші, які поширюватимуться на усю територію 
об’єднаної територіальної громади та застосовуватимуться до правовідносин, що 
виникають внаслідок дії цих Правил.

2) Зміни до Правил додержання тиші в місті Суми пропонується затвердити 
Сумській міській раді, оскільки згідно з пунктом 44 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міські ради встановлюють 
відповідно до законодавства правила забезпечення додержання тиші в громадських 
місцях. А згідно зі статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» міські ради затверджують правила 
додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з урахуванням 
особливостей окремих територій (курортні, лікувально-оздоровчі, рекраційні, 
заповідні тощо) установлюються заборони та обмеження щодо певних видів 
діяльності, що супроводжуються утворенням шуму, що забезпечено в розробленому 
проекті акта.



3) Статтею 45 Статуту територіальної громади міста Суми, затвердженого
рішенням Сумської міської ради від 26.10.2011 № 893-МР, лише дублюється
положення Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» і не встановлюється нових норм, які б встановлювали 
правила додержання тиші в місті Суми.

Правовідносини, які виникають внаслідок реалізації положень рішення 
Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила 
додержання тиші в місті Суми» є недостатньо урегульованими, зокрема в частині 
деталізації вимог дотримання тиші (наприклад, використання музичної апаратури на 
відкритих літніх майданчиках закладами ресторанного типу), тому пропонується 
врегулювати шляхом прийняття змін до Правил додержання тиші.

4) Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття рішення 
Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 
серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила додержання тиші в місті Суми», є 
важливою для суспільства і не може бути розв'язана за допомогою ринкових 
механізмів, оскільки потребує врегулювання на місцевому рівні. Його прийняття 
забезпечить чітке визначення основних вимог щодо дотримання тиші в громадських 
місцях, багатоквартирних житлових будинках; попередження високих рівнів шумів; 
контроль за дотриманням Правил додержання тиші в місті Суми та відповідальність 
за їх порушення.

5) У разі прийняття рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила 
додержання тиші в місті Суми» буде створена можливість захистити право 
мешканців на тишу; захистити населення від шкідливого впливу шуму; забезпечити 
контроль за додержанням тиші в громадських місцях та багатоквартирних житлових 
будинках міста Суми; недопущення перевищення встановлених рівнів впливу шуму 
та інших фізичних факторів на середовище життєдіяльності людини.

6) Здійснення контролю за дотриманням вимог регуляторного акта 
забезпечують у межах своїх повноважень відповідні органи державної влади, 
місцевого самоврядування та створені ними (чи їх посадовими особами) у 
встановленому порядку колегіальні органи.

7) У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе у разі зміни 
чинного законодавства України, у разі виявлення неврегульованих та проблемних 
питань або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних 
правовідносин. За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у 
разі потреби та з прийняттям органом державної влади законодавчих актів, до нього 
теж будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

8) Строк дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим, до моменту 
настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його 
цілі.

9) Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне, 
періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 
Закону України «ГІро засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене 
через 6 місяців після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, 
з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього 
акта.



Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 
через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання 
чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні гри роки 
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 
цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися із 
застосуванням статистичного методу одержання результатів, отриманих протягом 
обраного періоду відповідно до розділу VIII аналізу регуляторного впливу.

3. Узагальнений висновок
У зв’язку з добровільним приєднанням сільських територіальних громад до 

територіальної громади м. Суми, необхідним є внесення змін до чинного рішення в 
частині розширення територіальної основи діяльності органу місцевого 
самоврядування. Тому, зазначеним проектом рішення пропонується внести зміни до 
затверджених Правил додержання тиші, які поширюватимуться на усю територію 
об’єднаної територіальної громади та застосовуватимуться до правовідносин, що 
виникають внаслідок дії цих Правил.

Правовідносини, які виникають внаслідок реалізації положень рішення 
Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797-МР «Про Правила 
додержання тиші в місті Суми» є недостатньо урегульованими, зокрема в частині 
деталізації вимог дотримання тиші (наприклад, використання музичної апаратури на 
відкритих літніх майданчиках закладами ресторанного типу), тому пропонується 
врегулювати шляхом прийняття змін до Правил додержання тиші.

Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акта - рішення 
Сумської міської ради «Про Правила додержання тиші в місті Суми» та аналіз його 
регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісія з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики В.О. Шилов
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Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради
Шилову В.О.

На виконання ст. 37 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» надаємо Вам звіт про періодичне 
відстеження результативності регуляторного акта - рішення Сумської міської ради 
від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Суми».

Начальник управління О. В. Чайченко

Волобуєва О.В.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради
Вхідний № ЗДо/рМо 
зід 42 " Об 20 20 р.



Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР 
«Про Правила розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Суми»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, 
дата його прийняття та номер:

Рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР «Про 
Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території міста Суми» (далі - рішення № 1498-МР).

2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Правове управління Сумської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:
- прийняття до уваги вимог земельного законодавства України при розміщенні 

тимчасових споруд;
- усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької 

діяльності;
- впорядкування роботи по розміщенню та облаштуванню некапітальної 

забудови на території міста Суми;
- задоволення інтересів територіальної громади з питань благоустрою;
- забезпечення населення пунктами торгівельного, побутового, соціально- 

культурного та іншого призначення наближених до місця проживання;
- збільшення надходжень до міського бюджету;
- стимулювання розвитку підприємництва.

4. Строк виконання заходів з відстеження:
09.03.2020-09.06.2020.

5. Тип відстеження (базове, повторне, періодичне):
Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:
Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних:

Періодичне відстеження результативності рішення № 1498-МР здійснювалося 
шляхом аналізу кількості укладених договорів оренди землі за результатами 
проведення аукціону, договорів про встановлення особистого строкового сервітуту 
для розміщення тимчасової споруди та сплати коштів за цими договорами до 
місцевого бюджету; кількості звернень суб’єктів господарювання на виконання 
вимог регулювання; даних Публічної кадастрової карти та Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.



8. Кількісні га якісні значення показників результативності акта:
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у 

встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками з 
використанням статистичного метода одержання результатів відстеження.

1. Кількісні показники (кількість укладених договорів оренди земельних 
ділянок для розміщення тимчасових споруд та договорів про встановлення 
особистих строкових сервітутів для розміщення літніх майданчиків на території, 
прилеглій до закладу ресторанного господарства; розмір надходжень до місцевого 
бюджету, пов’язаних з дією акта; розмір коштів і час, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання, пов’язані з виникненням вимог акта; кількість 
суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта; рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання щодо основних положень акта).

За рік укладається 2 договори про встановлення особистих строкових 
сервітутів для розміщення літніх майданчиків на території, прилеглій до закладу 
ресторанного господарства. Невелика кількість таких договорів, а отже і 
надходжень до місцевого бюджету викликана тим, що сервітут згідно з приписами 
ст.ст. 79-1, 98 - 100 Земельного кодексу України може встановлюватися лише на 
сформованій земельній ділянці і підлягає державній реєстрації відповідно до 
закону. Формування земельної ділянки здійснюється за проектом землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки і вона вважається сформованою з моменту 
присвоєння їй кадастрового номера. Більшість же земельних ділянок комунальної 
власності є несформованими (про що свідчать відкриті дані Публічної кадастрової 
карти). Це значно знижує відсоток суб’єктів, які можуть скористатися механізмом 
сервітуту.

Кількість звернень суб’єктів господарювання щодо надання земельної ділянки 
в оренду під розміщення тимчасової споруди за результатами аукціону складає 5-6 
на рік. У зв’язку з цим для відстеження результативності дії регуляторного акта 
взято більш вузькі показники При цьому за результатами розгляду лише 15-20 % з 
них приймається рішення міської ради про проведення земельних торгів. У решті 
випадків відмовляється через невідповідність місця розміщення земельної ділянки 
вимогам чинних нормативних актів, містобудівної документації. Однак, договорів 
оренди за результатами аукціону протягом останнього року не укладено, що 
спричинено довготривалістю процедури отримання права оренди на земельну 
ділянку за результатами аукціону (добір земельних ділянок, виготовлення 
землевпорядної документації, проведення експертної грошової оцінки, визначення 
виконавця земельних торгів за процедурами публічних закупівель, інші дії щодо 
підготовки лотів, проведення аукціону, укладення договору оренди, його 
затвердження та реєстрація речового права). Надходження до місцевого бюджету 
плати за користування земельними ділянками під тимчасовими спорудами 
здійснюється переважно за рахунок укладення раніше договорів оренди земельних 
ділянок, які згідно з законодавством поновлюються без проведення аукціону.

Окрім вказаної причини, низька активність суб’єктів господарювання по 
вказаній процедурі регулювання пояснюється також господарськими ризиками 
(наприклад, хоч сплачений за участь в аукціоні гарантійний внесок і повертається 
суб'єкту господарювання, який не визнаний переможцем, однак інші матеріальні та 
часові витрати на участь в аукціоні, відсутність гарантій отримання земельної



ділянки в оренду стає перепоною для суб’єкта розпочати бізнес), особливок 
природою тимчасових некапітальних об’єктів, зокрема пересувних. Так, пересувні 
тимчасові споруди (літні майданчики, зони відпочинку) є мобільними, вони 
розташовуються на незначний період часу (як правило, літній сезон), багато з них 
підлягають щоденному демонтажу (прибираються на ніч) або демонтажу на певний 
період (наприклад, на час дії карантинних обмежень, проведення масових заходів 
тощо). У разі проведення ремонтних робіт на місці їх розміщення, вони легко 
переносяться на інше місце. Тобто по суті використовується не земельна ділянка, 
як об’єкт цивільних правовідносин, а частина об'єкта благоустрою, певний його 
елемент, визначений ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
що не врегульовано рішенням № 1498-МР.

Також надходження до місцевого бюджету, пов’язані з дією акта, 
поповнюються за рахунок договорів про встановлення особистих строкових 
сервітутів для розміщення тимчасових споруд, укладених згідно з п. 6.2 Правил, 
затверджених рішенням № 1498-МР. Так, із 107 суб’єктів господарювання, яким 
дозвільні документи на розміщення тимчасових споруд надані на підставі раніше 
чинних нормативних актів, 96 скористалися своїм правом на укладення 
відповідних договорів (згідно з рішеннями Сумської міської ради від 20.06.2018 
№ 3539-МР «Про врегулювання ситуації з розміщенням тимчасових споруд на 
території міста Суми за дозвільними документами, виданими на підставі раніше 
чинних нормативних актів» (зі змінами) та від 26.02.2020 № 6613-МР з 
аналогічною назвою).

Отже, за рік до органу місцевого самоврядування на виконання вимог 
регулювання звертається 104 суб’єкти господарювання, переважна більшість яких, 
уже отримала дозвільні документи на розміщення тимчасових споруд на підставі 
раніше чинних нормативних актів (у зв’язку з тим, що дія регуляторного акта 
поширюється на суб’єктів господарювання усіх форм власності, а їх кількість є 
необмеженою, відстеження результативності дії акта за вказаним показником 
здійснювалося, виходячи із кількості суб’єктів, які звертаються до Сумської 
міської ради для розміщення тимчасової споруди).

Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень 
регуляторного акта залишається вище середнього. При проведенні публічних 
консультацій з суб’єктами господарювання на предмет проблемних питань 

регулювання та шляхів їх вирішення, кожен із 10 опитаних суб’єктів 
господарювання, на яких поширюється дія акта, знав про вимоги регулювання, і 80 
% з них позитивно поставилися до вдосконалення рішення № 1498-МР шляхом 
внесення до нього змін.

2. Якісні показники (ефективне впровадження механізму розміщення 
тимчасових споруд у місті Суми, створення єдиного, прозорого та зрозумілого для 
всіх суб’єктів механізму розміщення тимчасових споруд з урахуванням вимог 
земельного законодавства України).

Рішення № 1498-МР визначає механізм розміщення тимчасових споруд 
торгового, побутового, соціально — культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми з урахуванням 
приписів Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі».



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей:

Ступень досягнення кількісних та якісних показників, за яким проводилося 
відстеження, дають підстави зробити висновок, що рівень впровадження та 
виконання рішення № 1498-МР оцінюються як середній.

Основний якісний показник результативності акта - створення єдиного, 
прозорого та зрозумілого для всіх суб’єктів механізму розміщення тимчасових 
споруд у місті Суми з урахуванням вимог земельного законодавства України - 
досягнуто.

Однак, окрім земельного, при розміщенні тимчасових споруд також необхідно 
враховувати законодавчі аспекти у сфері благоустрою, безпеки дорожнього руху, 
охорони інженерних мереж (з усіма змінами), визначити механізм використання 
елементів благоустрою комунальної власності, залучення на договірних засадах 
ресурсів користувачів цих елементів на їх збереження, відновлення та подальшу 
організацію благоустрою і не лише для тимчасових споруд, а й для інших 
тимчасових некапітальних об’єктів, зокрема, майданчиків для забезпечення 
будівництва. При цьому вказаний механізм треба поширити не лише на територію 
м. Суми, а всієї Сумської міської об’єднаної територіальної громади на підставі 
рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4989-МР «Про 
добровільне приєднання територіальних громад сіл Піщане, Верхнє Піщане, 
Загірське, Трохименкове, Житейське, Кирияківщина Піщанської сільської ради 
Ковпаківського району м. Суми до територіальної громади міста Суми Сумської 
міської ради».

Зважаючи на невисокий рівень досягнення багатьох кількісних показників, 
також вбачається необхідність створення сприятливих умов для здійснення 
суб'єктами господарювання підприємницької та іншої діяльності, спрощення 
процедури розміщення пересувних тимчасових споруд, забезпечення дотримання 
прав та інтересів тих суб’єктів, які встановили тимчасові споруди на підставі 
раніше чинних нормативних актів.

Отже, оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей показали необхідність удосконалення рішення № 1498-МР 
шляхом викладення його в новій редакції. У свою чергу викладення регуляторного 
акта в новій редакції згідно з встановленим Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» принципом 
адекватності державної регуляторної політики та роз’ясненнями Державної 
регуляторної служби України щодо застосування строків проведення заходів з 
відстеження результативності регуляторних актів від 22.05.2018 подальше 
періодичне відстеження регуляторного акта є недоцільним. З набранням чинності
нової редакції Правил, затверджених рішенням № 1498-МР, у подальшому буде
проводитися базове, повторне та періодичне відстеження цього рішення, як нового
регуляторного акта.
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Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради
Шилову В.О.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», ст.ст. 46, 47 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» надаємо Вам проект регуляторного акта - 
рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської 
ради від 30 листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» для 
розгляду та надання експертного висновку щодо регуляторного впливу цього 
проекту.

Начальник управління О. В. Чайченко

Волобуєва О. В.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради
Вхідний № —

від" 09" Об 2о2£_р.



Експертний висновок
постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики Сумської міської ради 

щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта - проекту 
рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території міста Суми»

Розробник проекту регуляторного акта - Правове управління Сумської 
міської ради.

1. Проект регуляторного акта - проект рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 
року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» відповідає 
принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

2. Проект регуляторного акта - проект рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 
року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» відповідає 
вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного 
впливу.

Прийняття розробленого проекту рішення зумовлено необхідністю 
визначення механізму використання елементів благоустрою комунальної 
власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади (далі - СМОТГ), 
впорядкуванням розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності (далі - ТС), майданчиків для забезпечення 
будівництва (далі - МБ) на території СМОТГ, врегулювання організаційно- 
правових відносин, пов’язаних з оформленням договорів на право розміщення 
вказаних тимчасових некапітальних об’єктів, а також створення сприятливих 
умов для здійснення суб'єктами господарювання підприємницької та іншої 
діяльності відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», Цивільного та Земельного кодексів України, 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження 
Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних



2
переїздів, правил користування ними та охорони», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та інших 
нормативних актів.

Цілями державного регулювання є комплексне врегулювання 
організаційно-правових відносин щодо розміщення тимчасових некапітальних 
об’єктів на території СМОТГ з урахуванням аспектів у сфері містобудування, 
благоустрою, земельних відносин, безпеки дорожнього руху, охорони 
інженерних мереж; визначення механізму використання елементів благоустрою 
комунальної власності, залучення на договірних засадах ресурсів користувачів 
цих елементів на їх збереження, відновлення та подальшу організацію 
благоустрою; створення сприятливих умов для здійснення суб'єктами 
господарювання підприємницької та іншої діяльності; покращення стану 
благоустрою СМОТГ, охорони інженерних мереж, безпеки дорожнього руху; 
сприяння створенню місць відпочинку, пунктів торговельного, побутового, 
соціально-культурного та іншого призначення, наближених до місця 
проживання громадян.

Визначаються принципи та способи досягнення цілей регулювання:
регулювання побудоване відповідно до принципів державної

регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, адекватності, 
збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської 
думки;

- відповідність вимогам чинного законодавства України;
- державне регулювання здійснюється органом місцевого 

самоврядування в межах наданих повноважень відповідно до чинного 
законодавства України;

- поєднання місцевих та державних інтересів.
За умови прийняття вказаного регуляторного акта буде створено наступні 

можливості:
утвердження України як правової держави, в якій діють доступні та 

зрозумілі громадянам та суб’єктам господарювання нормативні приписи; 

виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законодавством 
самоврядних повноважень щодо організації благоустрою; збільшення 
надходжень до місцевого бюджету;

передбачуваність дій органів місцевого самоврядування; створення 
рівних, прозорих і зрозумілих умов для всіх суб’єктів господарювання, які 
мають намір встановити ТС, МБ; спрощення процедури розміщення 
пересувних ТС; забезпечення дотримання прав та інтересів тих суб’єктів, які 
встановили ТС на підставі раніше чинних нормативних актів;

- забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини, 
належного рівня благоустрою, санітарного стану, безпеки руху, розширення 
мережі місць відпочинку, торгівельного, побутового обслуговування, 
збільшення кількості робочих місць.



з

Зазначений акт передбачає врахування законодавчих приписів у 
сфері містобудування, благоустрою, земельних відносин, безпеки дорожнього 
руху, охорони інженерних мереж, змін до законодавчих актів, їх впорядкування 
та створення єдиного локального акта, яким будуть врегульовані питання 
використання елементів благоустрою комунальної власності та розміщення ТС, 
МБ на території СМОТГ.

Окрім прийняття проекту рішення (альтернатива 1) під час пошуку 
альтернативних способів досягнення визначених цілей розглянуті були також 
такі можливості як:

залишити рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 
року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» у чинній 
редакції (альтернатива 2);

відмовитися від регулювання шляхом визнання такими, що 
втратили чинність, рішень органу місцевого самоврядування стосовно 
розміщення тимчасових некапітальних об’єктів (альтернатива 3).

Альтернатива 1, на відміну від альтернатив 2 та 3, має багато вигод для 
суспільства, держави та суб’єктів господарювання (задоволення інтересів 
територіальної громади з питань благоустрою, належного санітарного стану 
території, розширення мережі місць відпочинку, торгівлі, послуг тощо, безпеки 
руху, охорони інженерних мереж; встановлення чіткого та однакового для всіх 
суб’єктів алгоритму використання елементів благоустрою в господарській 
діяльності, у т.ч. для розміщення МБ; спрощення процедури встановлення ТС; 
забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування), 
забезпечує збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, громадян та 
органів місцевого самоврядування, вирішення проблемних питань і досягнення 
цілей державного регулювання в повному обсязі. У той час альтернативи 2 та З 
при наявності витрат не містять вигод, не сприяють досягненню цілей 
державного регулювання, що стримує розвиток підприємництва, залучення 
ресурсів у благоустрій, негативно впливає на стан благоустрою та середовище 
життєдіяльності людини, а альтернатива 3 ще й поглиблює проблемне питання.

У зв’язку з цим при аналізі регуляторного впливу альтернатива 1 

визначена як єдина прийнятна.
Ураховуючи, що якісними показниками результативності рішення є 

створення єдиного, прозорого і зрозумілого для всіх суб’єктів механізму 
використання елементів благоустрою комунальної власності та розміщення ТС 
на території СМОТГ, покращення стану благоустрою території СМОТГ, а 
кількісними - кількість звернень суб’єктів господарювання, кількість 
укладених договорів на право тимчасового користування елементами 
благоустрою комунальної власності, розмір надходжень до бюджету СМОТГ, 
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані 
з виконанням вимог акта, та рівень поінформованості з основних положень 
акта, базове відстеження результативності регуляторного акта планується 
провести після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня,



відстеження

4
з якого починається проведення повторного 
результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься через рік після набрання чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом 
проведення аналізу показників дії цього акту, такі моменти буде виправлено 
шляхом внесення відповідних змін.

3. Узагальнений висновок
Зважаючи на проведену експертизу, проект регуляторного акта - рішення 

Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 
від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» 
відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради В.О. Шилов



Проект
оприлюднено

« » 2020 року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ___ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2020 року № -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської
міської ради від ЗО листопада 2016 року
№ 1498-МР «Про Правила розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території
міста Суми»

З метою впорядкування відносин використання окремих елементів 
благоустрою комунальної власності, вдосконалення механізму розміщення та 
функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади, 
забезпечення реалізації визначених законом повноважень органів місцевого 
самоврядування щодо сприяння розвитку підприємництва, організації місць 
відпочинку для населення, благоустрою населених пунктів, залучення на 
договірних засадах з цією метою ресурсів юридичних та фізичних осіб, 
відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про оренду 
землі», Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства від 21.10.2011 № 244, керуючись 
статтями 18, 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 
року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території міста Суми», а саме:



1.1. У назві та пункті 1 рішення слова «Правила розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» 
замінити словами «Правила використання елементів благоустрою 
комунальної власності та розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади».

1.2. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
«2. Встановити, що організація сезонної, святкової виїзної торгівлі, 

надання послуг у сфері розваг на території Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади, а також розміщення тимчасових споруд під час 
проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових 
заходів на строк їх проведення здійснюється в порядку, встановленому 
рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради.».

1.3. Додаток до рішення викласти в новій редакції (додається).
2. Рішення Сумської міської ради від ЗО січня 2014 року № 3041-МР 

«Про затвердження Примірного договору про встановлення особистого 
строкового сервітуту на користування місцем для розміщення тимчасової 
споруди в місті Суми» визнати таким, що втратило чинність.

3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської 
міської ради (Кохан А.І.) оприлюднити дане рішення в друкованих засобах 
масової інформації та на офіційному вебсайті Сумської міської ради в мережі 
Інтернет не пізніше як у десятиденний строк після його прийняття та 
підписання.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у 
визначених рішенням Сумської міської ради друкованих засобах масової 
інформації.

5. Виконавчому комітету Сумської міської ради протягом трьох місяців 
з дня набрання чинності цим рішенням привести Положення про організацію 
сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та 
проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної 
громади, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Сумської міської 
ради від 17.03.2020 № 133, у відповідність до даного рішення.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника 
міського голови за належністю.

Сумський міський голова 

Виконавець: Чайченко О.В.

О.М. Лисенко

Ініціатор розгляду питання — Сумський міській голова
Проект рішення підготовлено Правовим управлінням Сумської міської ради 
Доповідач - Чайченко О.В.



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від ЗО листопада 2016 року 
№ 1498-МР «Про Правила розміщення
тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території 
міста Суми»
від 2020 року № -МР

ПРАВИЛА
використання елементів благоустрою комунальної власності та 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території Сумської міської об’єднаної територіальної

громади (далі - Правила)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила є нормативним актом регуляторного характеру, який 
розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного та Земельного 
кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 
оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 
«Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності» та інших нормативних актів з метою впорядкування розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС), 
майданчиків для забезпечення будівництва на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади (далі - СМОТГ), визначення механізму 
використання елементів благоустрою комунальної власності, врегулювання 
організаційно-правових відносин, пов’язаних з оформленням договорів на 
право розміщення тимчасових споруд, майданчиків для забезпечення 
будівництва на території СМОТГ, а також створення сприятливих умов для 
здійснення суб'єктами господарювання підприємницької та іншої діяльності.

1.2. Наведені в Правилах терміни вживаються в такому значенні:
1) архітектурний тип стаціонарної ТС (далі - архітип) - зовнішній 

архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника 
(користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При 
розташуванні стаціонарної ТС відповідно до схеми розміщення ТС 
застосовуються типові ТС;

2) договір на право тимчасового користування елементами 
благоустрою комунальної власності (далі - Договір) - угода, укладена у



письмовій формі між Уповноваженим органом та Замовником, за якою 
виникає зобов’язання щодо передачі Замовнику в тимчасове користування 
елементу благоустрою комунальної власності для розміщення ТС, майданчику 
для забезпечення будівництва на умовах платного строкового цільового 
використання для проведення підприємницької та інших видів діяльності;

3) Замовник - суб’єкт господарювання, який має намір розмістити на 
території СМОТГ ТС, майданчик для забезпечення будівництва або вже 
розмістив ТС;

4) земельні торги (аукціон) - спосіб продажу (з використанням 
відкритості пропонування ціни) права оренди на земельну ділянку особам, які 
запропонували найвищу ціну;

5) зона відпочинку - місце біля водних об'єктів (у межах прибережних 
захисних смуг) для надання послугу сфері відпочинку, оздоровлення, фізичної 
культури та спорту, харчування. Розташування зони відпочинку та її площа 
визначаються таким чином, щоб виключити можливість обмеження вільного 
доступу до водного об’єкта та проходу через її територію або створення інших 
перешкод у реалізації громадянами належних їм екологічних прав. Зона 
відпочинку за цими Правилами віднесена до пересувних ТС;

6) елемент благоустрою комунальної власності (далі - елемент 
благоустрою) - частина зеленої зони, покриття бульвару, алеї, площі, вулиці, 
тротуару, пішохідної зони і доріжки відповідно до чинних норм, інші елементи 
благоустрою, які можуть бути передані для тимчасового розміщення ТС, 
майданчиків для забезпечення будівництва;

7) комісія з питань узгодження розміщення ТС, МБ на території 
СМОТГ (далі - Комісія) - постійно діюча комісія при Виконавчому комітеті 
Сумської міської ради, яка створюється відповідно до розпорядження 
Сумського міського голови з метою розгляду заяв щодо надання в тимчасове 
користування елементів благоустрою для розміщення ТС, майданчиків для 
забезпечення будівництва;

8) комплексна схема розміщення ТС (далі - Комплексна схема) -
схема розміщення ТС на території СМОТГ, на якій визначені території для 
розміщення ТС, що включає в себе текстові та графічні матеріали, якими 
визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог 
будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних 
обмежень і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та 
раціонального використання територій, охорони історико-культурної 
спадщини, земельно-господарського устрою;

9) майданчик для забезпечення будівництва (далі - МБ) - територія, 
яка не підлягає забудові, біля об’єкту будівництва або біля земельної ділянки, 
яка забудовується, та використовується з метою обслуговування процесу 
будівництва, обмеження його негативного впливу на оточуюче середовище, 
забезпечення збереження майна та безпеки громадян. Застосування норм цих 
Правил до МБ здійснюється з урахуванням специфіки їх функціонального 
призначення;

10) паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено 
місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, включає в 
себе схему благоустрою та інші документи відповідно до цих Правил;



11) прилегла територія— визначена схемою благоустрою територія для 
благоустрою, обслуговування ТС, МБ та утримання в належному санітарно- 
технічному стані;

12) Робочий орган - виконавчий орган Сумської міської ради з питань 
земельних відносин;

13) літній майданчик - місце для надання послуг з харчування, 
розташоване безпосередньо біля стаціонарного (капітального) закладу 
ресторанного господарства, який відкритий для обслуговування населення на 
певний сезон року, розміщений на відкритому повітрі (під тентами, на 
верандах, у павільйонах легкого типу) або виготовлений із полегшених 
конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним 
регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, встановлений тимчасово, 
без улаштування фундаменту та не є капітальною спорудою. Літній майданчик 
за цими Правилами віднесено до пересувних ТС;

14) схема благоустрою - схема, виконана суб'єктом господарювання, 
який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до законодавства на 
топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо 
благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування 
квітників, під’їздів, урн, улаштування дорожнього покриття або мощення 
фігурними елементами тощо);

15) схема розміщення ТС - текстові та графічні матеріали, якими 
визначаються місце розташування ТС, у тому числі у вигляді набору 
геопросторових даних;

16) тимчасова споруда - одноповерхова споруда, що виготовляється з 
полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, 
визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. ТС не є нерухомим 
майном, право власності на ТС державній реєстрації не підлягає, поштова 
адреса не присвоюється. ТС розподіляються на стаціонарні та пересувні:

- пересувна ТС - споруда, що не має закритого приміщення для 
тимчасового перебування людей, в якій може бути розміщене торговельне 
обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний 
автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі, іншої 
підприємницької діяльності, площа якої може бути більшою ЗО кв.м;

- стаціонарна ТС - споруда, яка може мати закрите приміщення для 
тимчасового перебування людей площею до ЗО кв.м, що виготовляється з 
полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, 
визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і 
встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

17) типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного 
використання;

18) Уповноважений орган - виконавчий орган Сумської міської ради з 
питань містобудування та архітектури.

Інші терміни визначаються чинними нормативними актами.



РОЗДІЛ II. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТС, МБ

2.1. ТС, МБ розміщуються відповідно до цих Правил, Комплексної схеми, 
інших нормативних актів.

ТС розміщуються на підставі паспорту прив’язки за наявності у 
Замовника речового права на землю (власність, оренда, постійне 
користування, інше речове право) або в установлених цими Правилами 
випадках - Договору (додаток 1 до Правил).

МБ розміщуються на підставі Договору згідно з вимогами будівельних, 
санітарно-гігієнічних норм, існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо 
техніки безпеки, охорони навколишнього природного середовища, історико- 
культурної спадщини, раціонального використання територій, земельно- 
господарського устрою.

2.2. Комплексна схема та архітип розробляються за рішенням Сумської 
міської ради та затверджуються рішенням Виконавчого комітету Сумської 
міської ради. Розроблення Комплексної схеми та архітипу здійснюється за 
рахунок коштів бюджету СМОТГ та/або інших джерел, не заборонених 
законодавством.

У разі якщо Комплексна схема не охоплює певні території СМОТГ, до 
моменту внесення змін до неї визначення можливості розміщення ТС на цих 
територіях здійснюється Уповноваженим органом на підставі наявної 
містобудівної та землевпорядної документації згідно з вимогами будівельних, 
санітарно-гігієнічних норм, існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо 
охорони навколишнього природного середовища та раціонального 
використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно- 
господарського устрою.

2.3. При розміщенні ТС, МБ враховуються всі наявні планувальні 
обмеження, передбачені державними будівельними нормами. їх розміщення 
здійснюється при наявності вільної від забудови та інженерних мереж 
території, без створення перешкод у функціонуванні іншим об’єктам 
містобудування, інфраструктури, без порушення правил благоустрою 
населених пунктів СМОТГ, пішохідного та транспортного рухів.

2.4. Отримання в оренду реформованої земельної ділянки комунальної 
власності СМОТГ для розміщення стаціонарної ТС відбувається на підставі 
аукціону, за результатами проведення якого з Замовник укладається договір 
оренди земельної ділянки.

2.5. Розміщення ТС на території ринку, як торговельного об’єкта, 
визначається планувальною документацією території цього ринку або 
проектною документацією його споруди.

2.6. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з 
стаціонарними ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи 
дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого 
дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може 
перевищувати 25 % площі цієї стаціонарної ТС, а обладнання має 
розміщуватися поряд з стаціонарною ТС. Розміщення холодильного 
обладнання поряд з стаціонарною ТС на зупинках громадського транспорту 
забороняється.



2.7. Під час розміщення ТС, МБ забороняється протиправно 
пошкоджувати або знищувати зелені насадження, дорожнє покриття, технічні 
засоби регулювання дорожнього руху, самовільно знімати, закривати чи 
встановлювати технічні засоби дорожнього руху та рекламні засоби, 
створювати перешкоди дорожнього руху, у тому числі забруднювати дорожнє 
покриття.

2.8. Розміщення ТС, МБ в охоронних зонах інженерних комунікацій 
допускається за погодженням з особами, які їх експлуатують. Неотримання 
такого погодження є підставою Уповноваженому органу відмовити Замовнику 
в реалізації намірів щодо розміщення ТС, МБ.

2.9. Забороняється розміщувати ТС:
1) біля фасадів адміністративних і культових будівель, безпосередньо біля 

пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, 
скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і декоративного 
благоустрою території;

2) ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць та 5 метрів до проїзної 
частини дороги;

3) на зупинці громадського транспорту та на відстані ближче ніж 20 
метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що її 
позначає;

4) ближче ніж за 100 метрів до залізничних переїздів.
2.10. ТС розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на 

відстані не менше ніж 1 метр, але не більше ніж 5 метрів до проїзної частини 
доріг і вулиць.

На вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені 
на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини, розміщення ТС 
дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорож.

Допускається розміщення ТС на тротуарах лише у випадках, якщо 
ширина тротуару перевищує передбачену нормами ДБН для вулиць 
відповідної категорії, за межами пішохідної зони на відстані від неї згідно з 
вимогами абзацу першого цього пункту.

У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з 
тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

Впритул до кожної ТС повинно бути влаштовано покриття 
вдосконаленого типу.

До ТС повинен бути передбачений зручний під’їзд автотранспорту для 
розвантаження або навантаження товарів, що не створює перешкод для 
проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів громадського транспорту.

2.11. Біля кожного ТС, МБ повинно бути зовнішнє штучне освітлення. 
Підключення ТС, МБ до інженерних мереж повинне здійснюватися з 
дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і 
гарантувати безпеку користувачів дорожніх об’єктів та пішоходів.

2.12. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та 
споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального 
призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми 
розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) 
приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного



нагляду, необхідність отримання яких передбачено законами України, з 
дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм. При дообладнані 
(переобладнанні) приміщень усередині будинків та об’єктів за класом 
наслідків (відповідальності), які належать до об’єктів з середніми (СС2) та 
значними (ССЗ) наслідками, розміщення таких приміщень здійснюється 
відповідно до Комплексної схеми.

2.13. При отриманні в оренду земельної ділянки комунальної власності 
СМОТГ для розміщення стаціонарної ТС за результатами аукціону 
землекористувачу забороняється:

1) встановлювати на цій земельній ділянці ТС, яка має два та більше 
поверхи та/або площею, більшою за визначену чинними нормативними 
актами;

2) змінювати функціональне призначення ТС, що було визначене при 
проведенні аукціону;

3) у випадку отримання в оренду за результатами аукціонів прав на 
сусідні земельні ділянки розміщувати ТС на суміжній межі цих ділянок або 
ближчі ніж один метр до межі.

2.14. Замовнику забороняється користуватися ТС:
1) якщо не укладено договір про утримання та благоустрій закріпленої 

прилеглої території (про закріплення території по утриманню в належному 
санітарно-технічному стані);

2) без оформлення паспорту прив’язки, у разі порушення, закінчення 
строку дії, припинення чи анулювання паспорта прив’язки;

3) у разі припинення діяльності Замовника (згідно з даними Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань);

4) у разі передачі ТС іншій особі у володіння чи користування;
5) в інших випадках, визначених чинним нормативними актами та/або 

договорами.
2.15. Користуватися ТС може виключно особа, на яку оформлений 

паспорт прив’язки, і з якою укладено Договір чи за якою зареєстровано речове 
право на земельну ділянку.

РОЗДІЛ III. НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СТАЦІОНАРНОЇ ТС

3.1. Замовник, який має намір розмістити стаціонарну ТС на 
несформованій земельній ділянці комунальної власності СМОТГ:

1) звертається в установленому законодавством порядку до 
Уповноваженого органу із заявою про можливість розміщення стаціонарної 
ТС, в якій зазначаються реквізити Замовника (найменування/ПІБ, 
ідентифікаційний код/номер облікової картки платника податків, адреса, 
контактна інформація), бажане функціональне призначення ТС, згода на 
обробку персональних даних (для фізичних осіб) та відомості про відсутність 
зареєстрованого речового права на вказану земельну ділянку. До заяви 
додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування 
стаціонарної ТС, виконані Замовником у довільній формі на топографо-



геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до 
місцевості;

2) у разі отримання повідомлення Уповноваженого органу про 
відповідність намірів Замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС - 
подає Сумській міській раді в установленому законодавством порядку заяву 
про продаж на аукціоні права оренди земельної ділянки для розміщення 
вказаної ТС, до якої додає копію вказаного повідомлення Уповноваженого 
органу та графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та 
розмір земельної ділянки.

Вказана у підпункті 2 цього пункту Правил заява в установленому 
порядку направляється для опрацювання до Робочого органу, який забезпечує 
подальший розгляд і вирішення порушеного Замовником земельного питання 
в установленому порядку.

3.2. Підготовка до проведення аукціону здійснюється в порядку, 
визначеному Земельним кодексом України. Організатором проведення 
аукціону є Сумська міська рада (далі - Організатор). Забезпечення його 
організації та проведення, у тому числі добору земельних ділянок, підготовки 
й оформлення договорів покладається на Робочий орган.

3.3. Добір земельних ділянок здійснюється за результатами розгляду 
звернення Замовника та/або результатами маркетингових досліджень з 
урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із 
землеустрою.

3.4. У рішеннях Організатора про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про продаж права 
оренди земельної ділянки на аукціоні, а також у договорі оренди земельної 
ділянки встановлюється обмеження щодо будь-якого будівництва на 
земельній ділянці. У договорі оренди земельної ділянки передбачається, що в 
разі порушення вказаного обмеження договір достроково припиняється у 
зв’язку з невиконанням орендарем своїх обов’язків і орендодавець не 
відшкодовує орендарю витрати щодо набуття права оренди на аукціоні та 
пов’язані з достроковим припиненням договору збитки.

3.5. Договір оренди земельної ділянки між Організатором і переможцем 
земельних торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів. 
Уповноважений на підписання договору представник Організатора 
визначається рішенням Організатора про продаж права оренди земельної 
ділянки на аукціоні.

У цьому рішенні, а також у договорі оренди земельної ділянки 
встановлюється обов’язок Замовника оформити в установленому порядку 
паспорт прив’язки ТС.

Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних 
торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

Без отримання паспорта прив’язки і без державної реєстрації права 
оренди на земельну ділянку орендар не має права приступати до використання 
земельної ділянки.

3.6. Строк оренди земельної ділянки, отриманої для розміщення 
стаціонарної ТС згідно з цим розділом Правил, встановлюється 
Організатором. У разі належного виконання орендарем обов’язків згідно з



чинними нормативними актами та умовами договору, він має переважне право 
на укладення договору оренди на новий строк в установленому 
законодавством порядку.

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ 
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС, МБ

4.1. У тимчасове користування елемент благоустрою надається з метою 
розміщення:

1) зони відпочинку;
2) літнього майданчика;
3) МБ;
4) стаціонарних ТС згідно з пунктом 9.2 Правил (додаток 5 до Правил).
4.2. Для визначення можливості розміщення ТС, МБ Замовник 

звертається із відповідною заявою (у довільній формі) до Уповноваженого 
органу.

У заяві зазначаються реквізити Замовника (найменування/ПІБ, 
ідентифікаційний код/номер облікової картки платника податків, адреса, 
контактна інформація), згода на обробку персональних даних (для фізичних 
осіб) і до неї додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця 
розташування ТС, МБ, виконані Замовником у довільній формі на топографо- 
геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС, МБ з прив'язкою до 
місцевості, для літнього майданчика - також належним чином завірені копії 
документів, що підтверджують право власності або користування нерухомим 
майном, на прилеглій території до якого Замовник має намір встановити літній 
майданчик для здійснення господарської діяльності у сфері ресторанного 
господарства, а для МБ також:

1) містобудівні умови та обмеження (за потребою);
2) дозвільні документи на виконання будівельних робіт (за потребою);
3) документ, що посвідчує право власності (користування) на будівлю, 

споруду, будинок тощо або його частину (крім нового будівництва);
4) документ, який посвідчує речове право на землю (власність, оренда, 

користування тощо) - для нового будівництва;
5) рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради про зміну 

дорожнього руху, руху по тротуарах та пішохідних доріжках (за потребою).
Замовник розробляє або отримує зазначені документи самостійно.
Заява з документами може бути подана на паперових та/або електронних 

носіях.
4.3. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС, МБ будівельним 

нормам, Правилам та іншим нормативним актам визначає Уповноважений 
орган протягом 10 робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

4.4. У разі надходження до Уповноваженого органу двох та більше 
зазначених у пункті 4.2 Правил заяв та документів від суб’єктів 
господарювання щодо можливості розміщення ТС на одному і тому ж місці, 
пріоритетне право на отримання в тимчасове користування елементу 
благоустрою надається тому Замовнику, заява якого зареєстрована раніше.



4.5. Уповноважений орган повідомляє Замовника про відповідність 
намірів щодо місця розташування ТС, МБ письмово протягом 3 робочих днів 
з дня такого визначення відповідності намірів або Замовнику надається 
аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС, МБ.

4.6. У разі надання позитивної інформації про відповідність намірів щодо 
місця розміщення ТС, МБ Уповноважений орган направляє матеріали щодо 
надання в тимчасове користування елементів благоустрою для розміщення 
ТС, МБ на розгляд Комісії, яка надає свої рекомендації, що оформлюються 
протоколом засідання Комісії.

4.7. До складу Комісії входять представники виконавчих органів міської 
ради, а саме: органу з питань житлово-комунального господарства, торгівлі, 
контролю за станом благоустрою, Уповноваженого органу, Робочого органу 
та інші.

Основною формою діяльності Комісії є засідання, що проводиться в міру 
необхідності, але не менше, ніж один раз на квартал. Рішення Комісії 
оформляються протоколом, який веде секретар і підписує голова Комісії. 
Засідання Комісії є правомочним за умови присутності більшості членів 
Комісії від загального її складу. Скликає, відкриває та веде засідання Комісії 
голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови.

Рішення приймається більшістю голосів від загального складу Комісії. У 
разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

На підставі протоколу засідання Комісії Уповноважений орган готує та 
вносить на розгляд Виконавчого комітету Сумської міської ради проект 
рішення про надання/відмову в наданні в тимчасове користування елементів 
благоустрою комунальної власності з метою розміщення ТС, МБ на території 
СМОТГ на строк до 3 років для МБ і до 5 років для ТС.

4.8. Про прийняте рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради 
Уповноважений орган письмово повідомляє Замовника протягом 10 робочих 
днів з дня прийняття рішення.

4.9. Протягом ЗО днів з дати прийняття відповідного рішення 
Виконавчого комітету Сумської міської ради між Замовником та 
Уповноваженим органом укладається Договір у письмовій формі у двох 
примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для 
кожної із сторін.

У випадку не укладення у визначений строк Договору з вини Замовника, 
Уповноважений орган готує проект рішення Виконавчого комітету Сумської 
міської ради про визнання таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого 
комітету Сумської міської ради про надання в тимчасове користування 
елементів благоустрою комунальної власності в частині укладення Договору з 
Замовником.

4.10. Договір укладається на строк, визначений рішенням Виконавчого 
комітету Сумської міської ради, та не може бути продовженим.

Замовник, який належним чином виконував умови Договору протягом 
строку його дії, користується переважним правом на укладання Договору на 
новий строк, для реалізації якого Замовник повинен подати письмову заяву до 
Уповноваженого органу не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії



Договору. Укладання Договору на новий строк відбувається за загальною 
процедурою, яка передбачена Правилами.

4.11. Право на розміщення МБ виникає у Замовника з моменту укладення 
Договору з Уповноваженим органом.

РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ 
ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТС

5.1. Замовник набуває право на розміщення ТС з дати отримання паспорта 
прив’язки (додаток 2 до Правил).

5.2. Для оформлення паспорта прив’язки суб'єкт господарювання, який 
має намір встановити ТС, звертається до Уповноваженого органу із 
відповідною заявою щодо оформлення паспорта прив'язки, до якої додає на 
паперових та/або електронних носіях:

1) схему розміщення ТС, виконану на відкоригованій топографо- 
геодезичній основі М 1:500;

2) ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які 
виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних 
робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

3) схему благоустрою прилеглої території, складену Замовником або 
суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, 
архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

4) технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), 
отримані Замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;

5) документ, що посвідчує речове право (власність, оренда, користування 
тощо) на земельну ділянку або Договір.

Замовник розробляє або отримує зазначені документи самостійно.
5.3. Паспорт прив'язки ТС оформлюється Уповноваженим органом 

протягом 10 робочих днів з дня подання до Уповноваженого органу 
зазначених у пункті 5.2 Правил заяви та документів.

5.4. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та 
обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

5.5. Паспорт прив'язки ТС включає:
1) реквізити Замовника (найменування/ПІБ, адреса, контактна 

інформація);
2) схему розміщення ТС, виконану на відкоригованій топографо- 

геодезичній основі М 1:500;
3) ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);
4) схему благоустрою прилеглої території;
5) технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), 

отримані Замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;
6) документ, що посвідчує речове право (власність, оренда, користування 

тощо) на земельну ділянку або Договір.
5.6. Паспорт прив'язки ТС підписується керівником (заступником 

керівника) Уповноваженого органу, видається на безоплатній основі та



підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив’язки, з подальшим 
внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.

5.7. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:
1) подання неповного пакета документів, визначених у пункті 5.2 Правил;
2) подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 5.2 Правил.
Відмова в наданні паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.
5.8. Строк дії паспорта прив’язки ТС встановлюється на строк, 

визначений пунктом 4.7 Правил.
5.9. Продовження строку дії паспорта прив’язки ТС здійснюється 

Уповноваженим органом за заявою Замовника шляхом зазначення нової дати, 
підпису керівника (заступника керівника) та печатки в паспорті прив’язки ТС.

5.10. У продовженні строку дії паспорта прив’язки ТС може бути 
відмовлено у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на 
місцевому рівні, Комплексній схемі, будівельних нормах, розташуванні 
існуючих будівель і споруд, інженерних мереж.

5.11. Паспорт прив'язки ТС виготовляється у двох примірниках. Один 
примірник зберігається у Замовника, другий - в Уповноваженому органі.

5.12. Дія паспорта прив’язки ТС Замовника, з якими укладений Договір, 
призупиняється з таких підстав:

1) необхідність проведення планових ремонтних робіт на місці 
розміщення ТС - з обов’язковим попередженням Замовника за 1 місяць та 
наданням тимчасового місця для розміщення такого об’єкта;

2) необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на місці 
розміщення ТС - без попередження.

5.13. Дія паспорта прив’язки ТС Замовника, який має речове право на 
земельну ділянку, призупиняється за згодою Замовника на проведення 
планових (аварійних) ремонтних робіт.

Про необхідність проведення планових ремонтних робіт Замовник 
попереджається за 1 місяць з пропозицією надання тимчасового місця для 
розміщення ТС.

У випадку незгоди Замовника з проведенням планових (аварійних) 
ремонтних робіт спір вирішується у встановленому законодавством та 
домовленістю сторін порядку.

Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення 
планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

5.14. Дія паспорта прив’язки ТС анулюється за таких умов:
1) невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта 

прив’язки;
2) недотримання вимог паспорта прив’язки ТС при встановленні ТС;
5) надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 

5.2 Правил, під час підготовки паспорта прив’язки.
5.15. Дія паспорта прив’язки припиняється у випадку припинення 

речового права на земельну ділянку або права тимчасового користування 
елементом благоустрою, на підставі яких цей паспорт видавався.

5.16. Паспорт прив’язки призупиняється, анулюється та припиняється 
наказом керівника Уповноваженого органу, копію якого Уповноважений



орган зобов’язаний негайно вручити або відправити рекомендованим листом 
Замовнику.

РОЗДІЛ VI. УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТС, 
МБ

6.1. Після розміщення ТС Замовник повідомляє Уповноважений орган 
(додаток 3 до Правил) про виконання вимог паспорта прив’язки ТС.

6.2. У разі проведення планових ремонтних робіт або аварійних 
ремонтних робіт на інженерних мережах, поблизу яких знаходиться ТС, 
Уповноважений орган за зверненням власника (балансоутримувача) 
інженерних мереж пропонує Замовнику місце для тимчасового 
перенесення ТС.

Перенесення ТС можливе також у разі внесення змін до чинного 
законодавства, містобудівної документації, Комплексної схеми, державних 
будівельних норм, змін у розміщенні інженерних мереж, будинків і споруд, що 
унеможливлюють розташування ТС в певному місці.

6.3. Роботи з благоустрою території навколо ТС, які проводяться в зоні 
розташування інженерних мережах та технічних засобах телекомунікації, 
повинні виконуватися з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної 
експлуатації.

6.4. Замовник зобов’язаний підтримувати належний експлуатаційний 
стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується 
разом з ТС, а також забезпечувати збереження та відновлення зовнішнього 
вигляду ТС у відповідності до паспорта прив’язки ТС тощо.

6.5. Замовник зобов’язаний виконувати вимоги чинного законодавства у 
галузі торгово-побутового обслуговування населення та захисту прав 
споживачів, зокрема доводити до відома споживачів держаною мовою 
інформацію про власника, про продукцію та/або послуги, які надаються.

Стосовно МБ Замовник зобов’язаний на видному та доступному місці 
розмістити інформацію про проведення будівельно-монтажних робіт, строки 
їх виконання, забудовника, виконавця робіт та іншу визначену законодавством 
інформацію.

6.7. У разі коли Замовник має намір змінити естетичний вигляд ТС, він 
звертається до Уповноваженого органу з письмовою заявою щодо внесення 
змін до паспорта прив'язки ТС у частині ескізу фасаду. Уповноважений орган 
розглядає новий ескіз фасаду ТС впродовж 10 робочих днів з дня подання такої 
заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень візує новий ескіз фасаду.

6.8. Режим роботи ТС встановлюється відповідно до законодавства.
6.9. У разі закінчення строку дії, анулювання чи припинення паспорта 

прив'язки ТС такий об’єкт підлягає демонтажу.
6.10. Самовільне розміщення ТС, МБ заборонено.
6.11. Демонтаж (знесення) самовільно (незаконно) встановлених ТС, МБ 

здійснюється в порядку, затвердженому рішенням Сумської міської ради.



РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОПЛАТИ

7.1. Сума коштів, що сплачується Замовником за користування 
елементами благоустрою, розраховується відповідно до Методики (додаток 4 
до Правил) та зазначається у Договорі.

7.2. Плата за користування елементами благоустрою сплачується 
Замовником на рахунок бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної 
громади відповідно до умов Договору.

7.3. Плата за користування елементами благоустрою щорічно на кожен 
наступний рік визначається шляхом коригування розміру плати попереднього 
року на індекс інфляції.

7.4. У разі, якщо пересувна ТС або її частина (конструктивні елементи) на 
період, що не включений в Договір, не демонтується та її функціонування не 
здійснюється, сплата здійснюється в розмірі 10 відсотків від суми Договору за 
вказаний період. Сплата не нараховується за умови надання Замовником заяви 
з фотозвітом до Уповноваженого органу про демонтаж пересувної ТС.

РОЗДІЛ VIII. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

8.1. Організаційне забезпечення відносин з тимчасового користування 
елементами благоустрою на території СМОТГ здійснює Уповноважений 
орган, який:

1) проводить адміністрування - створення єдиної реєстраційної бази 
Договорів;

2) готує та укладає відповідні Договори;
3) контролює виконання умов Договору;
4) здійснює оперативний контроль за надходженням плати за тимчасове 

користування елементами благоустрою;
5) здійснюють відповідні заходи щодо стягнення з боржників 

заборгованості по сплаті;
6) організовує демонтаж незаконно встановлених/розміщених ТС, МБ.

8.2. Заходи з контролю за дотриманням умов договору оренди земельної 
ділянки комунальної власності СМОТГ для розміщення ТС здійснюються 
Робочим органом у спосіб та в межах, визначених чинними нормативними 
актами.

РОЗДІЛ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Документація щодо розміщення ТС та укладені до набрання чинності 
цими Правилами договори, дійсні до закінчення строку їх дії.

9.2. Чинні договори про встановлення особистого строкового сервітуту на 
користування місцем для розміщення тимчасової споруди, укладені на 
підставі рішення Сумської міської ради від ЗО січня 2014 року № 3041-МР, або 
на підставі рішень Піщанської сільської ради, по закінченню строку їх дії 
продовженню не підлягають. Подальше врегулювання правовідносин 
відбувається на підставі цих Правил.



Замовники літніх майданчиків на прилеглій до закладу ресторанного 
господарства території та зон відпочинку, а також визначені додатком 5 до цих 
Правил стаціонарних ТС, розміщених на підставі раніше укладених договорів 
про встановлення особистого строкового сервітуту на користування місцем 
для розміщення тимчасової споруди, мають право після закінчення строку дії 
зазначених договорів отримати в тимчасове користування елементи 
благоустрою комунальної власності за процедурою, передбаченою розділом 4 
цих Правил.

9.3. Питання, що не врегульовані даними Правилами, регулюються згідно 
з нормами чинного законодавства.

9.4. Дія Правил не застосовується для розміщення об’єктів та елементів 
сезонної торгівлі при проведенні державних, місцевих свят, урочистостей, 
фестивалів та інших масових заходів.

9.5. ТС, МБ не є нерухомим майном, у зв’язку з чим право власності на 
неї (нього) державній реєстрації не підлягає, а поштова адреса не 
присвоюється.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чайченко О.В. —



Додаток 1
до Правил використання елементів
благоустрою комунальної власності та
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади

ДОГОВІР №______
на право тимчасового користування елементами благоустрою 

комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної
громади

«____ »_________ 20____ р. м. Суми

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради (далі -
Уповноважений орган), в особі_____________________________________ , що
діє на підставі Положення про Управління, затвердженого рішенням Сумської
міської ради від_______________________ №____- МР, з однієї сторони, та
__________________________________________________________________ , що
діє на підставі ___________________________(далі - Замовник), з другої
сторони, далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона, відповідно до 
рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР «Про 
Правила використання елементів благоустрою комунальної власності та 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами), 
уклали цей договір на право тимчасового користування елементами 
благоустрою комунальної власності Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади для розміщення
_____________________________________________ (далі - Договір) про таке.

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Уповноважений орган на підставі рішення
Виконавчого комітету Сумської міської ради від___________________ №___
«Про надання в тимчасове користування елементів благоустрою комунальної 
власності» надає, а Замовник приймає в тимчасове користування елементи 
благоустрою комунальної власності Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади за адресою:
_________________________________________________________ (далі - Об’єкт)
з метою розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності (далі- ТС)/майданчика для забезпечення будівництва (далі - МБ) на 
певний строк за плату.



2. Об’єкт

2.1. У тимчасове користування передається елемент благоустрою, а саме:

(вид Об’єкта: зелена зона, покриття бульвару, алеї, площі, вулиці, тротуару, пішохідної зони, доріжки)

_______________________ загальною площею___________ га для розміщення

МБ із такими характеристиками:

(опис МБ, його конструктивних елементів, назва об’єкта будівництва, біля якого розташованих МБ)

або

ТС із такими характеристиками: 
2.1.1, Вид:

(назва ТС, вид підприємницької діяльності)

2.1.2, Площа по зовнішньому контуру______________кв. м.
2.1.3, Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного 

обладнання та їх опис і площа (по зовнішньому контуру):
а) ______________________________________________ площею________ кв, м;
б) ______________________________________________ площею________ кв. м.

2.1.4, Опис конструктивних елементів та зовнішнього вигляду ТС:

2.2. Інші особливості Об’єкта, які можуть вплинути на відносини 
тимчасового користування:______________________________________________

(розташування в охоронній зоні інженерних мереж, у межах «червоних ліній» тощо)

2.3. Уповноважений орган підтверджує, що Об’єкт на момент укладення 
Договору не обмежений правами третіх осіб та не обтяжений недоліками щодо 
його використання.

2.4. Користуватися Об’єктом може виключно Замовник.

3. Строк дії Договору

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє по
«____ »____________20___ р.

3.2. Договір не підлягає продовженню.

3.3. Замовник, який належним чином виконував умови Договору 
протягом строку його дії, користується переважним правом на укладання 
Договору на новий строк, для реалізації якого Замовник повинен подати 
письмову заяву до Уповноваженого органу не пізніше ніж за 2 (два) місяці до 
закінчення строку дії Договору.



4. Порядок та умови оплати

4.1. За користування Об’єктом Замовник сплачує до бюджету Сумської 
міської об’єднаної територіальної громади плату, яка розраховується 
відповідно до встановленої рішенням Сумської міської ради Методики 
розрахунку плати за тимчасове користування елементами благоустрою 
комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної громади за 
формулою П = Б х 8 х К, де

П - щомісячна плата за користування Об’єктом, грн.;

Б - базова плата за користування 1 кв.м елементу благоустрою 
комунальної власності, грн./кв.м;

8 - площа Об’єкта, кв.м;

К - коефіцієнт функціонального використання, %.

Базова плата за користування елементами благоустрою комунальної 
власності (Б) дорівнює середній нормативній грошовій оцінці земель на 
території адміністративного центу Сумської міської об’єднаної територіальної 
громади (м. Суми), затвердженій відповідним рішенням Сумської міської 
ради, і застосовується з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної 
грошової оцінки земель за всі роки, з моменту її затвердження, ураховуючи 
поточний. У разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її 
індексації плата за користування Об’єктом перераховується автоматично без 
внесення змін до Договору.

У випадку змін у законодавстві України, наслідком чого стане 
припинення використання нормативної грошової оцінки земель в якості 
розрахункового інструменту, базова плата за користування елементами 
благоустрою комунальної власності до внесення відповідних змін до Договору 
залишається незмінною на рівні, який був на момент прийняття таких змін у 
законодавстві України.

Базова плата за користування елементами благоустрою комунальної 
власності (Б) з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної грошової
оцінки земель у_____ році становить____________ (________________________ )
грн. за 1 кв.м.

Коефіцієнт функціонального використання (К) становить__ (________) %.

Щомісячна плата за цим Договором у______ році становить____________
(_______________________ ) гри.

4.2. Плата за користування Об’єктом щорічно на кожен наступний рік 
визначається шляхом коригування розміру плати попереднього року на індекс 
інфляції.

4.3. За всі наступні роки розрахунок плати за користування Об’єктом 
проводиться Замовником самостійно з урахуванням індексу інфляції та 
щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель відповідно до 
встановленого законодавством порядку.



При цьому перерахунок плати із зазначених у цьому пункті підстав 
проводиться без внесення змін до Договору.

4.4. Плата за користування Об’єктом сплачується Замовником щомісячно 
не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним на рахунок бюджету 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади за реквізитами:

одержувач платежу:______________________________________________ ;

номер рахунка: ИА________________________________________________;

код одержувача платежу:__________________________________________ ;

банк одержувача:_________________________________________________ .

4.5. Плата за Договором здійснюється Замовником виключно в грошовій 
формі в безготівковому порядку з обов’язковим зазначенням у платіжному 
дорученні або квитанції номера та дати Договору, а також періоду (місяця і 
року), за який сплачується плата за користування Об’єктом.

4.6. Замовник має право сплатити плату за користування Об’єктом на 
майбутній період (авансовий платіж), що підлягає сплаті за користування 
Об’єктом за відповідний календарний рік або за декілька календарних місяців 
відповідного календарного року з урахуванням індексу інфляції та щорічної 
індексації нормативної грошової оцінки земель у відповідному році.

У разі дострокового припинення (розірвання) Договору внесена 
Замовником на майбутній період плата (авансовий платіж) не підлягає 
поверненню Замовнику.

4.7. Замовник сплачує плату за користування Об’єктом за Договором 
протягом всього строку його дії.

Якщо початок та закінчення дії Договору не співпадають з початком або 
закінченням відповідного календарного місяця, визначення розміру плати за 
такий календарний місяць здійснюється пропорційно кількості календарних 
днів, впродовж яких діяв Договір.

4.8. Розмір плати за Договором підлягає обов'язковому перегляду 
Сторонами в разі зміни законодавства України або прийняття Сумською 
міською радою відповідних рішень, якими регулюється плата за користування 
елементами благоустрою комунальної власності, а також в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України.

4.9. У разі невнесення Замовником щомісячної плати за користування 
Об’єктом протягом двох календарних місяців підряд, Уповноважений орган 
має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку.

4.10. У разі, якщо пересувна ТС або її частина (конструктивні елементи) 
на період, що не включений в Договір, не демонтується та її функціонування 
не здійснюється, сплата здійснюється в розмірі 10 (десяти) % від суми 
Договору за вказаний період. Сплата не нараховується за умови надання 
Замовником заяви з фотозвітом до Уповноваженого органу про демонтаж 
пересувної ТС.



5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Уповноважений орган зобов’язаний:
5.1.1. Надати Об’єкт у тимчасове користування Замовнику в стані, що 

відповідає умовам Договору.
5.1.2. Попередити Замовника про особливі властивості та недоліки 

Об’єкта.
5.1.3. Не перешкоджати Замовнику використовувати Об’єкт за 

функціональним призначенням відповідно до умов Договору та чинних 
нормативних актів.

5.1.4. Письмово попередити Замовника про проведення планових 
ремонтних робіт на Об’єкті за 1 (один) місяць з пропозицією надати тимчасове 
місце для розміщення МБ/ТС.

5.2. Уповноважений орган має право:
5.2.1. Вимагати від Замовника використання Об’єкта виключно з метою, 

в порядку та на умовах, визначених у Договорі та чинних нормативних актах, 
підтримання ним належного рівня благоустрою та санітарного стану Об’єкта 
та прилеглої до нього території, а також зовнішнього (естетичного) вигляду 
розташованого (ої) на ньому МБ/ТС.

5.2.2. Здійснювати контроль за рівнем благоустрою, санітарним станом і 
зовнішнім виглядом Об’єкта та прилеглої до нього території, а також 
зовнішнім (естетичним) виглядом розташованого (ої) на ньому МБ/ТС.

5.2.3. Здійснювати обстеження Об’єкта зі складанням відповідного акта 
при перевірці використання Замовником Об’єкта відповідно до умов Договору 
та чинних нормативних актів.

5.2.4. Вимагати від Замовника своєчасного внесення плати за 
користування Об’єктом.

5.2.5. Здійснювати перевірки дотримання Замовником умов Договору, у 
тому числі щодо своєчасної сплати за користування Об’єктом, сплати 
нарахованих штрафних санкцій.

5.2.6. Змінювати розмір плати, встановленої в Договорі, у випадках, 

передбачених чинним законодавством України та даним Договором.
5.2.7. При необхідності проведення ремонтних робіт на Об’єкті, у тому 

числі в разі незгоди Замовника щодо їх проведення, прийняти рішення та 
забезпечити в установленому порядку (при планових ремонтних роботах із 
попередженням Замовника за 1 (один) місяць, а при аварійних - без 
попередження) тимчасове перенесення розташованого (ої) на Об’єкті МБ/ТС 
на інше місце.

5.2.8. Достроково припинити (розірвати) Договір, односторонньо 
відмовитися від Договору у випадках та порядку, визначених Договором та 
чинним законодавством України.

5.2.9. У разі не виконання Замовником підпункту 5.3.13 пункту 5.3 
Договору демонтувати МБ/ТС в порядку, визначеному нормативними актами.

5.2.10. У разі внесення змін до чинного законодавства, містобудівної 
документації, Комплексної схеми, державних будівельних норм, змін у 
розміщенні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють



розташування ТС на Об’єкті, запропонувати Замовнику інший Об’єкт для 
розміщення ТС. Перенесення ТС на інший Об’єкт у такому разі здійснюється 
за згодою Сторін після внесення змін до рішення Виконавчого комітету 
Сумської міської ради про надання в тимчасове користування елементів 
благоустрою комунальної власності та Договору. У разі недосягнення згоди 
Договір достроково припиняється (розривається).

5.3. Замовник зобов’язаний:
5.3.1. Дотримуватись умов Договору, використовувати Об’єкт виключно 

з метою, в порядку та на умовах, визначених у Договорі та чинних 
нормативних актах.

5.3.2. Дотримуватися встановлених нормативними актами та Договором 
вимог до розміщення МБ (ТС, а також вимог паспорту прив’язки ТС; після 
розміщення ТС повідомити Уповноважений орган про виконання вимог 
паспорта прив’язки ТС).

5.3.3. Своєчасно вносити плату за користування Об’єктом.
5.3.4. Не передавати будь-яким способом права за Договором третім 

особам.
5.3.5. За власний рахунок забезпечувати підтримання належного рівня 

благоустрою, санітарного стану, зовнішнього вигляду Об’єкта та прилеглої до 
нього території.

5.3.6. Укласти договір про утримання та благоустрій закріпленої 
прилеглої території (про закріплення території по утриманню в належному 
санітарно-технічному стані) з виконавчим органом Сумської міської ради з 
питань благоустрою протягом 5 (п’яти) днів з дня укладення цього Договору.

5.3.7. Підтримувати належний експлуатаційний стан МБ (ТС та 
відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС), а 
також забезпечувати збереження та відновлення зовнішнього (естетичного) 
вигляду МБ (ТС у відповідності до паспорту прив’язки; не змінювати 
зовнішній (естетичний) вигляд ТС без погодження нових ескізів фасаду ТС з 
Уповноваженим органом).

5.3.8. Дотримуватися під час експлуатації МБ/ТС вимог щодо 
забезпечення йогоЛї технологічної безпеки функціонування.

5.3.9. Не допускати будівництва будь-яких будівель, споруд або інших 
об'єктів на Об’єкті. Ні цей Договір, ні договір про утримання та благоустрій 
закріпленої прилеглої території (про закріплення території по утриманню в 
належному санітарно-технічному стані) не надають Замовнику права на 
проведення на Об’єкті чи закріпленій за ним території будь-якого будівництва 
або реєстрації як нерухомого майна розташованих на ньому МБ/ТС, інших 
об’єктів.

5.3.10. У разі здійснення будівництва на Об’єкті чи реєстрації права 
власності на розташований на ньому об’єкт як на нерухоме майно, привести 
Об’єкт у попередній стан, сплатити до бюджету Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади штраф у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень та 
відшкодувати завдані збитки.

5.3.11. Розмістити на видному та доступному місці інформацію про 
проведення будівельно-монтажних робіт, строки їх виконання, забудовника,



виконавця робіт та іншу визначену законодавством інформацію (для 
МБ)/Виконувати вимоги чинного законодавства у галузі торгово-побутового 
обслуговування населення та захисту прав споживачів, зокрема доводити до 
відома споживачів держаною мовою інформацію про власника, про продукцію 
та/або послуги, які надаються (для ТС).

5.3.12. У тижневий строк рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення повідомити Уповноважений орган про зміну адреси, банківських та 
інших реквізитів, припинення діяльності суб’єкта господарювання.

5.3.13. Звільнити Об’єкт від МБ/ТС та повернути його в належному стані 
Уповноваженому органу протягом 10 (десяти) днів з моменту припинення дії 
Договору.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Використовувати Об’єкт за функціональним призначенням за умови 

дотримання умов Договору та чинних нормативних актів.
5.4.2. У разі незгоди з проведенням планових чи аварійних ремонтних 

робіт на Об’єкті та пов’язаним із цим перенесенням МБ/ТС на інше місце - 
достроково припинити (розірвати) Договір, повідомивши про це 
Уповноважений орган рекомендованим листом з повідомлення про вручення 
за один тиждень до дати розірвання Договору.

5.4.3. При належному виконанні умов Договору за 2 (два) місяці до 
закінчення строку його дії звернутися до Уповноваженого органу із заявою 
щодо укладення відповідного договору на новий строк.

6. Зміна умов Договору і його припинення

6.1. Зміна умов Договору, його дострокове припинення (розірвання) 
можливі за взаємною згодою Сторін, а у випадках, визначених Договором, - в 
односторонньому порядку.

6.2. Зміни, що вносяться до Договору, розглядаються Сторонами в 
двадцятиденний термін з дня отримання відповідного письмового звернення 
від однієї Сторін до іншої.

У передбачених пунктом 4.8 Договору випадках Уповноважений орган 
надсилає Замовнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
проект додаткової угоди до Договору про зміну розміру плати за користування 
Об’єктом разом із відповідним рішенням Сумської міської ради щодо 
перегляду плати за користування елементами благоустрою комунальної 
власності. У випадку, якщо Замовник у двадцятиденний термін з моменту 
отримання проекту додаткової угоди не надасть свої письмові заперечення до 
даного проекту та продовжить користуватися Об’єктом, то додаткова угода 
вважається укладеною на визначених рішенням Сумської міської ради умовах. 
У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни плати за користування 
Об’єктом, Замовник втрачає своє переважне право на укладення Договору на 
новий строк.

Усі інші зміни до Договору оформляються шляхом підписання Сторонами 
додаткової угоди до Договору.

6.3. Договір припиняється в разі:



6.3.1. Закінчення строку, на який його було укладено.
6.3.2. Припинення діяльності Замовника (згідно з даними Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань).

6.3.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду про дострокове 
розірвання Договору на вимогу однієї із Сторін.

6.3.4. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін.
6.3.5. Односторонньої відмови від Договору у випадках, визначених цим 

Договором.
6.3.6. Закінчення строку дії, припинення чи анулювання паспорта 

прив’язки ТС.

6.4. Одностороння відмова від Договору відбувається у випадках:

6.4.1. Визначених пунктом 4.9 Договору.
6.4.2. Використання Замовником Об’єкта не за призначенням; порушення 

Замовником підпункту 5.3.4 чи 5.3.6 пункту 5.3 Договору; систематичного 
(два і більше рази) фіксування випадків порушення підпункту 5.3.5 чи 5.3.7 
пункту 5.3 Договору, а також у випадках, передбачених Порядком демонтажу 
незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових 
(металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на 
території міста Суми, затвердженим відповідним рішенням Сумської міської 
ради.

6.4.3. Встановлення Замовником ТС без оформлення паспорту прив’язки; 
зміни Замовником виду та функціонального призначення ТС; передачі 
Замовником ТС іншій особі у володіння чи користування.

6.4.4. Не отримання від Замовника протягом 1 (одного) місяця згоди на 
перенесення ТС на інший Об’єкт відповідно до підпункту 5.2.10 пункту 5.2 
Договору.

6.4.5. Визначених підпунктом 5.4.2 пункту 5.4 Договору.
6.5. Залежно від підстав припинення днем припинення Договору є:
6.5.1. У випадку закінчення строку дії Договору - наступний день після 

закінчення строку дії Договору.
6.5.2. У випадку припинення діяльності Замовника - день внесення 

відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.5.3. У випадку припинення дії Договору за взаємною згодою Сторін - 
день укладення письмової угоди про припинення дії цього Договору або інша 
дата, зазначена в цій угоді.

6.5.4. У випадку розірвання Договору за рішенням суду, визнання його 
недійсним, неукладеним, застосування наслідків нікчемної угоди - день 
набрання рішенням суду законної сили.

6.5.5. У визначеному пунктом 4.9 Договору випадку - наступний день, що 
слідує за останнім календарним днем двомісячного терміну несплати.



6.5.6. У визначених підпунктами 6.4.2, 6.4.3 пункту 6.4 Договору випадках 
- день одержання іншою Стороною письмового повідомлення про розірвання 
Договору.

6.5.7. У визначеному підпунктом 6.4.4 пункту 6.4 Договору випадку - 
наступний день після закінчення місячного строку для надання Замовником 
відповіді на пропозицію Уповноваженого органу перенести ТС на інший 
Об’єкт.

6.5.8. У випадку закінчення строку дії, припинення чи анулювання 
паспорта прив’язки ТС - наступний день після настання відповідної події.

6.6. Після припинення Договору Замовник повертає Уповноваженому 
органу Об’єкт у належному технічному та санітарному стані.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим 
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України та даним Договором.

7.2. У разі невнесення Замовником плати за користування Об’єктом у 
строки, передбачені цим Договором, або внесення плат не в повному обсязі 
Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного 
банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання, від 
несвоєчасно сплаченої суми, за кожен день затримки платежу.

7.3. У разі здійснення будівництва на Об’єкті чи реєстрації права 
власності на розташований на ньому об’єкт як на нерухоме майно Замовник 
сплачує на рахунок бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної 
громади штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень.

7.4. У випадку невиконання Замовником обов’язку щодо повернення 
Уповноваженому органу Об’єкта згідно з вимогами пункту 6.7 Договору, він 
сплачує пеню в розмірі подвійної плати за Договором за весь період 
безпідставного користування Замовником Об’єктом.

7.5. При погіршенні стану або знищенні Об'єкта з вини Замовника, 
останній відшкодовує реальні збитки в розмірі вартості Об'єкта, при умові, що 
не зможе довести, що погіршення сталося не з його вини. Сума реальних 
збитків визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо 
воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою і не несе 
відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх 
залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.7. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами 
шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.



8. Інші умови Договору
8.1. Договір підлягає реєстрації Уповноваженим органом в Єдиній 

реєстраційній базі Договорів не пізніше наступного робочого дня з дати 
підписання Договору Сторонами.

8.2. Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим 
договором користування земельною ділянкою.

8.3. З питань, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються 
чинним законодавством України.

8.4. Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Уповноважений орган:

Підпис:__________ І________ І
М.П..

Замовник:

Підпис: / /
М.П.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чайченко О.В



Додаток 2
до Правил використання елементів
благоустрою комунальної власності та
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади

ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ

(назва ТС)
Замовник____________________________________________________________

(найменування, ПІБ, реквізити Замовника)
Примірник № *_______________
Реєстраційний №______________
Паспорт прив’язки виданий_____________________________________________
(керівник (заступник) Уповноваженого органу)

Паспорт прив’язки дійсний до «___»___________ 20___ року

(посада) (підпис) (прізвище,
ініциали)

Паспорт прив’язки продовжено до «___»____________20___ року

(посада) (підпис) (прізвище, ініциали)

М.П.

Дата видачі__________________ 20____ року

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС** 
у кольорі М 1: 50

Місце креслення



СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
Площа земельної ділянки (елементу благоустрою) згідно з документами__га
М 1:500

Місце креслення

Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж (за наявності).

Умовні позначення:

* Паспорт прив’язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник 
надається Замовнику, другий примірник зберігається в Уповноваженому 
органі, який видав паспорт прив’язки.

** Для стаціонарної ТС.

(підпис) (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства,
установи, організації розробника)

М.П.

Дата складання_________________ 20____ року

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чайченко О.В.



Додаток З
до Правил використання елементів
благоустрою комунальної власності та
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади

ЗАЯВА

Заявник (суб’єкт господарювання)

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого

(найменування Уповноваженого органу) 
__________________ від____________ №_____ , виконані у повному обсязі.

(ПІБ керівника підприємства, установи, організації або ГПБ 
фізичної особи-підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності)

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чайченко О.В.



Додаток 4
до Правил використання елементів
благоустрою комунальної власності та
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади

Методика
розрахунку плати за тимчасове користування елементами 

благоустрою комунальної власності Сумської міської об’єднаної
територіальної громади (далі - Методика)

1. Методику розроблено з метою створення єдиного для всіх суб’єктів 
господарювання механізму справляння плати за тимчасове користування 
елементами благоустрою комунальної власності Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади (далі - СМОТГ).

2. Плата за тимчасове користування елементами благоустрою передбачає 
компенсацію частини поточних витрат на утримання в належному стані, а 
також у формуванні коштів, необхідних для ремонту, модернізації та розвитку 
інфраструктури благоустрою населених пунктів СМОТГ, на демонтаж 
незаконно встановлених тимчасових споруд, майданчиків для забезпечення 
будівництва на території СМОТГ, на оплату видатків, пов’язаних з 
виконанням цільових (комплексних) програм з питань регулювання 
містобудівної діяльності, благоустрою тощо.

3. Підставою для нарахування та внесення відповідної плати є Договір на 
право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної 
власності (далі - Договір), що укладається відповідно до Правил використання 
елементів благоустрою комунальної власності та розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території СМОТГ.

4. Плата за тимчасове користування елементами благоустрою комунальної 
власності СМОТГ визначається за формулою:

П = Б х 8 х К, де
П - щомісячна плата за користування елементами благоустрою 

комунальної власності, грн.;
Б - базова плата за користування 1 кв.м елементу благоустрою 

комунальної власності, грн./кв.м;
8 - площа елементу благоустрою комунальної власності для розміщення 

тимчасової споруди або майданчика для забезпечення будівництва, кв.м;
К - коефіцієнт функціонального використання, %.
Базова плата за користування елементами благоустрою комунальної 

власності дорівнює середній нормативній грошовій оцінці земель на території 
адміністративного центу Сумської міської об’єднаної територіальної громади 
(м. Суми), затвердженій відповідним рішенням Сумської міської ради, і 
застосовується з урахуванням коефіцієнтів індексації нормативної грошової 
оцінки земель за всі роки, з моменту її затвердження, ураховуючи поточний. 
У разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексації



плата за користування елементами благоустрою комунальної власності 
перераховується автоматично без внесення змін до Договору на право 
тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності.

У випадку змін у законодавстві України, наслідком чого стане 
припинення використання нормативної грошової оцінки земель в якості 
розрахункового інструменту, базова плата за користування елементами 
благоустрою комунальної власності до внесення відповідних змін до Договору 
залишається незмінною на рівні, який був на момент прийняття таких змін у 
законодавстві України.

Коефіцієнт функціонального використання визначається залежно від 
функціонального призначення об’єкта згідно з таблицею:

Функціональне призначення 
об’єкта

Розмір коефіцієнта 
функціонального використання,

%

Майданчик для забезпечення 
будівництва

4

Зона відпочинку 4

Літній майданчик 8

Стаціонарні ТС (додаток 5):
- торгівельного призначення
- обслуговування населення

12
3

5. Плата за користування елементами благоустрою щорічно на кожен 
наступний рік визначається шляхом коригування розміру плати попереднього 
року на індекс інфляції.

6. У разі, якщо пересувна тимчасова споруда або її частина (конструктивні 
елементи) на період, що не включений в Договір, не демонтується та її 
функціонування не здійснюється, сплата здійснюється у розмірі 10 % від суми 
Договору за вказаний період (окрім випадків подачі заяви з фотозвітом про 
демонтаж пересувної тимчасової споруди).

Сумський міський голова

Виконавець: Чайченко О.В.

О.М. Лисенко



Додаток 5
до Правил використання елементів
благоустрою комунальної власності та
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади

Список суб’єктів господарювання, яким дозвільні документи на 
розміщення стаціонарних тимчасових споруд надані на підставі раніше

чинних нормативних актів

№ з/п Суб’єкт господарювання Площа,
кв.м Адреса на території СМОТГ

1. ФОП Цимбал Анатолій Савич 
(1805504357) 15 вул. Прокоф’єва, біля буд. 38

2. ФОП Фащук Інна Іванівна (3017409008) 28 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

3. ФОП Возіян Юлія Євгеніївна (3108704209) 20 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

4. ФОП Тупіцина Ольга Іванівна 
(1965985581) 20 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

5. ФОП Семириченко Лариса Василівна 
(2237021741) 20 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

6. ФОП Дибка Тетяна Олегівна (3020120987) ЗО вул. Гамалія, біля буд. 25

7. ФОП Дибка Тетяна Олегівна (3020120987) зо вул. Герасима Кондратьєва, біля 
буд. 167

8. ФОП Стадник Семен Валерійович 
(3094105059) зо вул. Білопільський шлях, біля буд. 

30/3

9. ФОП Бабік Любов Володимирівна (МВ 
430470) 12 вул. Степана Бандери, біля буд. 40

10. ТОВ "Аграрна індустрія та хімічні 
технології" (34932576) 77

перехрестя вул.20 років Перемоги 
та вул

.Черняховського

11. ФОП Діденко Олег Миколайович 
(2624708051) 72 перехрестя вул.Охтирська та вул. 

Серпнева, біля буд. 9

12. ФОП Шепілова Валентина Анатоліївна 
(2347212521) 2

перехрестя вул. Воскресенська - 
площа Покровська (біля готелю 

"Україна")

13. ТОВ "Сумська паляниця" 36572867 13 вул. Інтернаціоналістів, біля буд. 
8/1

14. ТОВ "Сумська паляниця" 36572867 13 вул. Героїв Крут, біля буд. 4

15. ТОВ "Сумська паляниця" 36572867 13 вул. Героїв Крут, біля буд 36

16. ТОВ "Сумська паляниця" 36572867 13 вул. Роменська, біля буд. 87

17. ТОВ "Сумська паляниця" 36572867 13 вул. Харківська, біля буд. 26



18. ТОВ "Сумська паляниця" 36572867 13 проспект Михайла Лушпи, біля 
буд. 14

19. ФОП Макаренко Евген Сергійович 
(3138603831) 82 вул. Тополянська, біля буд. 159А

20. ФОП Саакян Ерік Гарікович (2575907757) 12 вул. Харківська, біля буд 40/1

21. ФОП Саакян Ерік Гарікович (2575907757) 25 вул. Заливна, біля буд. 15

22. ФОП Кононенко Андрій Олексійович 
(2897916873) 17 вул. Інтернаціоналістів, 

біля буд. 65А

23. ФОП Голуб Віталій Вікторович 
(3081619433) ЗО вул. Чернігівська, біля буд. 12

24. ФОП Сіроштан Микола Іванович 
(2406011637) 90 вул. Чернігівська, біля буд. 12

25. ФОП Павлина Оксана Леонідівна 
(2757703188) 18 вул. Романа Атаманюка, біля буд. 

23

26. ФОП Северин Тетяна Миколаївна 
(3032908465) 18 вул. Романа Атаманюка, біля 

буд.23

27. ФОП Черкашин Олексій Анатолійович 
(3031215839) 23 вул. Металургів, 2А

28. ФОП Кіяшко Ігор Вікторович 
(20023056880) 46 кінцева зупинка громадського 

транспорту вул. Веретенівська

29. ФОП Халенко Раїса Панасівна 
(1916306281) 37 вул. Білопільський шлях, біля буд. 

38/2

ЗО. ФОП Грицун Микита Олександрович 
(3230304010) 10 проспект Тараса .Шевченка, біля 

буд. 18

31. ФОП Грицун Микита Олександрович 
(3230304010) 9 вул. Іллінська, біля буд. 12/2

32. ФОП Пугач Андрей Павлович 
(2814604159) 5 проспект Михайла Лушпи біля 

буд.47

33. ФОП Переяслов Олег Анатолійович 
(2584503274) 15 вул. Харківська, біля буд.4

34. ФОП Стадник Семен Валерійович 
(3094105059) зо перехрестя вул. Лугова- вул. 

Холодногірська

35. ФОП Стадник Семен Валерійович 
(3094105059) 10 вул. Героїв Крут, біля буд. 38 В

36. ФОП Стадник Семен Валерійович 
(3094105059) зо вул. Івана Сірка, біля буд. 15

37. ФОП Стадник Валерій Анатолійович 
(2319000171) 6 вул. Реміснича, біля буд. 10

38. ФОП Шкромада Іван Олександрович 
(2217004119) 6 вул. СКД, біля буд. 22

39. ФОП Переяслов Олег Анатолійович 
(2584503274) 15 вул. Роменська, біля буд. 81

40. ФОП Лебідь Сергій Миколайович 
(2388904259) 6 вул. Герасима Кондратьєва, біля 

буд. 6

41. ФОП Назаренко Юрій В'ячеславович 
(2745113453) зо провулок Веретенівський, біля 

буд.11

42. ФОП Кушнір Ігор Григорович 
(2480914031) 15 перехрестя вул. Горького- 

вул. Праці

43. ФОП Кушнір Ігор Григорович 
(2480914031) 10 вул. Героїв Крут, біля буд. 44

44. ФОП Кушнір Ігор Григорович 
(2480914031) 10 вул. Горького, біля магазину 

"Сонечко"

45. ФОП Кушнір Ігор Григорович 
(2480914031) 20 вул. Кооперативна, біля буд.1



46. ФОП Кушнір Ігор Григорович 
(2480914031) 10 вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 

біля буд.2

47. ФОП Кушнір Ігор Григорович 
(2480914031) 28 вул. Іллінська,біля буд.2

48. ФОП Кушнір Ігор Григорович 
(2480914031) 13 вул. Нижньохолодногірська, біля 

пішохідного мосту

49. ФОП Ахмедова Мадіна Магомедівна 
(2811419585) 7 вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, 

біля буд. 2

50. ФОП Кульбачний Сергій Дмитрович 
(2970109812) 60 вул. Чернігівська, біля буд. 12

51. ФОП Мовчан Сергій Володимирович 
(2942910296) 8 вул. Ярослава Мудрого, біля буд. 

35

52. ФОП Ніколаєнко Ганна Сергіївна 
(2896915860) 34 вул. Романа Атаманюка, біля буд. 
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53. ФОП Маммадлі Самір Сейфулла Огли 
(2876522515) 60 проспект Михайла Лушпи, біля 

буд. 7

54. ФОП Яблонський Геннадій Вікторович 
(2456303831) 7 вул. Ковпака, біля буд. 71

55. ФОП Втюріна Валентина Вікторівна 
(2351613323) 120 вул. Чернігівська, біля буд. 12

56. ФОП Бабік Любов Володимирівна (МВ 
430470) 14 вул. Праці, біля буд.43

57. ФОП Бабік Любов Володимирівна (МВ 
430470) 18 вул. Іллінська, біля буд.1

58. ФОП Куценко Сергій Миколайович 
(2108220972) 7 вул. Героїв Крут, біля буд. 76

59. ФОП Терещенко Володимир Петрович 
(2061204811) 22 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

60. ФОП Терещенко Володимир Петрович 
(2061204811) 22 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

61. ФОП Гусєв Олексій Миколайович 
(2524316552) 20 вул. Кооперативна, біля буд.1

62. ФОП Попушой Тетяна Миколаївна 
(2485810388) 20 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

63. ТОВ «Торг-Трейдінг плюс» 
(43003502) 37

вул. Санаторна, біля буд.
31 (зупинка громадського 

транспорту "Пологовий будинок № 
2")

64. ФОП Стрілецький Сергій Володимирович 
(3024706874) 4 вул. Героїв Крут, біля буд.72

65. ФОП Фоменко Сергій Васильович 
(2148506738) 22 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

66. ФОП Фоменко Сергій Васильович 
(2148506738) 22 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

67. ФОП Шерстюк Олена Федорівна 
(2569320063) 22 вул. Героїв Крут, біля буд.72

68. ФОП Гончарук Марина Юріївна 
(2150215646) 22 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

69. ФОП Абдуллаєва Камала Сабир Кизи 
(2327122086) 22 вул. Героїв Крут, біля буд.72

70. ФОП Скрінник Людмила Олександрівна 
(3035209264) 16 вул. Інтернаціоналістів, біля буд. 20

71. ФОП Касян Олександр Михайлович 
(2804420394) 12 вул. Івана Сірка, біля буд.З



72. ФОП Гриценко Сергій Едуардович 
(2268513932) ЗО проїзд Кузнечний, біля буд. 3

73. ФОП Стрілецький Сергій Володимирович 
(3024706874) 20 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

74. ФОП Стрілецький Сергій Володимирович 
(3024706874) 22 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

75. ФОП Абдуллаєва Камала Сабир Кизи 
(2327122086) 4 вул. Героїв Крут, біля буд. 72

76. ФОП Лебідь Вадим Сергійович 
(3354718531) 6 вул. Петропавлівська, біля буд.70

77. ФОП Коломієць Ігор Іванович 
(2337008673) 63 проїзд Гайовий, біля буд. 6

78. ФОП Ніколаєнко Ганна Сергіївна 
(2896915860) 12 проспект Курський, буд. 121

79. ФОП Шимко Анатолій Іванович 
(2493700173) ЗО вул. Новомістенська, біля 

буд. 33

80. ФОП Ширяєва Вікторія Олександрівна 
(2565000105) зо с. Піщане, вул. Леніна

81. ФОП Нікітін Роман Сергійович 
(3075504598) 26 с. Піщане, вул.

Першотравнева, 13

82. ФОП Нікітіна Тетяна Володимирівна 
(282905401) 20 с. Піщане,

вул. Першотравнева, 13

83. ФОП Гриценюк Олександр Станиславович 
(2529322598) 12 вул. Степана Бандери, біля буд. 40

84. ФОП Гавриленко Тетяна
Г ригорівна(2251904943) 10 вул. Богуна, біля буд. 11

85. ФОП Стадник Семен Валерійович 
(3094105059) зо проспект Михайла Лушпи, біля 

буд. 39

86. ФОП Фесенко Наталія В’ячеславівна 
(2855119488) 17 вул. Санаторна, біля буд. 31

Сумський міський голова О.М. Лисенко



Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення

Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР «Про 
Правила розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Суми»

Регуляторний орган - Сумська міська рада.
Розробник документа - Правове управління Сумської міської ради.
Поштова адреса - 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. №№ 72, 87. 
Відповідальні особи - Чайченко Олег Володимирович.
Контактний телефон - (0542) 700-630, 700-631.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сумської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 
року № 1498-МР «Про Правила розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території міста Суми» (далі - 
проект рішення) підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

І. Визначення проблеми
Питання розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) та інших 

некапітальних тимчасових об'єктів на території громади необхідно вирішувати 
комплексно з урахуванням усіх аспектів у сфері містобудування, благоустрою, 
земельних відносин, безпеки дорожнього руху, охорони інженерних мереж 
тощо. Однак, на законодавчому рівні відсутній єдиний нормативний документ, 
який би врегульовував це питання. На разі, суб’єкту господарювання, що має 
намір встановити ТС чи інший некапітальний тимчасовий об’єкт, необхідно 
вивчити вимоги ряду нормативних актів (зокрема, наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (далі - наказ 
№ 244), постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 «Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» (далі - 
постанова № 198), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 
оренду землі», Цивільного і Земельного кодексів України та інші), положення 
яких не завжди узгоджуються між собою, а в деяких випадках - застарілі і не 
можуть бути застосовані. При цьому жоден із цих законодавчих актів не 
містить чіткого механізму вирішення питання.

Так, наказ № 244 встановлює порядок визначення відповідності намірів 
суб’єктів господарювання щодо розміщення ТС та видачі паспортів прив’язки. 
Однак, ні земельний аспект, ні аспект благоустрою в ньому не врегульовані
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(лише поміж іншого в зразку паспорта прив’язки вказується на необхідності 
зазначення площі земельної ділянки, на якій розташована ТС, та визначається 
необхідність власників ТС здійснювати благоустрій прилеглої території).

Постанова № 198 визначає деякі аспекти безпеки дорожнього руху при 
розміщенні некапітальних тимчасових об’єктів, але багато його положень не 
може бути застосована у зв’язку з невідповідністю законодавчим актам вищої 
юридичної сили.

Земельне законодавство передбачає можливість розміщення ТС та інших 
некапітальних споруд суб’єктами не державної (не комунальної) форми 
власності на праві оренди, набутому на земельних торгах (аукціоні), чи на праві 
сервітуту, що встановлюється виключно на сформовану земельну ділянку 
(ст.ст. 98 - 100, 124, 134 Земельного кодексу України, Закон України «Про 
оренду землі»).

Для врегулювання порядку розміщення ТС з урахуванням земельного 
законодавства Сумська міська рада відповідно до Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» прийняла 
рішення від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР «Про Правила розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
міста Суми» (далі - рішення № 1498-МР). Застосування цього акта та 
відстеження його результативності виявили деякі проблеми.

По-перше, він стосувався лише ТС торгівельного, побутового, соціально - 
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 
діяльності. Проте, у господарюючих суб’єктів при здійсненні діяльності часто 
виникає необхідність розміщення інших тимчасових некапітальних об’єктів. 
Так, до органів місцевого самоврядування Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади надходять звернення щодо тимчасового розміщення 
конструкцій на території, що не підлягає забудові та знаходиться біля об’єкту 
будівництва чи земельної ділянки, яка забудовується, з метою обслуговування 
процесу будівництва, обмеження його негативного впливу на оточуюче 
середовище, забезпечення збереження майна та безпеки громадян. Однак, 
нормативний акт, який би вирішив цю проблему відсутній.

По-друге, сервітут згідно з приписами ст.ст. 79-1, 98 - 100 Земельного 
кодексу України може встановлюватися лише на сформованій земельній 
ділянці і підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Формування 
земельної ділянки здійснюється за проектом землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки і вона вважається сформованою з моменту присвоєння їй 
кадастрового номера. Більшість же земельних ділянок комунальної власності є 
несформованими (про що свідчать відкриті дані Публічної кадастрової карти). 
Це значно знижує відсоток суб’єктів, які можуть скористатися механізмом 
сервітуту (наприклад, за 2018 рік таких суб’єктів було два).

Процедура ж отримання права оренди на земельну ділянку за результатами 
аукціону (добір земельних ділянок, виготовлення землевпорядної документації, 
проведення експертної грошової оцінки, визначення виконавця земельних 
торгів за процедурами публічних закупівель, інші дії щодо підготовки лотів, 
проведення аукціону, укладення договору оренди, його затвердження та 
реєстрація речового права), яка триває близько року, не виправдовує 
очікуваних результатів прийняття регуляторного акта в частині розміщення
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пересувних ТС через їх особливу природу. Пересувні ТС (літні майданчики, 
зони відпочинку) є мобільними, вони розташовуються на незначний період часу 
(як правило, літній сезон), багато з них підлягають щоденному демонтажу 
(прибираються на ніч) або демонтажу на певний період (наприклад, на час дії 
карантинних обмежень, проведення масових заходів тощо). У разі проведення 
ремонтних робіт на місці їх розміщення, вони легко переносяться на інше 
місце. Тобто по суті використовується не земельна ділянка, як об’єкт цивільних 
правовідносин, а частина об'єкта благоустрою, певний його елемент, 
визначений ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 
Необхідність врахування особливостей усіх видів ТС, узгодження їх 
розміщення з вимогами законодавства у сфері благоустрою, є ще однією з 
проблем, розв’язання якої пропонується здійснити шляхом регулювання.

За загальними положеннями, встановленими Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», об’єкти благоустрою та їх частини (елементи) 
використовуються відповідно до функціонального призначення для 
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх 
раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил 
благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених 
законодавством. Утримання в належному стані території передбачає собою 
використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного 
пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території 
населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, 
збереження та відновлення об'єктів благоустрою. Фінансування заходів з 
благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт елементів благоустрою 
здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це 
передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових 
внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта 
благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування (абз. 4 ч. 1 
ст. 1, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 36 Закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 18, пп. 7 п. «а» ч. 1 ст. ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого 
самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не 
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 
будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у 
межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. 
Організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з 
цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; 
здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації 
озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку 
громадян належить до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів 
міських рад.

Невизначеність процедури залучення суб’єктів господарювання до 
організації благоустрою на договірній основі (головна проблема), у першу 
чергу, негативним чином впливає на господарюючих суб’єктів, оскільки 
створює значні ризики для ефективного ведення бізнесу, не дозволяє розпочати 
підприємництво чи інвестувати ресурси в дану сферу. Також вона негативно
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позначається на громадянах, створюючи перешкоди для забезпечення 
сприятливих умов життєдіяльності людини, належного санітарного стану, 
збереження елементів благоустрою, і органах місцевого самоврядування, які 
позбавлені механізму реалізації покладених на них функцій у сфері 
благоустрою.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні

Громадяни +

Держава +

Суб’єкти господарювання, +

у тому числі суб’єкти малого +
підприємництва

Існуючі ринкові механізми не дозволяють розв’язати порушені проблеми, 
а наявної нормативної бази не достатньо для забезпечення належного розвитку 
сфери благоустрою, відпочинку громадян та пов’язаної з ним господарської 
діяльності. У зв’язку з цим зазначені вище проблеми можуть бути розв’язані 
шляхом вдосконалення правового регулювання відносин між суб’єктами 
господарювання та органами місцевого самоврядування в даному напрямку.

II. Цілі державного регулювання
- комплексне врегулювання організаційно-правових відносин щодо 

розміщення тимчасових некапітальних об’єктів на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади з урахуванням аспектів у сфері 
містобудування, благоустрою, земельних відносин, безпеки дорожнього руху, 
охорони інженерних мереж;

визначення механізму використання елементів благоустрою 
комунальної власності, залучення на договірних засадах ресурсів користувачів 
цих елементів на їх збереження, відновлення та подальшу організацію 
благоустрою;

- створення сприятливих умов для здійснення суб'єктами господарювання 
підприємницької та іншої діяльності;

покращення стану благоустрою Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади, охорони інженерних мереж, безпеки дорожнього руху;

- сприяння створенню місць відпочинку, пунктів торговельного, 
побутового, соціально-культурного та іншого призначення, наближених до 
місця проживання громадян.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1. 

Прийняття регуляторного 
акта

Прийняти проект рішення
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Альтернатива 2. 
Залишення регулювання 

без змін

Залишити рішення № 1498-МР у чинній редакції

Альтернатива 3. 
Відмова від регулювання

Відмовитися від регулювання шляхом визнання такими, що 
втратили чинність, рішень органу місцевого самоврядування 
стосовно розміщення тимчасових некапітальних об’єктів

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид альтернативи Вигоди Витрати*
Альтернатива 1 Утвердження України як 

правової держави, в якій діють 
доступні та зрозумілі
громадянам та суб’єктам 
господарювання нормативні 
приписи; виконання органами 
місцевого самоврядування
наданих їм законодавством 
самоврядних повноважень
щодо організації благоустрою; 
збільшення надходжень до 
місцевого бюджету

Матеріальні та інші витрати на 
укладення договору на право 
тимчасового користування
елементами благоустрою
комунальної власності та 
пов’язані з цим
адміністративні процедури. 
Сумарно в кількісному виразі 
(за рік) 545632 грн

Альтернатива 2 Відсутні Матеріальні та інші витрати на 
укладення договору про 
встановлення особистого
строкового сервітуту для 
розміщення ТС та пов’язані з 
цим адміністративні
процедури.
Сумарно в кількісному виразі 
(за рік) 299287 грн

Альтернатива 3 Відсутні Матеріальні та інші витрати на 
цемонтаж незаконно
встановлених ТС чи
майданчиків для забезпечення 
будівництва.
Сумарно в кількісному виразі 
(за рік) 142845 грн

*Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів держави:
1) бюджетні витрати по альтернативі 1 вираховувалися лише на адміністрування 

запропонованого проектом рішення регулювання, а саме - тимчасового використання 
елементів благоустрою для розміщення ТС, майданчиків для забезпечення будівництва. 
Процедури проведення земельних торгів, укладення договорів оренди земельних ділянок, 
визначення відповідності намірів суб’єктів господарювання щодо розміщення ТС та видачі 
паспорта прив’язки ТС, про які є згадування в проекті рішення, регламентовані Земельним 
кодексом України, Законом України «Про оренду землі» та наказом № 244, у зв'язку з чим не 
охоплені предметом даного регулювання. Бюджетні витрати по альтернативі 1 становлять 
суму річних витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів господарювання великого 
і середнього (5402,3 грн) та малого підприємництва (540230 грн);

2) бюджетні витрати по альтернативі 2 визначалися лише стосовно суб’єктів мікро- та 
малого підприємництва, яких за даними аналізу регуляторного впливу до чинної редакції 
рішення № 1498-МР, оприлюдненого на офіційному вебсайті Сумської міської ради в 
підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Бізнес», 277 суб’єктів (додатково див. примітку 
по альтернативі 2 додатку 1 до аналізу регуляторного впливу). Бюджетні витрати на одного
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суб’єкта господарювання по альтернативі 2 аналогічні бюджетним витратам на одного 
суб’єкта господарювання по альтернативі 1 і становлять: 1080,46 X 277 = 299287 грн;

3) бюджетні витрати по альтернативі 3 вираховувалися з урахуванням даних аналізу 
регуляторного впливу проекту рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку 
демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових 
(металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми», 
затвердженого рішенням Сумської міської ради від 06.02.2019 № 4505-МР (оприлюдненого 
на офіційному вебсайті Сумської міської ради в підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу 
«Бізнес»), з припущенням, що вони розповсюджуватимуться лише щодо 20 % відповідної 
групи суб’єктів господарювання, а саме на 1 суб’єкта великого чи середнього 
підприємництва та 100 суб’єктів малого підприємництва (101 X 1414,31 = 142845,31 грн).

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності людини, 
належного рівня благоустрою, 
санітарного стану, безпеки 
руху, розширення мережі 
місць відпочинку,
торгівельного, побутового
обслуговування, збільшення 
кількості робочих місць

Відсутні

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні

Альтернатива 3 Відсутні Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 

регулювання, одиниць

2 3 200 300 505

Питома вага групи у 
загальній кількості, 

відсотків

0,4 0,6 40 59 100

Вид альтернативи Вигоди Витрати**
Альтернатива 1 Передбачуваність дій органів 

місцевого самоврядування; 
створення рівних, прозорих і 

зрозумілих умов для всіх
суб’єктів господарювання, які 
мають намір встановити ТС, 

майданчики для забезпечення 
будівництва; спрощення 
процедури розміщення 

пересувних ТС; забезпечення 
дотримання прав та інтересів 
тих суб’єктів, які встановили 
ТС на підставі раніше чинних 

нормативних актів

Матеріальні та інші витрати на 
укладення договору на право 
тимчасового користування 
елементами благоустрою 
комунальної власності. 

Сумарно в кількісному виразі 
(за рік) 91834 грн
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Альтернатива 2 Відсутні Матеріальні та інші витрати на 
укладення договору про 
встановлення особистого 
строкового сервітуту для 

розміщення ТС.
Сумарно в кількісному виразі 

(за рік) 50372 грн
Альтернатива 3 Відсутні Матеріальні та інші витрати, 

пов'язані з адмініструванням 
заходів державного нагляду 

(контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, виконання 

рішень/приписів тощо). 
Сумарно в кількісному виразі 

(за рік) 285931 грн
**1. Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

великого і середнього підприємництва окремо кількісно були визначені витрати, які будуть 
виникати внаслідок дії регуляторного акта (додаток 1 до аналізу регуляторного впливу).

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого і середнього 
підприємництва за альтернативами

Річна
сума

витрат,
гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 
середнього підприємництва (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 
господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок 
дії регуляторного акта по альтернативі 1» додатку 1 до аналізу регуляторного 
впливу)

909,25

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 
середнього підприємництва (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 
господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок 
дії регуляторного акта по альтернативі 2» додатку 1 до аналізу регуляторного 
впливу)

-

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і 
середнього підприємництва (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 
господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок 
ції регуляторного акта по альтернативі 3» додатку 1 до аналізу регуляторного 
впливу)

2831

2. Витрати по альтернативі 1 визначені як річна сума витрат суб’єктів господарювання 
великого, середнього, малого і мікро-підприємництва згідно з додатками 1, 2 до аналізу 
регуляторного впливу: 909,25 + 90925 = 91834,25 грн.

3. Витрати по альтернативі 2 визначалися лише стосовно суб’єктів мікро- та малого 
підприємництва, яких за даними аналізу регуляторного впливу до чинної редакції рішення 
№ 1498-МР, оприлюдненого на офіційному вебсайті Сумської міської ради в підрозділі 
«Регуляторна діяльність» розділу «Бізнес», 277 суб’єктів (додатково див. примітку по 
альтернативі 2 додатку 1 до аналізу регуляторного впливу). Річні витрати на одного суб’єкта 
господарювання по альтернативі 2 аналогічні бюджетним витратам на одного суб’єкта 
господарювання по альтернативі 1 і становлять: 181,85 X 277 = 50372,45 грн;

4. Витрати по альтернативі 3 визначені як річна сума витрат суб’єктів господарювання 
великого, середнього, малого і мікро-підприємництва з припущенням, що вони 
розповсюджуватимуться лише щодо 20 % відповідної групи суб’єктів господарювання, а 
саме на 1 суб’єкта великого чи середнього підприємництва та 100 суб’єктів малого 
підприємництва: 101 Х2831 =285931 грн.
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 
цілей

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки)***

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 

бала

Альтернатива 1 4 Забезпечує вирішення 
проблеми і досягнення 
цілей державного
регулювання в повному 
обсязі.

Альтернатива 2 2 Не вирішує проблемні 
питання (проблема
залишається) та не сприяє 
досягненню цілей
державного регулювання.

Альтернатива 3 1 Збільшує кількість
проблемних питань,
перешкоджає розвитку
підприємництва в даному 
напрямку.

*** Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення 
визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою 
(проблема більше існувати не буде);

З - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою 
(усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема 
значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема 
продовжує існувати).

Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1 Задоволення інтересівМатеріальні та інші Альтернатива є першою в
територіальної витрати на укладеннясписку, оскільки:
громади з питань договору на право має багато вигод для
благоустрою, тимчасового суспільства, держави та
належного санітарного користування суб’єктів
стану території,елементами благоустроюгосподарювання, які є
розширення мережі комунальної власностібільшими за витрати;
місць відпочинку, (бюджетні га суб’єктів забезпечує
торгівлі, послуг тощо, господарювання). збалансованість інтересів
безпеки руху, охорониВитрати громадян суб’єктів
інженерних мереж; відсутні. господарювання,
встановлення чіткогоСумарно у кількісномугромадян та органів
га однакового для всіхвиразі: 637466 грн місцевого
суб’єктів алгоритму
використання 
елементів благоустрою 
в господарській

самоврядування
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діяльності, у т.ч. для 
розміщення
майданчиків для
забезпечення 
будівництва; 
спрощення процедури 
встановлення ТС;
забезпечення реалізації 
повноважень органів 
місцевого 
самоврядування

Альтернатива 2 Відсутні Матеріальні та інші 
витрати на укладення 
договору про
встановлення особистого 
строкового сервітуту для 
розміщення ТС
(бюджетні та суб’єктів 
господарювання).
Витрати громадян
відсутні.
Сумарно у кількісному 
виразі: 349659 грн

Дана альтернатива є 
другою, оскільки при 
наявності витрат, вона не 
містить явних вигод

Альтернатива 3 Відсутні Бюджетні витрати на 
демонтаж незаконно
встановлених ТС чи 
майданчиків для
забезпечення
будівництва та витрати 
суб’єктів 
господарювання, 
пов'язані з
адмініструванням заходів 
державного нагляду
(контролю).
Витрати громадян
відсутні.
Сумарно у кількісному 
виразі: 428776 грн

Дана альтернатива є 
останньою, оскільки не 
містить жодних вигод при 
наявності витрат,
збільшує кількість
проблемних питань та 
«гальмує» розвиток
відносин у даному
напрямку

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи/причини відмови від 

альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого

регуляторного акта
Альтернатива 1 Відповідність чинному законодавству, 

створення єдиного нормативного акта, 
який визначає прозору та зрозумілу 
процедуру. У повній мірі вирішує 
порушену проблему і забезпечує 

досягнення цілей державного 
регулювання за рахунок мінімально 

необхідних витрат ресурсів

Ризик впливу зовнішніх 
чинників (можливі зміни в 

чинному законодавстві 
України) низький

Альтернатива 2 Неврегульованість багатьох аспектів 
при розміщенні тимчасових 

некапітальних об’єктів та використанні

Ризик впливу зовнішніх 
чинників (можливі зміни у 

чинному законодавстві
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елементів благоустрою, що стримує 
розвиток підприємництва в цьому 

напрямі, залучення ресурсів у 
благоустрій і в подальшому негативно 

впливає на стан благоустрою та 
середовище життєдіяльності людини. 

Проблема залишається невирішеною, а 
цілі державного регулювання можуть 

бути досягнуті лише частково

України, низька активність 
суб’єктів господарювання) 

вище середнього

Альтернатива 3 Неврегульованість питання не дозволяє 
суб’єктам господарювання в рамках 

правового поля розміщувати тимчасові 
некапітальні об’єкти та 

використовувати елементи 
благоустрою, що зупиняє розвиток 
підприємництва в цьому напрямі, 

призводить до самовільного розміщення 
ТС, негативно впливає на стан 
благоустрою, зовнішній вигляд 

населених пунктів, охорону інженерних 
мереж, безпеку дорожнього руху та 

середовище життєдіяльності людини. 
Проблема не вирішується, а 

поглиблюється

Ризик впливу зовнішніх 
чинників (відсутність 
активності суб’єктів 

господарювання, 
недотримання законодавчих

вимог) вище середнього

Можливість впровадження та виконання акта з боку органу місцевого 
самоврядування, а також суб’єктів господарювання оцінюється як висока. 
Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди в разі настання 
очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких 
негативних наслідків за результатами прийняття запропонованого механізму не 
очікується. За дотриманням вимог регуляторного акта здійснюватиметься 
контроль в установленому законодавством та умовами договорів на право 
тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності 
порядку з боку органів місцевого самоврядування в межах повноважень 
(державний контроль). На дію акта можуть вплинути зовнішні чинники, що 
зазначені в графі «Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта» попередньої таблиці цього розділі аналізу регуляторного 
впливу.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Розв’язання визначеної в розділі І аналізу регуляторного впливу 

проблеми буде здійснюватися за допомогою наступних механізмів:
1. Механізм нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування 

(забезпечить комплексне врегулювання організаційно-правових відносин щодо 
розміщення тимчасових некапітальних об’єктів на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади шляхом врахування в локальному 
регуляторному акті правових аспектів у сфері містобудування, благоустрою, 
земельних відносин, безпеки дорожнього руху, охорони інженерних мереж).

2. Механізм взаємодії із Сумською міською об’єднаною територіальною 
громадою (забезпечить належний доступ до інформації про регуляторний акт; 
розв’язання процедурних питань, що передбачені регуляторним актом).
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3. Механізм контролю (забезпечить належне виконання вимог 
регуляторного акта).

Розв’язання визначеної проблеми здійснюватиметься за допомогою 
наступних заходів:

1. Адміністративно-правові заходи, які полягають у розробленні проекту 
рішення із застосуванням визначених Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур, прийнятті 
рішення Сумської міської ради та його оприлюдненні (набрання чинності) у 
встановленому порядку, що забезпечить розв’язання визначеної проблеми і 
сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

2. Організаційні заходи, які полягають в розгляді звернень суб’єктів 
господарювання щодо розміщення ТС, майданчиків для забезпечення 
будівництва, перевірки доданих до них документів, наявних інженерних мереж, 
містобудівних, землевпорядних обмежень, підготовка та укладення договорів 
на право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної 
власності, їх реєстрація. їх планується здійснювати протягом усього строку дії 
регуляторного акта. Ці заходи займають значне місце в досягненні цілей 
регулювання та завдань регуляторного акта, зокрема стосовно спрощення, 
забезпечення підвищення прозорості та зрозумілості процедури отримання в 
тимчасове користування елементів благоустрою комунальної власності для 
розміщення некапітальних тимчасових об’єктів.

3. Інформаційні заходи****, які полягають у проведенні роз’яснювальної 
роботи серед суб’єктів господарювання та громадськості, організації публічних 
зустрічей з суб’єктами господарювання з метою обговорення положень 
регуляторного акта, проведення письмових консультацій з даного приводу, 
розміщення інформації про регуляторний акт на офіційному вебсайті Сумської 
міської ради. Ці заходи сприяють забезпеченню можливості одержання 
суб’єктами господарювання та громадянами інформації про регуляторний акт, 
процедуру його реалізації, наслідки виконання. Вони є необхідними для 
розв’язання проблемних питань та досягнення цілей державного регулювання.

**** На виконання вимог чинного законодавства України проект рішення підлягає 
оприлюдненню на офіційному вебсайті Сумської міської ради (хууду.зтг.аоу.иа) у підрозділі 
«Проекти документів» розділу «Документи» у строк, визначений Законом України «Про 
доступ до публічної інформації», а також разом з аналізом його регуляторного впливу - у 
підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Бізнесу» з метою отримання зауважень і 
пропозицій у строк, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності».

4. Заходи контролю, які полягають у здійсненні органами місцевого 
самоврядування контролю за дотриманням вимог регуляторного акта в порядку 
та межах, установлених чинними нормативними актами та умовами договорів 
на право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної 
власності, що надасть можливість реалізувати мету регуляторного акта та 
відстежити його результативність.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта 
відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, 
адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та 
врахування громадської думки.
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Ступінь ефективності зазначених заходів є високим, адже виконавши їх 
належним чином, поставленої мети буде досягнуто.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 
виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і 
середнього підприємництва по альтернативі 1

Державний орган (орган місцевого самоврядування), для якого здійснюється розрахунок 
вартості адміністрування регулювання

Сумська міська рада та уповноважений нею орган - Управління архітектури та
містобудування Сумської міської ради

Процедури регулювання 
суб’єктів великого і 

середнього 
підприємництва 

(розрахунок на одного 
типового суб’єкта 
господарювання)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість часу 
співробітника органу 

державної влади 
(органу місцевого 
самоврядування) 

відповідної категорії 
(заробітна плата)*****

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, що 
припадают
ь на одного 

суб’єкта

Оцінка 
кількості 

суб’єктів, що 
підпадають 

під дію 
процедури 

регулювання

Витрати на 
адмініструва 

ння
регулювання 
(за рік), грн.

1. Облік суб’єкта 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання

2 год 30,35 грн 2 5 607

2. Поточний 
контроль за 
суб’єктом
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі:
-камеральні
-виїзні

2 год 30,35 грн 1 5 303,5

3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акту про 
порушення вимог 
регулювання 
(складення акта 
обстеження із
зазначенням
порушень 
використання 
елементу 
благоустрою за 
Договором)

1 год 30,35 грн 1 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

30,35

4. Реалізація одного 
окремого рішення 
щодо порушення 
вимог регулювання 
(направлення 
відповідного 
повідомлення

1 год 30,35 грн 1 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

30,35
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суб’єкту
господарювання в 
рамках досудового 
врегулювання спору)
5. Оскарження 
одного окремого 
рішення суб’єктами 
господарювання

16 год 30,35 грн 1 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

485,6

6. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання

2 год 30,35 грн 2 5 607

7. Інші
адміністративні 
процедури (розгляд 
звернень суб’єктів 
господарювання, 
перевірка доданих до 
них документів, 
наявних інженерних 
мереж,
містобудівних, 
землевпорядних та 
інших обмежень, 
підготовка та 
укладення договорів. 
Розміщення 
інформації щодо 
передбаченої 
регуляторним актом 
процедури в мережі 
Інтернет)

22 год 30,35 грн 1 5 3338,5

Разом по органу 
державного 
регулювання за рік

X X X X 5402,3

Сумарно по органу 
державного 
регулювання за
5 років

X X X X 27011,5

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і 
середнього підприємництва по альтернативі 3

Державний орган (орган місцевого самоврядування), для якого здійснюється розрахунок 
вартості адміністрування регулювання

Сумська міська рада та уповноважений нею орган - Управління архітектури та
містобудування Сумської міської ради

Процедури регулювання 
суб’єктів великого і 

середнього 
підприємнитцва 

(розрахунок на одного 
типового суб’єкта 
господарювання)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість часу 
співробітника органу 

державної влади 
(органу місцевого 
самоврядування) 

відповідної категорії 
(заробітна плата)*****

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, що 

припадают
ь на одного 

суб’єкта

Оцінка 
кількості 

суб’єктів, що 
підпадають 

під дію 
процедури 

регулювання

Витрати на 
адмініструва 

ння
регулювання 
(за рік), грн.

1. Облік суб’єкта 
господарювання, що

0,5 год. 30,35 грн. 4 1 (20 % від 
загальної

60,7
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перебуває у сфері 
регулювання

кількості
суб’єктів)

2. Поточний 
контроль за 
суб’єктом
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі:
-камеральні
-виїзні

0,6 год. 30,35 грн. 28 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

509,88

3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акту про 
порушення вимог 
регулювання

0,5 год. 30,35 грн. 12 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

182,1

4. Реалізація одного 
окремого рішення 
щодо порушення 
вимог регулювання

0,25
год.

30,35 грн. 12 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

91,05

5. Оскарження 
одного окремого 
рішення суб’єктами 
господарювання

16 год. 30,35 грн. 1 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

485,6

6. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання

0,1 год. 30,35 грн. 28 1 (20 % від 
загальної 
кількості 
суб’єктів)

84,98

7. Інші
адміністративні
процедури
Разом по органу 
державного 
регулювання за рік

X X X X 1414,31

Сумарно по органу 
державного 
регулювання за
5 років

X X X X 7071,55

***** р[рИ визначенні вартості бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб’єктів 
великого і середнього підприємництва взято за основу заробітну плату головного спеціаліста 
відповідного органу місцевого самоврядування згідно з додатком 51 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 № 268 (адже планові витрати часу спеціаліста відповідної кваліфікації 
найбільш оптимально відображають фактичні витрати часу персоналу на виконання процедур 
регулювання). Визначення погодинного розміру оплати проведено шляхом ділення цієї суми на 
орієнтовну кількість робочих днів у місяці (21 день) та робочих годин у дні (8 годин).

Запропонований регуляторний акт не передбачає утворення нового 
державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

До аналізу регуляторного впливу розроблено тест малого підприємництва 
(додаток 2), оскільки суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, більше 10 %. 
Тест малого підприємництва містить розрахунок витрат на запровадження 
державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва, у тому числі і
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бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб’єктів малого 
підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Оскільки потреба у виконанні положень регуляторного акта є постійною, 

строк його дії встановлено на необмежений строк.
Внесення змін до зазначеного регуляторного акта здійснюється у разі 

необхідності (зокрема, за умови змін у чинному законодавстві, за підсумками 
аналізу відстеження його результативності) відповідно до Регламенту роботи 
Сумської міської ради.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основним показником результативності акта (якісним) є створення 

єдиного, прозорого і зрозумілого для всіх суб’єктів механізму використання 
елементів благоустрою комунальної власності та розміщення тимчасових 
споруд на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

Також до якісних показників результативності дії регуляторного акта 
відноситься покращення стану благоустрою території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади.

Після набрання чинності регуляторного акта його результативність 
визначатиметься такими кількісними показниками:

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта - дія
регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання різних форм 
власності і багатьох видів діяльності (торгівлі, громадського харчування, 
будівництва, розваг тощо), кількість яких обрахувати важко (з урахуванням 
даних про суб’єктів господарювання, на яких поширювалася друга процедура 
регулювання, запроваджена рішенням № 1498-МР, та які встановили
стаціонарні ТС, а також розширенням регулювання на суб’єктів 
господарювання у сфері будівництва - щодо майданчиків для забезпечення 
будівництва - орієнтовна кількість таких суб’єктів господарювання становить 
505). У зв’язку з цим для відстеження результативності дії регуляторного акта 
взято більш вузькі показники, а саме:

- кількість звернень суб’єктів господарювання з метою розміщення ТС, 
майданчика для забезпечення будівництва (очікуваний результат 45 звернень на 
рік);

- кількість укладених договорів на право тимчасового користування 
елементами благоустрою комунальної власності (очікуваний результат має 
бути на 10 % більший за кількість укладених протягом 2019 року договорів про 
встановлення особистих строкових сервітутів для розміщення ТС);

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з дією акта - надходження до бюджету Сумської 
міської об’єднаної територіальної громади за рахунок визначеної договором на 
право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної 
власності плати, розмір яких залежить від кількості укладених договорів, 
функціонального призначення тимчасового некапітального об’єкта та площі 
використовуваного елементу благоустрою (у зв’язку з підвищенням активності 
суб’єктів господарювання в разі прийняття регуляторного акта очікується
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збільшення надходжень до цільового фонду бюджету протягом року на 3 % у 
порівнянні з попереднім роком);

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 
пов’язані з виконанням вимог акта - усього 7221,5 грн (0,5 год - 14,30 грн на 1 
суб’єкта підприємництва);

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 
з основних положень акта - високий - за рахунок оприлюднення проекту 
рішення на офіційному вебсайті Сумської міської ради в мережі Інтернет, а 
прийнятого регуляторного акта - також у друкованих засобах масової 
інформації; проведення консультацій та роз’яснювальної роботи з суб’єктами 
господарювання.

На підставі даних, отриманих при проведенні відстеження 
результативності регуляторного акта в разі його прийняття, можна буде 
зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне, 
періодичне відстеження його результативності в строки, установлені ст. 10 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене 
після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого 
починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з 
дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 
цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися із 
застосуванням статистичного методу одержання результатів, отриманих 
протягом обраного періоду.

Начальник Правового управління 
Сумської міської ради О.В. Чайченко
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Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

_______________________ по альтернативі 1 *_________ _____________
Порядковий

номер
Витрати За перший 

рік
За п’ять 

років
1 Зитрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, 

сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації 
персоналу тощо, гривень

- -

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті податків/зборів), гривень - -

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам, гривень - -

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду 
(контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ 
приписів тощо), гривень

- -

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення 
незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) 
та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, 
страхування тощо), гривень

- -

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), 
гривень - -

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше, гривень:

1. Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:
0,5 год (час, який витрачається суб’єктом на пошук рішення в 
мережі Інтернет: за результатами консультацій) X 28,31 грн 
(вартість 1 години роботи відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік») + 0,14 грн (вартість 0,5 
години послуги користування Інтернетом: за результатами 
консультацій) - 14,30 гри
2. Витрати суб’єкта на подачу заяви та підготовку доданих до неї 
документів:
3 год (час, який витрачається суб’єктом на підготовку необхідних 
документів та особисту подачу заяви) X 28,31 грн (вартість 1 
години роботи відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік») + 10 грн (вартість проїзду до 
Уповноваженого органу і назад) + 6 грн (витрати на друк 
документів з розрахунку 1,50 грн X 4 сторінки) = 100,93 грн
3. Витрати суб’єкта на укладення договору на право тимчасового 
користування елементами благоустрою комунальної власності:
2 год (час, який витрачає визначений рішенням Виконавчого 
комітету Сумської міської ради суб’єкт господарювання на 
укладення договору) X 28,31 грн (вартість 1 години роботи 
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік») + 10 грн (вартість проїзду до Уповноваженого органу і 
назад) = 66,62 грн

181,85 181,85

9 РАЗОМ (сума рядків: 1+2 + 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 181,85 181,85
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього 

підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 5 5

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього 
підприємництва, на виконання регулювання (вартість 
регулювання), гривень
Формула: кількість суб’єктів великого та середнього 
підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, X сума 
витрат суб’єктів господарювання
5 X (14,30+100,93+66,62) = 909,25 грн

909,25 909,25
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Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п'ять 

років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, навчання / 
підвищення кваліфікації персоналу тощо

- - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів 
(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати на 
ведення обліку, 
підготовку та 

подання звітності 
(за рік)

Витрати на оплату 
штрафних санкцій 

за рік

Разом за рік Витрати за 
п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням 
обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам 
(витрати часу персоналу)

- - - -

Вид витрат Витрати на 
адміністрування 

заходів 
державного 

нагляду 
(контролю) (за 

рік)

Витрати на 
оплату штрафних 

санкцій та 
усунення
виявлених 

порушень (за рік)

Разом за рік Витрати за 
п'ять років

Витрати, пов'язані з
адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) 
(перевірок, штрафних санкцій, 
виконання рішень/приписів тощо)

- - - -

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур (витрати 
часу, витрати на 

експертизи, тощо)

Витрати
безпосередньо на 
дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 
страхові поліси (за 

рік - стартовий)

Разом за рік 
(стартовий)

Витрати за 
п'ять років

Витрати на отримання 
адміністративних послуг 
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, 
атестатів, погоджень, висновків, 
проведення
незалежних/обов'язкових 
експертиз, сертифікації, атестації 
тощо) та інших послуг 
(проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо)

- - - -

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за 
наступний рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо) - - -
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Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 
найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового 
персоналу - -

*/. Припущено, що усі суб ’єкти великого і середнього підприємництва, які підпадають 
під дію регулювання (5 суб.), повинні виконувати вимоги регулювання у перший рік. У зв ’язку 
з цим періодичні (за наступний рік) витрати суб’єктів не зазначалися.

2. Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за 
результатами пошуку на офіційному вебсайті Сумської міської ради (м>\ууу.зтг.єру, иа). 
Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної 
інформації, одержана за результатами проведених консультацій.

3. Вартість 1 години послуги користування Інтернетом одержана за 
результатами проведених консультацій шляхом ділення середньомісячного розміру 
абонплати за користування Інтернетом на кількість годин у місяці.

4. У розрахунку вартості І години роботи використано розмір мінімальної 
заробітної плати за 2020 ріку погодинному розмірі (з 1 січня - 28,31 гривні) згідно з Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яка за результатами консультацій 
орієнтовно дорівнює середній заробітній платі відповідальної особи суб’єктів великого і 
середнього підприємництва.

5. У розрахунку вартості проїзду використані вартість одного 
пасажироперевезення (5 грн.) згідно з діючими в 2020 році на території Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади тарифами на послуги з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі, 
помножена на визначену за результатами проведених консультацій кількість необхідних 
пасажироперевезень.

6. Вартість виготовлення 1 сторінки документів (1,50 грн.), яка включає 
вартість аркушу паперу, витрат на друк/копіювання, зазначена за результатами 
консультацій.

7. Кількість сторінок документів, визначена за результатами консультацій і є 
орієнтовною з розрахунку необхідності подачі для укладення договору на право тимчасового 
користування елементами благоустрою комунальної власності документів (залежно від 
виду тимчасового некапітального об ’єкта). Подача заяви з документами щодо отримання в 
оренду несформованої земельної ділянки комунальної власності на аукціоні чи оформлення 
паспорту прив ’язки передбачена Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду 
землі» та наказом № 244, тому при запровадженні регулювання ці витрати не 
враховувалися.

8. Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання 
процедур є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій.

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

по альтернативі 2**
** 1. Опираючись на дані аналізу регуляторного впливу до чинної редакції Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
міста Суми, оприлюдненого на офіційному вебсайті Сумської міської ради в підрозділі 
«Регуляторна діяльність» розділу «Бізнес», друга процедура (укладення договору про 
встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення ТС), яка покладена в основу 
альтернативи 2, не поширюється на суб’єктів великого і середнього підприємніщтва. 
Перша ж процедура отримання в оренду земельної ділянки комунальної власності за 
результатами земельних торгів врегульована Земельним кодексом України та Законом 
України «Про оренду землі» і не охоплюється предметом альтернативи 2. У зв'язку з цим 
витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва по 
альтернативі 2 не визначалися.
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ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, 

які виникають внаслідок дії регуляторного акта 
по альтернативі 3***

Порядковий
номер

Витрати За перший рік За п’ять 
років

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та 
приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу тощо, гривень

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

- -

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та 
поданням звітності державним органам, гривень

- -

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного 
нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання 
рішень/ приписів тощо), гривень

566,2 2831

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, 
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо), гривень

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари 
тощо), гривень

- -

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше, гривень

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 566,2 2831

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього 
підприємництва, на яких буде поширено регулювання, 
одиниць

5 5

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва, на виконання регулювання 
(вартість регулювання) (рядок 9 X рядок 10), гривень

2831 14155

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п'ять 

років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, навчання / 
підвищення кваліфікації персоналу тощо

- - -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів 
(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) - -

Вид витрат Витрати на ведення 
обліку, підготовку 

та подання 
звітності (за рік)

Витрати на оплату 
штрафних санкцій 

за рік

Разом за рік Витрати за 
п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням 
обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам 
(витрати часу персоналу)

- - - -

Вид витрат Витрати на 
адміністрування

Витрати на оплату 
штрафних санкцій

Разом зарік Витрати за 
п'ять років
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заходів державного 
нагляду (контролю) 

(за рік)

та усунення
виявлених 

порушень (за рік)

Витрати, пов'язані з 
адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) 
(перевірок, штрафних санкцій, 
виконання рішень/приписів тощо)

20 год (час, який 
витрачається 
суб’єктом на 

присутність під час 
перевірок, 
виконання

приписів/рішень 
контролюючих 

органів, їх 
оскарження: за 
результатами 

консультацій) X 
28,31 грн (вартість

1 години роботи 
відповідно до 

Закону України 
«Про Державний 

бюджет України на
2020 рік») = 566,2 

грн

- 566,2 грн 2831 грн

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних

процедур 
(витрати часу, 

витрати на 
експертизи, тощо)

Витрати
безпосередньо на 
дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 
страхові поліси 

(за рік - 
стартовий)

Разом за рік 
(стартовий)

Витрати за 
п'ять років

Витрати на отримання адміністративних 
послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, 
атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/обов’язкових 
експертиз, сертифікації, атестації тощо) та 
інших послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо)

- - - -

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за 
наступний рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо) - - -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 
найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового 
персоналу - -

*** 1. Припущено, що на всіх суб’єктів великого і середнього підприємництва, які 
підпадають під дію регулювання (5 суб.), поширюється і альтернатива 3. Також з метою 
недопущення самовільного розміщення ТС, майданчиків для забезпечення будівництва, 
пошкодження (знищення) елементів благоустрою та незаконної господарської діяльності 
при альтернативі 3 взято за основу необхідність проведення заходів державного нагляду 
(контролю) кожного року.

2. У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір мінімальної заробітної 
плати за 2020 рік у погодинному розмірі (з 1 січня - 28,31 гривні) згідно з Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік», яка за результатами консультацій 
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орієнтовно дорівнює середній заробітній платі відповідальної особи суб’єктів великого і 
середнього підприємництва.

3. Інформація про розмір часу, який витрачається суб ’єктами на виконання процедур є 
оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій.

Начальник Правового управління 
Сумської міської ради О.В. Чайченко
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Додаток 2
до аналізу регуляторного впливу

Тест малого підприємництва (М-Тест) 
щодо оцінки проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 
до рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 2016 року № 1498-МР

«Про Правила розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території міста Суми»

1. Консультації з представниками мікро - та малого 
підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 
суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 
виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 
розробником у період з ЗО березня 2020 року по 09 червня 2020 року.*
Поряд
ковий
номер

Вид консультації 
(публічні консультації 

прямі (круглі столи, 
наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет- 
консультації прямі
(інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), 
запити (до підприємців, 

експертів, науковців 
тощо)

Кількість учасників 
консультацій, осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1

1

Робоча зустріч з 
представниками 
Управління архітектури 
та містобудування 
Сумської міської ради, 
Правового управління 
Сумської міської ради 
із залученням у 
телефонному режимі 
суб’єктів малого 
підприємництва.

Усього 9 осіб: по 3 
представники від 
виконавчих органів 
місцевого
самоврядування та 3
суб’єкти
підприємництва

Консультації проводилися 
щодо проблемних питань 
розміщення ТС, майданчиків 
для забезпечення будівництва 
та використання елементів 
благоустрою комунальної 
власності з цією метою, 
заслуховувалися позиції 
суб’єктів господарювання з 
даного приводу. Суб’єкти 
малого підприємництва 
висловилися про необхідність 
зміни встановленого механізму 
за запропонованою 
альтернативою 1. 
запропоновано відмовитися від 
регулювання шляхом визнання 
такими, що втратили чинність 
(скасування), рішень органу 
місцевого самоврядування 
стосовно організації та 
проведення конкурсу 3 
призначення управителя. Ця 
пропозиція була покладена в 
основу альтернативі 
регулювання.
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2. Телефонні розмови Усього 8 суб’єктів 
господарювання

Обговорення процедур, 
необхідних для здійснення 
регулювання, та витрат на них. 
Консультації проводилися за 
окремими діями з окремими 
суб’єктами господарювання та 
суб’єктами владних 
повноважень, що задіяні в цих 
процедурах, від яких 
отримано пропозиції, що 
враховані при запровадженні 
регулювання. Скориговано та 
деталізовано процедури, 
виконання яких необхідно для 
здійснення регулювання, 
уточнено часові та фінансові 
витрати на кожну процедуру.
У цілому отримано 
інформацію з позитивною 
оцінкою проекту 
регуляторного акта.

* У зв'язку з проведенням аналізу регуляторного впливу проекту рішення в період дії 
карантинних обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», консультації щодо визначення впливу 
запропонованого регулювання з суб’єктами мікро- та малого підприємництва проводилися в 
телефонному режимі згідно зі списком:

№
з/п

Суб’єкт господарювання

1 ФОП Стадник Семен Валерійович
2 ФОП Кравченко Юрий Анатолійович
3 ФОП Северин Тетяна Миколаївна
4 ФОП Кушнір Ігор Григорович
5 ФОП Ніколаєнко Ганна Сергіївна
6 ФОП Маммадлі Самір Сейфулла Огли
7 ФОП Куценко Сергій Миколайович
8 ТОВ «Білопільські джерела»

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 
підприємництва (мікро - та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання - 500, у тому числі малого підприємництва - 200 та 
мікропідприємництва - 300.

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 99 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
вимог регулювання

Поряд
ковий
номер

Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» 
витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 
регулювання

У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодич 
ні (за 

наступни 
й рік)

Витрати за 5 
років

3.1.1. Придбання необхідного обладнання 
(пристроїв, машин, механізмів)

- - -

3.1.2. Процедури повірки та/або - - -
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постановки на відповідний облік у 
визначеному органі державної 
влади чи місцевого самоврядування

3.1.3. Процедури експлуатації обладнання 
(експлуатаційні витрати - витратні 
матеріали)

3.1.4. Процедури обслуговування 
обладнання (ТО)

- -

3.1.5. Інші процедури - - -

3.1.6. Разом, грн. - - -
3.1.7. Кількість суб’єктів 

господарювання, що мають 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

3.1.8. Сумарно, грн.
Формула: відповідний стовпчик 
«разом» X кількість суб ’єктів 
малого підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання

Порядк
овий

номер

Таблиця 3.2. Оцінка вартості 
адміністративних процедур 

суб’єктів малого підприємництва 
щодо виконання регулювання та 

звітування

У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодичн 
і (за

наступний
рік)

Витрати за 5 
років

3.2.1. Процедури отримання первинної 
інформації про вимоги 
регулювання
1. Витрати на отримання 
інформації про регуляторний акт:
0,5 год (час, який витрачається 
суб’єктами на пошук рішення в 
мережі Інтернет: за результатами 
консультацій) X 28,31 грн (вартість
1 години роботи відповідно до 
Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік») +
0,14 грн (вартість 0,5 години 
послуги користування Інтернетом: 
за результатами консультацій) = 
14,30 грн

14,30 грн 14,30 грн 14,30 грн

3.2.2. Процедури організації виконання 
вимог регулювання
1. Витрати суб’єкта на подачу заяви 
та підготовку доданих до неї 
документів:
3 год (час, який витрачається 
суб’єктом на підготовку необхідних 
документів та особисту подачу 
заяви) X 28,31 грн (вартість 1 
години роботи відповідно до
Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік») + Ю 
грн (вартість проїзду до

167,55 грн 167,55 грн 167,55 грн
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Уповноваженого органу і назад) + 6 
грн (витрати на друк документів з 
розрахунку 1,50 грн X 4 сторінки) - 
100,93 грн
2. Витрати суб’єкта на укладення 
договору на право тимчасового 
користування елементами 
благоустрою комунальної 
власності:
2 год (час, який витрачає 
визначений рішенням Виконавчого 
комітету Сумської міської ради 
суб’єкт господарювання на
укладення договору) X 28,31 грн 
(вартість 1 години роботи
відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 
2020 рік») + 10 грн (вартість
проїзду до Уповноваженого органу 
і назад) - 66,62 грн
УСЬОГО по п. З.2.2.: 100,93+66,62 
= 167,55 грн

3.2.3. Процедури офіційного звітування - - -
3.2.4. Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок
- - -

3.2.5. Інші процедури: - - -
3.2.6. Разом, грн 181,85 181,85 181,85
3.2.7. Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, іцо повинні 
виконати вимоги регулювання,
одиниць

500 25 500

3.2.8. Сумарно, гривень
Формула: кількість суб’єктів 
малого підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання, X 
сума витрат суб’єктів 
господарювання:
500 X 181,85 + 25 X 181,85 = 
95471,25

90925 4546,25 95471,25

*1. Припущено, що всі суб’єкти великого і середнього підприємництва, які підпадають 
під дію регулювання (500 суб.), повинні виконувати вимоги регулювання в перший рік. При 
цьому проектом рішення передбачається, що в тимчасове користування елементи 
благоустрою комунальної власності з метою розміщення ТС надаватимуться на строк до 5 
років, а майданчиків для забезпечення будівництва - до 3 років. У зв’язку з цим витрати за 
наступні роки (аналогічні тим, що і за перший рік) закладені для 25 суб. (5% від загальної 
кількості), яким протягом 5 років через закінчення строку дії договору на право 
тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності повторно 
необхідно буде звертатися для укладення нового договору.

2. Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за 
результатами пошуку на офіційному вебсайті Сумської міської ради Отиту,зтг.уоу. иа). 
Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної 
інформації, одержана за результатами проведених консультацій.
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3. Вартість 1 години послуги користування Інтернетом одеро/сана за результатами 
проведених консультацій шляхом ділення середньомісячного розміру абонплати за 
користування Інтернетом на кількість годин у місяці.

4. У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір мінімальної заробітної 
плати за 2020 рік у погодинному розмірі (з 1 січня - 28,31 гривні) згідно з Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік», яка за результатами консультацій 
орієнтовно дорівнює середній заробітній платі відповідальної особи суб’єктів великого і 
середнього підприємництва.

3. У розрахунку вартості проїзду використані вартість одного пасажироперевезення 
(5 грн.) згідно з діючими в 2020 році на території Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі, помножена на 
визначену за результатами проведених консультацій кількість необхідних 
пасажироперевезень.

6. Вартість виготовлення 1 сторінки документів (1,50 грн.), яка включає вартість 
аркушу паперу, витрат на друк/копіювання, зазначена за результатами консультацій.

7. Кількість сторінок документів, визначена за результатами консультацій і є 
орієнтовною з розрахунку необхідності подачі для укладення договору на право тимчасового 
користування елементами благоустрою комунальної власності документів (залежно від 
виду тимчасового некапітального об ’єкта). Подача заяви з документами щодо отримання в 
оренду несформованої земельної ділянки комунальної власності на аукціоні чи оформлення 
паспорту прив ’язки передбачена Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду 
землі» та наказом № 244, тому при запровадженні регулювання ці витрати не 
враховувалися.

8. Інформація про розмір часу, який витрачається суб ’єктами на виконання процедур є 
оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

Державний орган (орган місцевого самоврядування), для якого здійснюється розрахунок 
вартості адміністрування регулювання

Сумська міська рада та уповноважений нею орган - Управління архітектури та
містобудування Сумської міської ради

Процедури 
регулювання 

суб’єктів малого 
підприємництва 
(розрахунок на 

одного типового 
суб’єкта 

господарювання
малого

підприємництва - за 
потреби окремо для 
суб’єктів малого та 

мікро-
підприємн ицтва)

Планові 
витрати часу 
на процедуру

Вартість часу 
співробітника 

органу державної 
влади (органу 

місцевого 
самоврядування) 

відповідної 
категорії 

(заробітна плата)

Оцінка 
кількості 

процедур за
рік, що 

припадають
на одного 
суб’єкта

Оцінка 
кількості 

суб’єктів, що 
підпадають 

під дію 
процедури 

регулювання

Витрати на 
адміністрування 

регулювання* (за 
рік), грн.

1. Процедури 
обліку суб’єкту 
господарювання, 
що перебуває у 
сфері
регулювання

2 год 30,35 грн 2 500 60700

2. Поточний 
контроль за 
суб’єктом 
господарювання,

2 год 30,35 грн 1 500 30350
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що перебуває у 
сфері
регулювання, у 
тому числі: 
-камеральні 
-виїзні
3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання 
одного окремого 
акту про 
порушення
вимог
регулювання

1 год 30,35 грн 1 100 (20% 
від

загальної
кількості
суб’єктів)

3035

4. Реалізація 
одного окремого 
рішення щодо 
порушення
вимог
регулювання

1 год 30,35 грн 1 100 (20% 
від

загальної
кількості
суб’єктів)

3035

5. Оскарження 
одного окремого 
рішення 
суб’єктами 
господарювання

16 год 30,35 грн 1 100 (20% 
від

загальної
кількості
суб’єктів)

48560

6. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання

2 год 30,35 грн 2 500 60700

7. Інші
адміністративні
процедури:
Підготовка
документів,
необхідних для
проведення
конкурсу та
призначення
управителя.
Надання
конкурсної
документації
учасникам
конкурсу.
Роз’яснення
змісту
конкурсної
документації.
Організація
огляду об’єктів
конкурсу.
Перевірка
відомостей,
зазначених у
заяві учасника

22 год 30,35 грн 1 500 333850
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конкурсу.
Проведення
засідань
конкурсної
комісії.
Укладення 
договорів про 
надання послуг. 
Розміщення 
інформації щодо 
конкурсу в ЗМІ
Разом по органу 
державного 
регулювання за 
рік

X X X X 540230

Сумарно по 
органу 
державного 
регулювання за
5 років

X X X X 2701150

* При визначенні вартості бюджетних витрат на адміністрування регулювання суб’єктів 
великого і середнього підприємництва взято за основу заробітну плату головного спеціаліста 
відповідного органу місцевого самоврядування згідно з додатком 51 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 № 268 (адже планові витрати часу спеціаліста відповідної кваліфікації 
найбільш оптимально відображають фактичні витрати часу персоналу на виконання процедур 
регулювання). Визначення погодинного розміру оплати проведено шляхом ділення цієї суми на 
орієнтовну кількість робочих днів у місяці (21 день) та робочих годин у дні (8 годин).

Запропонований регуляторний акт не передбачає утворення нового 
державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання

Таблиця 4.1. Перший рік 
регулювання 
(стартовий)

За 5 років

4.1.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів 
малого підприємництва на виконання 
регулювання

4.1.2. Оцінка вартості адміністративних 
процедур для суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування

90925 грн 95471,25 грн

4.1.3. Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
запланованого регулювання

90925 грн 95471,25 грн

4.1.4. Бюджетні витрати на 
адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва

540230 грн 2701150 грн

4.1.5. Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання

631155 грн 2796621,25 грн

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання
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Розміщення тимчасових некапітальних об’єктів не є обов’язковою 
умовою для здійснення господарської діяльності суб’єктами 
господарювання, проект рішення запроваджує додаткові можливості для 
розширення бізнесу та стимулювання підприємців, тому пом’якшувальні 
заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання 
відсутні.

Начальник Правового управління 
Сумської міської ради О.В. Чайченко

ЗО



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030,тел.(факс) +38(0542) 700-560, 

е-шаіі: таі1@5тг.§оу.иа

23.06.2020 № б/н Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики
Шилову В.О.

Відповідно до частини 1 статті 15 рішення Сумської міської ради від 
26.11.2015 №3-М «Про затвердження Положення про постійні комісії Сумської 
міської ради VII скликання» ( зі змінами) прошу внести на розгляд постійної 
комісії проект рішення Сумської міської ради «Про деякі питання щодо 
прийняття до комунальної власності Сумської міської об’єднаної територіальної 
громади «Меморіалу пам’яті» на центральному кладовищі м. Суми, 
розташованого за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги» (додається).

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Чайченко
700-630 і СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

Відділ з організації діяльності ради
Сумської міськоїради 

Зхідний № .

В|д гьЛ&о



Проект
оприлюднено
_______________ 2020 р.« »

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «__»_________ 2020 року №___ -МР
м. Суми

Про деякі питання щодо прийняття до
комунальної власності Сумської міської
об’єднаної територіальної громади
«Меморіалу пам’яті» на центральному
кладовищі м. Суми, розташованого за
адресою: м. Суми, вул. 20 років
Перемоги

З метою довічного зберігання та використання «Меморіалу пам’яті» на 
центральному кладовищі м. Суми, розташованого за адресою: м. Суми, 
вул. 20 років Перемоги, беручи до уваги соціальну значимість вказаного 
питання для мешканців Сумської міської об’єднаної територіальної громади, 
розглянувши звернення Благодійної організації «Громадський фонд «Суми» від 
03.03.2020 №04 та довідку Публічного акціонерного товариства «Сумбуд» від 
19.05.2020 №73/01.2, враховуючи рішення Виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 30.05.2017 № 284 «Про деякі питання будівництва Меморіалу 
пам’яті», відповідно до статей 172, 328, 520, 627 Цивільного кодексу України, 
керуючись статтями 18, 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вступити стороною по Договору підряду № 10 від 10.10.2017, 
укладеного між Благодійною організацією «Громадський фонд «Суми» та 
Публічним акціонерним товариством «Сумбуд», про виконання будівельних 
робіт «Меморіалу пам’яті» на центральному кладовищі м. Суми, розташованого 
за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги, та прийняти на Сумську міську 
раду зобов’язання Благодійної організації «Громадський фонд «Суми» перед 
Публічним акціонерним товариством «Сумбуд» щодо сплати боргу у сумі 
379 756 грн 80 коп (триста сімдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят шість грн 80 
коп).

2. Затвердити текст Додаткової угоди до договору підряду № 10 від
10.10.2017 (додається).

3. Доручити Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради (Клименко Ю.М.) укласти Додаткову угоду до договору 
підряду № 10 від 10.10.2017.



4. Уповноважити директора Департаменти забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради Клименка Юрія Миколайовича
(________________ ), який мешкає: м. Суми ____________________________
підписати Додаткову угоду до договору підряду № 10 та необхідні документи, 
пов’язані з її виконанням.

5. Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
(Липова С.А.) передбачити у міському бюджеті на 2020 рік кошти на 
забезпечення виконання зобов’язань по Додатковій угоді до договору підряду 
№ 10 від 10.10.2017 в сумі 379 756 грн. 80 коп. (триста сімдесят дев’ять тисяч 
сімсот п’ятдесят шість грн 80 коп) та визначити головним розпорядником 
коштів Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради.

6. Благодійній організації «Громадський фонд «Суми» протягом одного 
місяця з дати укладення Додаткової угоди до договору підряду № 10 від
10.10.2017 ввести «Меморіал пам’яті» на центральному кладовищі м. Суми, 
розташованого за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги в експлуатацію 
відповідно до вимог чинного законодавства України та передати його в 
комунальну власність Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

7. Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 
(Клименко Ю.М.) після виконання умов Додаткової угоди до договору підряду 
№10 від 10.10 2017 та введення в експлуатацію «Меморіалу пам’яті» на 
центральному кладовищі м. Суми, розташованого за адресою: м. Суми, 
вул. 20 років Перемоги, здійснити заходи щодо прийняття цього майна в 
комунальну власність Сумської міської об’єднаної територіальної громади та 
подальшої передачі в господарське відання та на баланс Комунальному 
підприємству «Спецкомбінат» Сумської міської ради у порядку встановленому 
чинними нормативно-правовими актами.

8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чайченко О.В.

«___»__________2020 року

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань законності, взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, 
регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та 
приватизації; постійної комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики 
Проект рішення підготовлено: Правовим управлінням Сумської міської ради
Доповідач: Чайченко О.В.



Додаток
до проекту рішення Сумської міської ради 
«Про деякі питання щодо прийняття до 
комунальної власності Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади 
«Меморіалу пам’яті» на центральному 
кладовищі м. Суми, розташованого за 
адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги» 
від «___»_______ 2020 року №____ -МР

ДОДАТКОВА УГОДА
ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № 10 від 10.10.2017

м. Суми «___ »________ 2020 р.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИЙ ФОНД «СУМИ»,
іменоване надалі «Замовник», в особі виконавчого директора Мартиненко 
Олександри Василівни, діючої на підставі Статуту, з одного боку,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМБУД», іменоване 
надалі «Підрядник», в особі голови правління Бритова Олександра Борисовича, 
який діє на підставі Статуту, з іншого боку,

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА, іменована надалі «Розпорядник коштів», 
в особі________________________________________________________________ ,
який діє на підставі_____________________________________________________ ,
надалі Сторони,
з метою завершення будівництва Меморіалу пам’яті на центральному 
кладовищі міста Суми по вул. 20 років Перемоги (далі по тексту - Об’єкт), 
введення його в експлуатацію та подальшої передачі до комунальної власності 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади, на підставі рішень
Сумської міської ради від «___»______  2020 №___ -МР «Про деякі питання
щодо прийняття до комунальної власності Сумської міської об’єднаної 
територіальної громади «Меморіалу пам’яті» на центральному кладовищі 
м. Суми, розташованого за адресою: м. Суми, вул. 20 років Перемоги» та від
«___»______ 2020 №___ -МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської
ради від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР «Про бюджет Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), звернення 
Благодійної організації «Громадський фонд «Суми» від 03.03.2020 №04 та 
довідки ПАТ «СУМБУД» від 19.05.2020 № 73/01.2, ураховуючи рішення 
виконавчого комітету Сумської міської ради від 30.05.2017 №284 «Про деякі 
питання будівництва Меморіалу пам’яті», Сторони уклали цю Додаткову угоду 
до Договору підряду № 10 від 10.10.2017 (далі по тексту - Додаткова угода), про 
наступне:

1. Розпорядник коштів, з урахування вимог Бюджетного кодексу 
України, приймає на себе виключно зобов’язання оплатити Підряднику



грошові кошти у сумі 379 756,80 грн (триста сімдесят дев’ять тисяч сімсот 
п’ятдесят шість грн 80 коп), яке виникло на підставі Договору підряду № 10 від 
10.10.2017р. (далі по тексту - Основний договір), підписаного Замовником та 
Підрядником (Додаток 1 до цієї Додаткової угоди).

2. Оплата здійснюється Розпорядником коштів у національній валюті 
України шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний 
рахунок Підрядника відповідно до Бюджетного кодексу України.

3. Платіжні зобов’язання Розпорядника коштів, з урахуванням частини 
1 статті 23 Бюджетного кодексу України, виникають при наявності відповідного 
бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

4. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань на вказані цілі 
Розпорядник коштів здійснює розрахунки з Підрядником протягом п’яти 
робочих днів з дня надходження коштів на рахунок Розпорядника коштів. 
Будь-яка неустойка (пеня, штраф) до Розпорядника коштів не застосовуються.

5. Платіжні документи за цим Договором оформлюються з дотриманням 
вимог чинного законодавства України.

6. Грошові зобов’язання Розпорядника коштів за цією Додатковою 
угодою обмежуються сумою, що обумовлена в пункті 1 цієї Додаткової угоди.

7. З моменту виконання грошових зобов’язань, згідно пункту 1 цієї 
Додаткової угоди, Розпорядник коштів набуває право заявляти Підряднику 
вимоги з питань якості та кількості будівельних робіт, гарантійного ремонту та 
строку експлуатації Об’єкту, відповідності виконаних будівельних робіт 
вимогам законодавства України, а також з інших питань, пов’язаних з 
будівництвом та експлуатацією Об’єкта.

8. Додаткова угода є невід'ємною частиною Основного договору. Усі інші 
умови Основного договору залишаються незмінними для Замовника та 
Підрядника, крім (неустойка (штраф, пеня), інфляційні збитки, збитки, в тому 
числі неотримані доходи, індексація тощо та інше), які не можуть бути 
застосовані до Замовника, у тому числі й до Розпорядника коштів, 
враховуючи умови цієї Додаткової угоди, та Сторони підтверджують їх 
зобов’язальний характер для себе.

9. Замовник зобов’язаний під час підписання цієї Додаткової угоди 
передати Розпоряднику коштів всі документи, пов’язані з будівництвом 
Об’єкту та введенням його в експлуатацію, не виключно та в тому числі: 
проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, акт введення 
об’єкту в експлуатацію, інші акти, розрахункові та платіжні документи, 
листування між Замовником та Підрядником, локальні кошториси тощо.

10. Умови Додаткової можуть бути змінені за згодою всіх Сторін, в 
порядку, за яким Додаткова угода укладена.

11. Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання і діє до моменту 
виконання Сторонам своїх зобов’язань за цією Додатковою угодою.

12. Правовідносини Сторін, не передбачені цією Додатковою угодою, 
регулюються згідно з вимогами чинного законодавства України.

13. Жодне положення Додаткової угоди та/або Основного договору не 
може трактуватися, тлумачитися з позиції покладення на Розпорядника 
коштів додаткових грошових або інших зобов’язань.



14. Ця Додаткова угода укладена у трьох оригінальних примірниках, 
однакової юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін.

ЗАМОВНИК

БО Громадський фонд «Суми», 40030, м. Суми, вул. Кузнечна, 2, р/р 26007055010543 в 
«Приват Банку», МФО 337546, код 39364679, т. 0504008702

Виконавчий директор ________________ О.В. Мартиненннко

ПІДРЯДНИК

ПАТ «Сумбуд», 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, ИА
863204780000026006924427538, код 14017843, ІПН 140178418190, № свід. ПДВ 100342882

Голова правління __________________О.Б. Бритов

РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ

Сумська міська рада, 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2

Розпорядник коштів ___________________П.І.П

Сумський міський голова О.М. Лисенко

«



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05 
Е-таі1: озука@,5тг.аоу.ііа

.02.2020 № 13.01-18/ У№

і СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВ і д ді л з о р г а н і з а иїї Ді я льк о сті р з и

Сумської міської ради 

Вхідний №
р<—

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально - 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради 
VII скликання 
Шилову В.О.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської 
міської ради
Липовій С.А.

Ураховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування 
соціально — економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради VII скликання (протокол № 101 від 06.02.2020 року) управління освіти і 
науки Сумської міської ради звертається до Вас з проханням підтримати 
клопотання про виділення коштів в сумі 200000,00 грн на розробку проектно - 
кошторисної документації на капітальний ремонт «Монтаж системи 
автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та 
передавання тривожних сповіщень» комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра 
Аніщенка Сумської міської ради та комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 ім. А. С. Мачуленка, м. Суми, 
Сумської області із розрахунку по 100000,00 грн на кожну установу по КПКВК 
0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» за
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Начальник
управління освіти і науки
ГончароваН.О.
(0542) 32-47-02

А.М. Данильченко



Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 

послуг, регуляторної політики
Шилову В. О.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради
Вхідний № 77/о/-/З 

•/ОВІД 02 21 20

мешканця кв. 6, буд. 6 
вул. О. Шапаренка, м. Суми

Лапіна Максима Олександровича 
(людина з інвалідністю І групи, візочник) 

моб. тел. 099 044-04-36

Іановний, Володимир Олександрович!І

Після засідання ПБК, яке відбулося 23.01,20р., я отримав витяг з протоколу 
№100 та додатки відповідей від виконавчих органів ( правового управління 
та деп. інфраструктури). Виходячи з пропозицій наданих Вам і мені правовим 
управлінням СМР - є два виходи вирішення мого питання, а саме:

1) дочекатися рішення суду щодо Середи В.В. Якщо за результатами 
розгляду іску їй відмовлять у задоволенні вимог, то я маю просити СМР про 
можливість поліпшення моїх умов проживання за рахунок вибільної площі. 
Але такий варіант не є реальним тому що, без постановки мене на 
квартирний облік, за даними пана Чайченка, це неможливо. Адже мені 
раніше було відмовлено, як фактично забезпеченим жилою площею більшою 
за норму;

2) другий варіант, за повідомленням пана Чайченка, можливий, якщо 
прийняти проект міської цільової програми соціальної підтримки осіб з 
інвалідністю, які пересуваються на кріслах к олієних ( проект розробив 
правовий відділ СМР). Але для подальшого впровадження Програми 
потрібен Ваш дозвіл на її фінансування. Інших шляхів немає. Скористатися 
порадою деп. Інфраструктури та переселитись до батьків я не можу бо 
фізично моя частина менша та не пристосована під мої потреби.

Я так розумію, що копії відповідей мені було направлено з метою узгодження 
оптимальних для мене варіантів. Таким є саме другий варіант!

Моє ж житло руйнується з кожним днем. Фахівці неофіційно стверджують 
про те, що будівля є аварійною і треба щонайшвидше звідси евакуюватись, 
інакше буде біда! Наполегливо прошу знайти необхідні кошти, адже ще пару



місяців і моя квартира зруйнується сама, а я маю всі шанси потрапити у 
лікарню (у кращому випадку) або загинути під руїнами. Вирішуй-те!

09 лютого 2020 р. ІППЖ
(Лапін М. О.)



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради 
Вхідний № Ще. -■
чід • ал* 20 р,

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ

вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, тел./факс (0542) 700-404, е-таіі: дге5иг5@зтг.соу.иа 
\уеЬ-сайт: Дгезига.вшг.аоу.иа, код ЄДРПОУ 40456009

О$&ґ-с2£Я № На № 88/14 від 03.04.2019

Постійній комісії з питань 
планування соціально — 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради УП 
скликання

майдан Незалежності, 2 , м. Суми

Про розгляд протоколу

Розглянувши пункт 47.1 протоколу засідання постійної комісії від 
26.03.2019 № 88, повідомляємо, що відповідно до п. 3.2.4. Положення про 
департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, 
затвердженого рішенням сесії Сумської міської ради від 29.08.2018 № 3791-МР 
департамент забезпечує підготовку та внесення на розгляд Сумської міської ради у 
встановленому порядку пропозицій щодо передачі або придбання у комунальну 
власність майна підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та 
інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони 
мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально- 
культурних потреб територіальної громади міста в порядку, установленому 
чинним законодавством.

Придбання житла для громадян не входить до повноважень департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради.

Одночасно ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ВІДПОВІДНО ДО НОрМ ЧИННОГО ЖИТЛОВОГО 

законодавства, а саме ст. 43 Житлового кодексу УРСР, громадянам, які 
перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі 
приміщення надаються в порядку черговості.

Латну Максиму Олександровичу рішенням виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 09.10.2018 № 530 відмовлено у прийнятті на квартирний облік, як 
забезпеченому жилою площею більше 6 кв.м на кожного члена сім’ї.

В.о. директора департаменту

Мирошніченко 700 418



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІ ІІ! ІА КОМІСІЯ 1 і І НІ ЛНЬ
ПЛАНУ ПАЇ II Ні СОЩЛЛЬНО-ГКО11 ОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, 

РОЗВИТКУ [ПД11РИЄМПИПТВА,ТОРГ ІКГВ ТА ПОСЛУГ*. РЕГУЛЯТОРНОЇ політики 
СУ МСЬКОЇ МІС ЬКОЇ РАДИ VII скликання

40&30. м Суми, «ійґідаи Незалежності. 7., -ті.: -З & (СМЗ) /ДО-бІїї 

шд/7 еітіїї 20211 року ,М! 100/?
і р. Латну XI. О.

ВИТЯГ
В ПРОТОКОЛУ .№ ПЮ

•.засідання постій поз комісії

під 2 "І сілі-л 2020 (року •< Су«и,
маїі^ик Нєїіілєжіщі'іі, 2, ь?.б. £9.
? ІУД .'14 і Т-і- ІІІЛ

Пршту і'ііі 7 .имутатіп я 11 ойроянх: Жилемко 13-М., .1 |уі і: у лісі ікп Д.С., Левченко КУС , .'їйі «чіаСА^Саченко М.П., 
ЧеаікЕ.І..Шнікяі 11.0

Відсутні 4 деиут.п і: Чмі едк І.Ф„. іСрзмчснкев А.&., Нккічіеьке ГІГ, 11 лйд, іьчсдкн І.А.
ГоловуючиК іиі 'ьи'їдаї і ні ііі їн-.а і н ісч і ияґії ьЛмкД Шялев В .□
Сс кре і ар нгістіґінсї комісії-Левченко Ю.О.

Зпп^ош-снґ

І ЛЦрїіа ОЛ. - ззступзлік міського годедо а ііїгі-іяі. дІіі.чьіііісїі внхпнатічпк орглаів рада.
2. Павленко 13-Е. -в.о. дирекції де;;іаргамету інфраструктури кіста Сумської м иі.іи г ра.іп.
З Ли ■ інігііін О.М. кстатта міста Суми.
4. Яховенко М.1. листу! 11 ні к пачин .ііі-км унра-п нчч «ґінспская з благоустрио міст Суми» Сумської кіської рада.

22. СЛУХАЛИ Про виконання протокольної о доручення правовим упріпсііпшім 
Сумської .міської ради та департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради 
отосо їм і о опрацювання цигання громадянина Лап і на М.О. (інфор.чацгя д&даєюься). 
ВИСТУПИЛИ: Шидоп В.О.
УХВАЛИЛИ: Направити заявнику інформацію по виконанню протоко, паї ого 
доручення щодо опрацювання питання громадянина Ланіна М.О.

ГОЖМІУІЗЛЛЛ; ,:3а„ — 7 Ш.чТ ЖіЛСМКО В.М . Ллг-іту-лечілч Д.С.. Т;:іічсііл;і Ю.О., Лиіійй'. С.А . 
Сіріє, ііяі М.ІГ. Чсніх В. І., Шм.юн .13.0. 
к.ІрстК" СЦі7.-Ті;
СУ ."іимздгнк - М (нуль і:
Рішення прпСігитн

і

Голова постійної комісії В.О. Шидоп



Сумська міська рада
ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності,.2, м. Суми. 40030, тел.,(факс) +38(0542) 700-629, 
Б-гааі 3: рга\го;ддпгг. роу.иа

З 2.3 2. 201Ур. Лд

Г -МС: ,Д.' СЬ -ДРе ч 
Д , Л й ,'Ґй-і Мі '

Постійна комісія з питань шкшуїдіпнн 
епціальпо-екопомічного розвитку, 
бюджету, фінансів* розвитку 
підприємства, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики Сумської міської 
роли VII скликання.
Голово Шилов ІСО.

03,12.2019р. до Правового управління Сумської міської ради надійшло 
протокольне доручення постійної комісії (витяг а протоколу від 28.31.2019р. Лін 
97) на предмет •опрацювати звернення іромадянииа. Лаг.іна М.О. від 24.08.2019р. 
щодо виділення коштів на ирйдб&ннх пр її ото сово ного житла для людини з 
інваліди і СТЕО ї групи,, візочник).

Після опрацювання документів з вказаного питання и$ відвідування місця 
помешкання заявника пропоную наступні шляхи вирішення ситуації.

Враховуючи незадовільний стан багатоквартирного будинку Лг» 6 по вулиці 
Шапаренка у місті Суми, який потребує проведення капітального ремонту, 
співвласники через прийняття загальними зборами сгіьвласників відповідного 
рішення можуть виконати капітальний ремонт будинку за рахунок коштів 
місцевого бюджету відповідно до Положення про польову участь співвласників 
у поточному. капітальному ремонтах. (реконструкції, модернізації) в 
багатоквартирних житлових будинках м.Сумк. затвердженого рішенням: 
Сумської міської руди від 05.10,20Ібр. Лр і 162-ЛТ,

За усною інформацією працїиникіз управлінця «Центр надання 
адміністративних послуг?? Сумської міської ради, Лап їй Максим Олександрович 
це знаходиться на квартири ому обліку грожодяп, які по-ребуннь поліпшення 
житлових умов, у виконавчому комітеті Сумської міської ради. В і ой же час, на 
початку 2019 року правове управління Сумської міської ради розробило проект 
положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги для осіб з 
інвалідністю, в тому числавійочийкїп, для придбання житла пристосованого для 
осіб такої категорій Тому, за дорученням постійної наміси правове управління 
СМР в найкоротдгий іерміл може ііідгптуиати та надати на розгляд постійної 
комісії вказаний проект рішення Сумської' міської ради.

і



Квартира К-1 6 будинку X» б по вуя. Шапаренкау місті Суми свого ласу була 
пристосована на одну сім'ю. Зараз квартира фактично мас статус комунальної 
т.я. 35% квартири (фактично одіїа кімната) належите на праві властзості Лані ну 
М.О., інші 65% квартири (фактично 2 кімнати) належить територіальній громаді 
м.Сумн, на які, у якості племінниці померлої Чайхово” Олександри 
Вале-тіні єни»претенцує Середа Вікторія Володимирівна (і.м. 06655і8635). При 
цьому» при особистому підлі лупанії:. вказаної квартири» мною було встановлено, 
іго в однієї із кімнат, яка належить територіальній громаді, мешкав стороння 
,новина. Іобто» за вказаними ознаками Середа З,В, не є нужденною у житловому 
приміщенні.

Також <а інформацією Управління «Центр надання адміністративних 
послу і» СМ.Р в провадженні Зарічного районного суду м.Суми знаходиться 
цивільна справа Хіі 591/1082/19 за позовом Середи Вікторії Володимирівни до 
Сумської міської ради, Департаменту забезпечення ресурсних платежів 
Сумської міської ради, виконавчого компоту Сумської міської ради, третя особа: 
ЛІпін Максим Олександрович - про аизиаиия особи кайма'ісм житлового 
приміщення за адресою м.Суми дул. Шап&рентсо.б кв, б. Якщо судовим рішенням 
позивачці буде відмовлено у задоволенні поводу може бути розглянуто питання 
поліпшення житлових умов Лані на М.О. за рахунок вільної о Житла у ТІ СІ Ж самій 
квартирі,

Н а ч ал кіт к у пра щі ітися О.В. Чайченко

2



Сумська міська рада 
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

вулиця Ги|лжіпо,21,м. Суми, 40100, тел/факс 700-590. 
е-шиїЗ: г;иП?г>ІКЄіІа.яииіу.иа

на X» 97/6 ьі,д 93.3 2-2919

І.,

Г

З/У/С^С/'2— 
4% . ■& І

Голові постійної комісії т питань 
пла ну пан і«і сон іал і. но- 
екшюнічного розвитку, бюджету, 
фіна псі н, ротоігтку 
н іди рпьми і легка, торгівлі та 
послуг, реї улито рної політики 
Су мської міської роди VII 
СКЛИ КІШ НІІ 
Шилову Й.О»

Па виконання її.8 витягу з протоколу від 28.13,2019 Я® 97 засідання 
постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету. фінансів, ротвитуу підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної 
політики Сумської міської ради VI! скликання щодо виділення коштів на 
придбання гр. Лапіну М.О. пристосованої о жнтд?,, яке відповідає нормам 
інваліду І групи повідомляємо наступне.

Питання, підняте гр. Лапіним М.О. в частині виділення коштів з міського 
бюджету на поліпшення житлових умов, як особи з ікшшідністю І ірупи. 
неодноразово було розглянуто структурними підрозділами Сумської міської 
радні департаментом забезпечення ресурсних платежів, департаментом 
інфраструктури міста та департаментом соціального захисту населення при 
надходженні подібних зяяв та за результатами надано відповідь в межах 
повноважень ягідно читіного законодавства.

Тобто, на підставі детального вивчення питання по суті встаповнеио, що 
гр. Лапін М. мас власність 1/5 частини у приватизованій квартирі по ьуивлі 
Новоміетснській. 35 та 35/100 у квартирі і.о вулиці О. І1 Іатгаренка, 6, в зв'язку 
з чим, кому було запропоновано шляхи вирішених. н саме, обміняти/продати 
вказане житло та придбати житлове приміщення, ирие гоєні тне дая належного 
проживання або вселитися до батьківської квартири, яК£ належить на пралі 
спільної власності гр. Лапіну 0.1. та членам його сім1], враховуюча 3 Максима.

Також, звертаємо увагу на те, що рішенням виконавчого комітету 
Сумської міської руди під 09.3 0.201 В № 530, гр. Лапіну М, було нідмоядено у 
прийнятті на квартирний облік, як забезпеченому «л,і«о площею більше 
6 кв.м па кожного члена сім’ї.



За інформацією департаменту еошаяздого захисту населення, і метою 
здійснення належної соціальної підтримки осіб з ні вал ід ніс і--о І групи, які 
пересуваються на кріслах колісних, -забезпечення їм мохстивості вести 
незалежний спосіб життя та всебічно брати участи у всіх аспектах життя, 
сприяння їм у заміні житла а палі йото неь дала;дтіості встановленим 
здколодаьстяом нормам і стандартам оея переш «одного доступу та 
неможливості його пристосування до потреб осій даної категорії правовим 
управлінням Сумської міської ради, з урахуванням пронози цій департаменту 
соціального захисту ІЛІССЛСЯНй, розроблений проект міської цільової 
програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю, які пєресуишоться ии 
кріслах колісних.

Поряд з цим, слід зазначити, що у зв’язку з недовиконанням -загального 
фонду міського бюджету м, Суми, на сьогодні: виділення коштів для реалізації 
вищезгаданої програми і? неможливим.

З повагою,

Начальник відділу житлової о 
господарства-ничяльи н к у и 
Ж'птлопокомупальиоґо юси

і7.геу»',лт_^, 760- 5Р.У



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ТОВАРИСТВО ЗАБУДОВНИКІВ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ «РОСЬ»

40021, м. Суми, и-кт. М.Лушпи. 29,1, кв. 73 кодЄДРПОУ 23295162

10.06.2020 р. № 101

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації Тільності ради 

Сумської міської ради 
Зхідний № ____

АС >34. 2' 20 р
і - ■■

У Сумську міську раду - депутатам
Сумської міської ради та
Постійній комісії з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної полі тики Сумської міської ради

ЗВЕРНЕННЯ

Останніми роками у зв'язку із змінами у формуванні місцевих бюджетів, значні 
кошти місцевого бюджету витрачаються на блаїоустрій міста, освітлення вулиць, ремонт 
дворових вулиць та проїздів, облаш тування так званих «евродворів» тощо. Але, при 
виконанні цих робіт, на папі погляд, не зовсім дотримуються принципи пропорційності та 
справедливості щодо окремих районів міста, особливо відділених від центру міста, а 
особливо, районів індивідуальної жнтлової забу дови.

Так, власники індивідуальних житлових будинків (садиб), що знаходяться по 
проспекту Козацькому, вулицях 1'рушевського. Запорізька, Задунайська. Січова. Льотна. 
Гостинна, Полуботка, Сагайдачного. Калниптевського, Микитинська. Олексіївська. 
Аеродромна. Андріївський проїзд. 1-й Лановий проїзд, 2-й Лановий проїзд, провулку 
Дачному, які у переважній більшості належить та підтримують Обєднання громадян 
«Товариство забудовників житлового масиву «Рось», та які побудовані за власні кошти 
громадян на протязі останніх 20 років, всі ці роки за власні кошти облаштовують проїзні 
частини цих вулиць, здійснюють їх освітлення, облаштування місць відпочинку тощо.

На початку 2020 року ми звертались з проханням виділення коштів на вказані цілі 
та проведення робіт з благоустрою, але отримали листа від 14.05.2020 р. № 41/05.01.01-ЄК 
за підписом директора Департаменту інфрастру ктури міста, що бюджетом міста на 2020 
рік таких робі і не передбачено.

На підставі викладеного, просимо при складанні бюджетної пропозиції та її 
обговорення у Постійних комісіях Рад. виконавчих органах Ради, передбачити у 
місцевому бюджеті на 2021 рік виконання хоча б частини робіт з твердого покриття 
зазначених вулиць, будівництва тротуарів, місць відпочинку та особливо їх освітлення, а 
також включити реконструкцію цих вулиць у перспективну програму розвитку міста.

тел. 0508744439



ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні постійної комісії 
від 02 липня 2020 року

ПЛАН
роботи постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання
на II півріччя 2020 року

№ п/п Найменування питань Дата розгляду Відповідальні виконавці Доповідачі Примітка

1 2 3 4 5 6
1 Участь у підготовці та попередньому розгляді питань і 

відповідних проектів рішень, що виносяться на розгляд 
Сумської міської ради.

Постійно
Полова комісії,

керівники відділів та управлінь 
міської ради

Голова комісії, 
керівники відділів та 

управлінь міської ради

2 Розгляд звернень, що надійшли від фізичних та 
юридичних осіб на адресу постійної комісії.

Згідно графіку 
засідання 

комісії

Голова комісії, 
члени комісії

Голова комісії, 
члени комісії

'Уд Підготовка експертних висновків щодо регуляторного 
впливу внесених проектів регуляторного впливу.

По мірі
надходження та 

згідно з графіком 
засідання комісії

Голова комісії, розробники 
проектів регуляторних актів

Голова комісії, розробники 
проектів регуляторних 

актів

4 Про хід виконання міського бюджету по доходах і 
видатках.

13 серпня 
2020 року

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.)

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)

5 Про стан реалізації покладених на міську раду 
повноважень у здійсненні державної регуляторної 
політики за І півріччя 2020 року.

ТІ серпня 
2020 року

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.)

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)

6 Про стан розгляду й вирішення звернень підприємців 3 
питань виконання рішень, дій або бездіяльності 
посадових осіб виконавчих органів міської ради.

10 вересня 
2020 року

Департамент забезпечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко К).М.)

Департамент забезпечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.)

7 Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 
24 грудня 2019 року № 6249-МР «Про Програму
економічного і соціального розвитку Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні 
напрями розвитку на 2021 - 2022 роки».

08 жовтня 
2020 року

Департамент фінансів, 
економіки га інвестицій СМР 

(Липова С.А.)

Де партам е нт ф і на не і в, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)

8 Про фінансове забезпечення програм соціально- 
економічного і культурного розвитку, цільових програм.

22 жовтня 
2020 року

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.)

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)



9 Про розвиток підприємництва в місті (кількість суб’єктів 
за сферами діяльності, кількість робочих місць тощо).

12 листопада 
2020 року

департамент заоезнечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.)

департамент заоезнечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.)
10 Про розмір ставок місцевих податків (зборів) у сферах 

торгівлі, громадського харчування та побутового 
обслуговування населення.

26 листопада 
2020 року

Департамент забезпечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.)

Департамент забезпечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.)

Голова постійної комісії В.О. Шилов






































































































