
До питання № 1 
К нига 1 (стор. 1)

П ропозиції
Сумського міського голови Лисенка О.М . до проекту рішення 

С умської міської ради «Про внесення змін та доповнень до 
міського бюджету на 2018 рік»

( для розгляду 20 червня 2018 року)

1. Не змінюючи загального обсягу видатків міського бюджету провести 
перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування та економічної класифікації видатків по головних розпорядниках 
бюджетних коштів, а саме:
_______        грн.

Головний 
розпорядник 

бюджетних коштів
КПКВК

Всього
(загальний

фонд)

видатки
споживання

з них 
оплата 
праці

Всього
(спеціальний

фонд)

видатки
розвитку

3 них 
бюджет 

розвитку

Виконавчий комітет 0215060 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР (лист від 
14 06 2018 №

0215061 350 000,00 350 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00

1180/03.02.02-17) Всього 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0712010 0,00 0,00 0,00 -264 000,00 -264 000,00 -264 000,00

0712030 -122 000,00 -122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0712110 386 000,00 386 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

у т.ч. 
медична 

субвенція
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Відділ охорони 
здоров'я СМР (лист 

від 15.06.2018 № 
24.01-07)

0712111 13 920,00 13 920.00 0,00 0,00 0,00 0,00

у  т. ч. 
медична 
субвеніця

257 920,00 257 920,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0712113 372 080,00 372 080,00 0,00 0,00 0,00 0.00

у  т. ч. 
медична 
субвенція

-257 920,00 -257 920,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Всього 264 000,00 264 000,00 0,00 -264 000,00 -264 000,00 -264 000,00

У т.ч. 
медична  

субвенція
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
інфрастурктури 

міста СМР (лист від 
18.06.2018 № 

611/05.01.01-07)

1216030 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

Всього 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства СМР 
(листи від

14.06.2018 № 
981/09.03, лист

1517320 0,00 0,00 0,00 -550 000,00 -550 000,00 -550 000,00

1517321 0,00 0,00 0,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00 ЗО 000,00

1517325 0,00 0,00 0,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00

1517325 0,00 0,00 0,00 -230 000,00 -230 000.00 -230 000,00

1517330 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

МВК від 14.06.2018 
№ 1180/03.02.02-17)

1517340 0.00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Всього 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00



( g £ g )
Департамент 

містобудування та 
земельних відносин 
CMP (лист б/н від 

04.06.2018)

3610160 85 670,00 85 670,00 70 222,00 0.00 0,00 0,00

Всього 85 670,00 85 670,00 70 222,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
фінансів, економіки 
та інвестицій СМР

3718700 -85 670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Всього -85 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗОМ 614 000,00 699 670,00 70 222,00 -614 000,00 -614 000,00 -614 000,00
у т.ч. медична субвенція 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Виходячи з пропозицій (листів) головних розпорядників бюджетних 
коштів за результатами опрацювання поданих депутатами Сумської міської 
ради заяв щодо направлення коштів, передбачених в міському бюджеті на 
виконання виборчих програм та доручень виборців, провести перерозподіл 
бюджетних призначень в межах кодів програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів, а саме не змінюючи загального обсягу 
видатків міського бюджету, здійснити перерозподіл за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування по головних розпорядниках бюджетних 
коштів:

2.1. Зменш ити видатки головному розпоряднику бюджетних коштів -  
департаменту інфраструктури міста Сумської м іської ради за бюджетною 
програмою по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 559 000,00 грн., з них за 
рахунок зменшення передачі із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) -  369 000,00 гривень.

2.2. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на 
суму 559 000,00 грн., з них по:

2.2.1. Загальному фонду за рахунок зменшення передачі із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 
369 000,00 грн., з них по:

>  Департаменту соціального захисту населення Сумської м іської ради 
на суму 290 000,00 грн. за бюджетною програмою по КПКВК 0813240 «Інші 
заклади та заходи» (бюдж етна підпрограма по К П К ВК  0813242 «Інші заходи у  
сфері соціального захист у і соціального забезпечення») (Зименко О.В. -  
15 000,00 грн., Заїка В.І. -  3 000,00 грн., Татаренко С.О. -  10 000,00 грн., 
Іванов О.О. -  5 000,00 грн., Степченко В.Г. -  7 000,00 грн., Никоненко В.В. -  
5 000,00 грн., Кушнір І.Г. -  10 000,00 грн., М алюк О.В. -  10 000,00 грн., 
Чепік В.І. -  10 000,00 грн., Хандурін Д.В. -  10 000,00 грн., П ерепека І.О. -  
10 000,00 грн., Скоробагатський С.О. -  28 000,00 грн., Галаєв P.M . -  
20 000,00 грн., Ш илов В .О. -  20 000,00 грн., Вегера О.О. -  30 000,00 грн., 
Гончаров В.М. -  10 000,00 грн., Кубрак О.М. -  5 000,00 грн., Баранов A.B. -  
10 000,00 грн., Крамченков А.Б. -  31 000,00 грн., Кубрак О.М. -  2 000,00 грн., 
М алюк О.В. -  10 000,00 грн., Гробова В.П. -  15 000,00 грн., Заїка В.І. -  
4 000,00 грн ., М ал ю к  О.В. -  10 000,00 гри вен ь).

>  У п р ав л ін н ю  осв іти  та  н ауки  С у м ськ о ї м іськ о ї р ад и  за  б ю д ж етн и м и  
п рограм ам и :



- КПКВК 0611010 «Надання дош кільної освіти» - 49 000,00 грн. 
(М ельник В.А.);

- КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» - 10 000,00 грн. (М ельник В.А.);

- КПКВК 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 
закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку» - 20 000,00 грн. (М ельник В.А.).

2.2.2. Спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 190 000,00 грн., 
а саме:

>  Відділу охорони здоров’я Сумської м іської ради на суму 
35 000,00 гри., з них за бюджетними програмами по:

- КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» - 15 000,00 грн. (М ельник В.А.);

- КПКВК 0712110 «Первинна медична допомога населенню» 
(бюдж етна підпрограма по КП КВК 0712113 «Первинна медична допомога 
населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами  
(відділеннями)) -  20 000,00 грн. (М ельник В.А.).

>  Відділу культури та туризму Сумської міської ради на суму 
10 000,00 грн. за бюджетною програмою по КПКВК 1014030 «Забезпечення 
діяльності бібліотек» (М ельник В.А.).

>  Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради на суму 
70 000,00 грн. за бюджетною програмою по КПКВК 1216010 «Утримання та 
ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» 
(бюдж етна підпрограма по КП КВК 1216011 «Експлуатація та технічне 
обслуговування ж итлового фонду») (Никоненко В.В. -  5 000,00 грн., 
М ельник В.А. -  65 000,00 грн.);

^  Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради на суму 75 000,00 грн. за бюджетною програмою по 
КПКВК 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності» (М ельник В.А.).

2.3. Не змінюючи загального обсягу видатків в розрізі головного 
розпорядника бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста 
Сумської міської ради провести перерозподіл видатків, передбачених в 
міському бюджеті на виконання виборчих програм та доручень виборців, за 
бюджетною програмою по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) -  
55 000,00 грн. (М ельник В.А. -  15 000,00 грн., Никоненко В.В. -
40 000,00 гривень).

3. Не зм іню ю чи загального обсягу видатків спеціального фонду міського 
бюджету по головному розпоряднику бю джетних кош тів -  департаменту

(£53)



інфраструктури міста Сумської міської ради за бюджетною програмою по 
КПКВК 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» 
додати об ’єкт та провести перерозподіл за об ’єктами (лист від 14.06.2018 
№ 606/05.01.01-04).

4. Внести зміни в пункт 7 рішення Сумської міської ради від 
23 травня 2018 року №  3478 -  М Р «Про внесення змін та доповнень до 
міського бюджету на 2018 рік», а саме в частині:

- передачі міжбю джетних трансфертів міському бюджету м. Суми у 
вигляді інш ої субвенції з обласного бюджету Сумської області, а саме 
доповнити абзацом 13:

«договір б/н від 27.04.2018 року  на виконання депутатських повноважень 
депутатів Сумської обласної ради, згідно з переліком, визначеним у додатку до 
договору;».

5. Враховуючи вищевикладене, внести зміни в проект рішення та додатки 
до нього.

Сумський міський голова О.М. Лисенко



До питання № ^
Книга і  (стор. \  )

П ропозиції
депутата С ум ської м іської ради С коробагатського С.О. 

до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін га 
доповнень до міського бюджету на 2018 рік»

(д л я  р о згл я д у  20 червн я 2018 року)

1. Виходячи з пропозицій (листів) головних розпорядників бюджетних 
коштів за результатами опрацювання поданих депутатами Сумської міської 
ради заяв щодо направлення коштів, передбачених в міському бюджеті на 
виконання виборчих програм та доручень виборців, провести перерозподіл 
бюджетних призначень в межах кодів програмної класифікації видатків та

1.1. Зменш ити видатки головному розпоряднику бюджетних коштів — 
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за бюджетною 
програмою по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за рахунок зменшення 
передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) на суму 77 000,00 гривень.

1.2. Збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів 
по загальному фонду на суму 77 000,00 грн., а саме:

- управлінню освіти та науки Сумської міської ради за бюджетними 
програмами КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» - ЗО 000,00 грн. (Чепік В.І.);

- департаменту соціального захисту населення Сумської міської 
ради на суму 47 000,00 грн. за бюджетною програмою по КПКВК 0813240 
«Інші заклади та заходи» (за бюдж етною підпрограмою КП КВК 0813242 
«Інші заходи у  сфері соціального захисту і соціального забезпечення») 
(Мельник В.А. -  5 000,00 грн., Лантушенко Д.С. -  23 000,00 грн., Іванов О.О. 
-  5 000,00 грн., Сагач А.Г. -  4 000,00 грн., Губська І.О. -  3 000,00 грн., 
Татаренко С.О. -  7 000,00 грн.).

1.3. Не змінюючи загального обсягу видатків в розрізі головного 
розпорядника бюджетних коштів - департаменту інфраструктури міста 
Сумської міської ради провести перерозподіл видатків, передбачених в 
міському бюджеті на виконання виборчих програм та доручень виборців, за 
бюджетною програмою по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» по загальному фонду -  14 500,00 грн. (Никоненко В.В.).



1.4. Не змінюючи загального обсягу видатків по головному 
розпоряднику бюджетних коштів -  департаменту інфраструктури міста 
Сумської м іської ради здійснити перерозподіл, а саме:

- зменшити видатки загального фонду за бюджетною програмою по 
КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 
25 000,00 грн. (Скоробагатський Є.О.);

- збільш ити видатки спеціального фонду (бю джету розвитку) за 
рахунок передачі кош тів із за гал ь н о го  ф о н д у  до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) за бюджетною програмою по КГІКВК 1216010 
«Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 
господарства» (за бюдж етною підпрограмою по К П К ВК  1216011 
«Експлуатація та- технічне обслуговування ж итлового фонду») на суму 
25 000,00 грн. (Скоробагатський Є.О.).

Д епутат С ум ської м іської ради/ Є.О. Скоробагатський



Сумській міській раді 
до питання 2 

на стор. 3-6, Книга І

Пропозиції
Сумського міського голови Лисенка О.М. до проекту рішення Сумської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 
21 грудня 2017 року № 2910-М Р «Про Програму економічного і 

соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів 
розвитку на 2019-2020 роки» (зі змінами)»

(для розгляду 20 червня 2018 року)

У зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2018 рік, внести 
зміни:

1. В додаток 8 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку та інших коштів міського 
бюджету» до Програми (зі змінами), а саме:

1.1. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку) на суму 1157,4 тис. грн., в т.ч. по головним розпорядникам 
бюджетних коштів:

- виконавчому комітету Сумської міської ради -  10,0 тис. грн., в т.ч. за 
бюджетною програмою по найменуванню КПКВК «Розвиток дитячо- 
юнацького та резервного спорту» (бюджетна підпрограма по найменуванню 
КПКВК «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств»);

- відділу охорони здоров’я Сумської міської ради -  35,0 тис, грн., в т.ч. 
за бюджетними програмами: по найменуванню КПКВК «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» - 15,0 тис. грн.; по найменуванню 
КПКВК «Первинна медична допомога населенню» (бюджетна підпрограма 
по найменуванню КПКВК «Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)») —
20,0 тис. грн.;

- відділу культури та туризму Сумської міської ради -  10,0 тис. грн., в т.ч. 
за бюджетною програмою по найменуванню КПКВК «Забезпечення 
діяльності бібліотек»;

- департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради -
297,4 тис. грн., в т.ч. за бюджетними програмами: по найменуванню КПКВК 
«Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 
господарства» (бюджетна підпрограма по найменуванню КПКВК 
«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду») -  70,0 тис. 
грн.; по найменуванню КПКВК «Будівництво об’єктів житлово-комунального



господарства» - 227,4 тис. грн., в т.ч. по об’єктах: «Влаштування пандусів до 
житлового будинку № 25 по вул. Інтернаціоналістів» - 129,0 тис. грн., 
«Влаштування пандусів до житлового будинку № 2/6 по 
вул. Котляревського» - 68,4 тис. грн., «Влаштування пандуса до житлового 
будинку № 31 по вул. Холодногірська» - 20,0 тис. грн., «Влаштування 
пандусів до житлового будинку № 15 по вул. Івана Сірка» - 10,0 тис. грн.;

- управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради -  805,0 тис. грн., в т.ч. за бюджетними програмами: по 
найменуванню КПКВК «Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення» (бюджетна підпрограма по найменуванню КПКВК 
«Будівництво освітніх установ та закладів») по об’єкту «Реконструкція 1-го 
поверху КУ «Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум»» -
30.0 тис. грн.; по найменуванню КПКВК «Будівництво інших об'єктів 
соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» - 275,0 тис. 
грн., в т.ч. по об’єктах: «Реконструкція цокольного поверху адмінбудівлі по 
вул. Першотравнева, 21» - 200,0 тис. грн., «Будівництво спортивного 
майданчика за адресою: вул. Герасима Кондратьева, 127» - 75,0 тис. грн.; по 
найменуванню КГІКВК «Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури» по об’єкту «Реставраційний ремонт будівлі по вул. ГІокровська, 
9» - 500,0 тис. гривень.

1.2. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку) на суму 2130,4 тис. грн., в т.ч. по головним розпорядникам 
бюджетних коштів:

- відділу охорони здоров’я Сумської міської ради -  264,0 тис. грн., в т.ч. 
за бюджетною програмою по найменуванню КПКВК «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню»;

- департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради -
1286,4 тис. грн., в т.ч. за бюджетними програмами: по найменуванню КПКВК 
«Організація благоустрою населених пунктів» - 1059,0 тис. грн.; по
найменуванню КПКВК «Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства» - 227,4 тис. грн., в т.ч. по об’єктах: «Влаштування пандусів до 
житлового будинку № 8 по вул. Інтернаціоналістів» - 34,0 тис. грн.,
«Влаштування пандусів до житлового будинку № 65/Б по
вул. Інтернаціоналістів» - 34,0 тис. грн., «Влаштування пандусів до
житлового будинку № 33 по вул. Івана Сірка» - 25,0 тис. грн., 
«Влаштування пандусів до житлового будинку № 10 по вул. СКД» -
34.0 тис. грн ., «В лаш туван н я пандусів  до житлового будинку № 1/1 по 
вул. Харківська» - 26,0 тис. грн., «Влаштування пандусів до житлового 
будинку № 144/2 по вул. Герасима Кондратьева» - 25,4 тис. грн., 
«Влаштування пандуса до житлового будинку № 20 по вул. Пушкіна» -
29.0 тис. грн., «Влаштування пандуса до житлового будинку № 29 по 
вул. М. Лупиш» - 20,0 тис. грн.;

- управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради -  580,0 тис. грн., в т.ч. за бюджетною програмою по 
найменуванню КПКВК «Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення» (бюджетна підпрограма по найменуванню КПКВК



«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту») по 
об’єкту «Реконструкція стадіону «Авангард»».

2. Викласти в новій редакції пункт 2 завдання 3 підрозділу 
«Містобудування та житлова політика» розділу «6.3. Інвестиційна діяльність, 
містобудування та житлова політика» додатку 1 «Заходи щодо реалізації 
Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік» до 
Програми (зі змінами):

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Джерела та обсяги  
фінансування, т и с . гр и в е н ь

Очікувані 
результати 

виконання заходубюджети 
виших рівнів 

(всього, 
в т.ч. 

державний та 
обласний 
бюджети)

міський
бюджет

інші
джерела

6.3. Інвестиційна діяльність, містобудування та житлова політика

Містобудування та житлова політика

Завдання 3. Збереж ення п ам ’яток архітектури, істор ії та культури
2. Реставрація будівель та 

споруд, в т.ч.:

-споруди «Альтанка»; 
-покрівлі та фасаду 
житлового будинку по 
вул.Соборна, 32 в 
м. Суми;
-будівлі по вул. 
Петропавлівська, 91; 
-будівлі по вул. 
Покровська, 9

Протягом
року

Департамент
інфраструктури
міста Сумської
міської ради,
управління
капітального
будівництва та
дорожнього
господарства
Сумської міської
ради

4200.0

1200.0 
2000,0

500.0

500.0

Збереження
пам’яток
архітектури, історії 
та культури

3. Враховуючи вищевикладене, внести відповідні зміни до проекту 
рішення та доповнити проект рішення додатком «Перелік об'єктів, видатки 
на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
та інших коштів міського бюджету».

Сумський міський голова О.М. Лисенко



Сумській міській раді 
до питання 2 

на стор. 3-6, Книга І

Пропозиції
депутата С ум сько ї м іської ради С коробагатського  Є.О. до проекту 

ріш ення С ум ської м іської ради «Про внесення змій до ріш ення Сумської 
м іської ради від 21 грудня 2017 року №  2910-М Р «Про П рограму 

економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 р ік  та  основних 
напрям ів розвитку на 2019-2020 роки» (зі змінами)»

(для розгляду 20 червня 2018 року)

Враховуючи пропозиції до проекту рішення Сумської міської ради «Про 
внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», внести зміни 
в додаток 8 «Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися 
за рахунок коштів бюджету розвитку та інших коштів міського бюджету» до 
Програми (зі змінами), а саме:

- зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку) по головному розпоряднику бюджетних коштів -  департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради за бюджетною програмою по 
найменуванню КПКВК «Організація благоустрою населених пунктів» на 
суму 77,0 тис. грн.;

- збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку) по головному розпоряднику бюджетних коштів -  департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради за бюджетною програмою по 
найменуванню КПКВК «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства» (бюджетна підпрограма по 
найменуванню КПКВК «Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду») на суму 25,0 тис. гривень.

Враховуючи вищевикладене, внести відповідні зміни до проекту 
рішення та доповнити проект рішення додатком «Перелік об'єктів, видатки 
на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
та інших коштів міського бюджету».

У  Л  \ У/ У  
і /  У  «У .УV ■ % ///"У іїи/мУ"/ Уж

Д епутат С ум сько ї м іської Є.О. С коробагатський
/



До питання № 56 
на стор. 404-405, книга № 1

Сумській міській раді

Пропозиція
депутата Сумської міської ради Баранова A.B. 

до проекту ріш ення Сумської міської ради 
«Про надання згоди щодо внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки, укладеного з ТОВ «Рецепти здоров’я».

ПРОПОНУЮ :

Відмовити у наданні згоди щодо внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки, укладеного з ТОВ «Рецепти здоров’я».

У проекті рішення:
- в назві замість слів «Про надання» записати слова «Відмовити в наданні»;
- у преамбулі ріш ення записати зміни відповідно до чинного законодавства;
- пункт 1 викласти в новій наступній редакції: «Відмовити в наданні згоди

щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки за адресою: 
м. Суми, просп. Курський, 81 А, площею 0,0947 га, кадастровий номер 
5910136600:05:007:0111, категорія та функціональне призначення: землі 
житлової та громадської забудови, під розміщ еним магазином, 
укладеного 02 квітня 2014 року (державна реєстрація від 22 вересня 
2014 року №  7105468) з ТОВ «Рецепти здоров’я» (37846140)».

- пункт 2 вилучити.

Депутат Сумської міської ради
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***::■ **  . .  . Сумській міській раді

П ропозиції до проекту рішення Сумської міської ради 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми» 
від Сумського міського голови Лисенка О.М.

Пропозиції від Сумського міського голови Лисенка О.М.:

1) п. З проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення ставок та 
пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 
м. Суми» викласти в новій редакції:

«3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської 
міської ради (Кохан А.І.) оприлюднити дане ріш ення в «Офіційному віснику 
Сумської м іської ради», відділу з організації діяльності ради Сумської міської 
ради (Божко Н.Г.) розмістити його на офіційному веб-сайті Сумської міської 
ради в мережі Інтернет.»

2) код 1230.1 «Торгові центри, універмаги, магазини» додатку 1 до проекту 
рішення викласти в новій редакції:

Класифікація будівель та споруд1
Ставки податку за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної 
плати)2

j 1 для юридичних осіб для фізичних осіб
код найменування

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона

1230.1 Торгові центри3, універмаги3, 
магазини3, крім вказаних в підпункті
1230.1.1.

0,25 0,24 0,23 0,21 0,25 0,24 0,23 0,21

1230.1.1. Торгові центри, універмаги, магазини, 
власники яких мають місце основної 
податкової реєстрації (юридична 
адреса) за межами міста Суми

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

3 За винятком об’єктів нерухомості «Будівлі торговельні. Торгові центри, універмаги, магазини, 
власники яких маю ть місце основної податкової реєстрації (ю ридична адреса) за межами м іста Суми» 
Ставка податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) для яких встановлю ється у 
розмірі 1,5 для ю ридичних осіб з 1 по 4 зону включно та у розмірі 1,5 для фізичних осіб з 1 по 4 зону 
включно.

3) код 1241.8 «Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та 
тролейбусні депо» додатку 1 до проекту рішення викласти в новій редакції:

Класифікація будівель та споруд1
Ставки податку за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної
плати)2



( ш )

код1 найменування1 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, 
вагонні, трамвайні та тролейбусні 
депо4

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4 За винятком о б ’єкту нерухомості «Тролейбусне депо», ставка податку за 1 кв. метр (відсотків 
розміру м інімальної заробітної плати) для якого встановлюється у розмірі 0,0 для ю ридичних осіб з 1 по 4 
зону включно та у розмірі 0,0 для фізичних осіб з 1 по 4 зону включно, згідно з кодом 1241.3 «Будівлі 
міського електротранспорту».

4) код 1220.2 «Будівлі фінансового обслуговування» додатку 1 до проекту 
рішення викласти в новій редакції:

Класифікація будівель та споруд1
Ставки податку за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної 
плати)2

код1 найменування1 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0

5) п. 1 таблиці додатку 2 до проекту рішення викласти в новій редакції:

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік)

Малозабезпечені та багатодітні сім’ї, інваліди 1 групи, 
отримувачі житлових субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, батьки та 
сім'ї загиблих воїнів-інтернаціоналістів, батьки та сім'ї 
військовослужбовців, загиблих при проходженні військової 
служби, учасники О перації об'єднаних сил (ОСС) та члени 
їх сімей (на період перебування в зоні проведення ОСС), які 
перебувають на обліку в департаменті соціального захисту 
населення Сумської міської ради

100%

Сумській міський голова О.М. Лисенко



список

Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про припинення 
права користування і договору оренди земельної 
ділянки Сірик П.О. та надання земельної ділянки у 
власність Сірик А.Є. за адресокгм. Суми, 
вул. Криничка 2/10» 
від 2018 року № -МР

громадян, яким надаються у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови Сумської міської ради

№ ! 
з/п !

П різвищ е, ім 'я , по батькові 
реєстраційний номер облікової картки 

платника податків

А дреса зем ельної ділянки, 
кадастровий номер

Площа згідно з 
обміром ,га

Передасться у 
власність, га

1. Сірик Антоніма Євгенівна,
50005267

вул. Кринична, 2/10, 
5910136300:07:013:0092

0,1000 0.1000

Сумський міський голова 

Виконавець: Клименко Ю .М.

О.М. Лисенко
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Сумська міська рада 
ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-629,
E-mail: pravo@smr.gov.ua

O b . o f / _У) Сумському міському голові
Лисенку О.М.

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК
до проекту рішення Сумської міської ради 

«Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки ПАТ «Центролит» за адресою: м. Суми, вул. Брянська, 1»

Розглянувши вказаний проект рішення Сумської міської ради, 
проаналізувавши відповідні нормативно-правові акти, які регламентують 
порушене питання, та документи, що стосуються проекту рішення 
повідомляємо наступне.

Проектом рішення пропонується погодити технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки ПАТ «Центролит» за адресою: 
м. Суми, вул. Брянська, 1, площею 42,8691 га, яка знаходиться на праві 
постійного користування у ПАТ «Центролит», категорія та функціональне 
призначення: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення Сумської міської ради для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних, допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості на 24 земельні ділянки.

Звертаємо увагу, що на земельних ділянках, які пропонується утворити 
внаслідок поділу, розміщено майно, проте, площа землі у деяких випадках у 
43, 27, 10, 8, 6 разів більша за площу майна (це, зокрема, земельні ділянки № 
7, 12-14, 16).

У свою чергу, відповідно до пункту 4.2* розділу 4 ДБН 360-92** 
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» при 
виділенні території промислових зон на підставі загального функціонального 
зонування міста треба враховувати ефективність їх  зв’язків із іншими 
територіями.

При планувальному формуванні промислової зони необхідно, щоб 
частка території з виробничими функціями становила не менше 60 - 65 % 
загальної території зони; виробничі об’єкти розміщувалися досить компактно і 
між ними не було великих функціонально сторонніх утворень.

Так, відповідно до статті 66 Земельного кодексу України (далі -  ЗКУ) 
розміри земельних ділянок, що надаються для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, їх  
під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, 
інших споруд, визначаються відповідно до затверджених в установленому

mailto:pravo@smr.gov.ua


порядку державних норм і проектної документації, а відведення земельних 
ділянок здійснюється з урахуванням черговості їх  освоєння.

Між тим, одним з принципів, на якому базується земельне 
законодавство є забезпечення раціонального використання та охорони земель.

Охорона земель, під якою розуміють систему правових, організаційних, 
економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання 
земель, включає обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального 
землекористування (частина 1 статті 164, стаття 164).

Також важливо наголосити, що землі комунальної власності є 
матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, а міські ради 
повинні здійснювати повноваження щодо їх розпорядження виключно в 
інтересах територіальної громади міста, окрім того, операції, які здійснюються 
органами місцевого самоврядування з об ’єктами права комунальної власності, 
не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, 
зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню (статті 16, 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Враховуючи зазначене, ставиться під сумнів необхідність погодження 
запропонованої проектом рішення технічної документації з метою подальшої 
передачі у користування земельних ділянок, якщо площа майна, розміщеного 
на них, є у декілька разів є меншою за площу землі.

Зважаючи, що ПАТ «Центролит» перебуває у процесі припинення, після 
його припинення земельні ділянки вільні від забудови мають бути передані до 
земель запасу Сумської міської ради, яка, за результатами аукціону, може 
передати у користування землю та здійснювати наповнення міського бюджету 
за рахунок внесення орендної плати. Таким чином, Сумська міська рада 
зацікавлена у формуванні земельних ділянок площею, необхідною для 
розміщення майна та його нормального обслуговування, в межах норм, 
передбачених чинним законодавством, виключаючи можливість 
нераціонального використання землі територіальної громади міста.

Начальник управління   О.В.Чайченко

Казбан Я.Ю.
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Сумська міська рада 
ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-629, 
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Лисенку О.М.

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК
до проекту рішення Сумської міської ради «Про надання в оренду земельної ділянки 

ТОВ «Аквамет» за адресою: м. Суми, вул. Брянська, 1»

Розглянувши вказаний проект рішення Сумської міської ради та проаналізувавши 
відповідні нормативно-правові акти, повідомляємо таке.

Проектом рішення передбачається надати в оренду земельну ділянку ТОВ «Аквамет» 
за адресою: м. Суми, вул. Брянська, 1, площею 1,3051 га, кадастровий номер
5910136600:03:006:0066, категорія та функціональне використання: землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, під розміщеними 
під’їзними залізничними коліями, строком на 1 рік.

Згідно зі ст.ст. 124, 134 Земельного кодексу України передача в оренду земельних 
ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється за результатами проведення 
земельних торгів, крім встановлених законом випадків, зокрема:

розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що 
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів 
дорожнього сервісу).

Однак, розташовані на земельній ділянці під’їзні залізничні колії не є об’єктами 
нерухомого майна і речові права на них окремо, як і на будь-які інші приналежності головної 
речі або складові частини речі, не підлягають державній реєстрації (ст.ст. 181, 182 
Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Зазначені під’їзні колії не належать і до окремих об’єктів транспортної інфраструктури. 
Так, відповідно до наданої ТОВ «Аквамет» копії договору купівлі-продажу № 20 від
22.11.2017 ці внутрішньозаводські колії з інвент. номерами 1933, 1956 є обладнанням. При 
цьому виділення земельної ділянки під обладнанням (одним із елементів об’єкту) без 
проведення аукціону чинним законодавством не передбачено.

Окрім того, відповідно до ст. 68 Земельного кодексу України, ст. 11 Закону України 
«Про транспорт», ст. 6 Закону України «Про залізничний транспорт», розділу 12 секції J 
Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного 
комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548, землі для будівництва, 
обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури належать до земель 
транспорту, які надаються в користування підприємствам і організаціям транспорту для 
виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту, вдосконалення і розвитку 
об'єктів транспорту. У той же час зазначена в проекті рішення земельна ділянка за цільовим 
призначенням належить до земель промисловості, а не до земель транспорту.

Ураховуючи вищевикладене, проект рішення не відповідає вимогам чинного 
законодавства України.

Начальник правового управління
Волобуєва О. В.

О.В. Чайченко
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Лисенку О.М.

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК
до проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми»

Розглянувши вказаний проект рішення Сумської міської ради, яким пропонується 
установити на території міста Суми ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, залежно від місця розташування (зональності) та типів об'єктів 
нерухомості, проаналізувавши відповідні нормативні акти, повідомляємо наступне.

Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження форм типових рішень 
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» від 24.05.2017 № 483 уніфікував форми рішень, 
якими місцеві ради встановлюватимуть ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. Дана постанова носить рекомендаційний характер. У 
той же час при використанні запропонованої форми розробником було взято всі 
запропоновані класифікації будівель та споруд, не зважаючи на відсутність в м. Суми 
деяких об’єктів, таких як: морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі, 
будівлі станцій підвісних та канатних доріг, цирки, планетарії.

Звертаємо увагу, що розробником пропонується запровадити ставки податку для 
казино та ігорних будинків, не зважаючи на те, що в Україні діє закон «Про заборону 
грального бізнесу в Україні», введений у дію 11.08.2013.

Стосовно передбаченого проектом рішення оподаткування будівель промисловості 
необхідно зазначити, що відповідно до підпункт «є» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 
266 Податкового кодексу України не є об’єктами оподаткування будівлі промисловості, 
зокрема: виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств. 
Державна фіскальна служба України з даного приводу роз’яснює, що в розумінні вказаної 
норми права, не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки промислові будівлі та складські приміщення, які належать промисловим 
підприємствам (http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&selcat=103). Тобто ті, що за 
Національним класифікатором України ДК 009:2010, затвердженим наказом Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 
№ 457, класифікуються у секціях «В», «С», «D», «Е», «F». Однак, у разі якщо промислова 
будівля або складське приміщення належить не промисловому підприємству, то в такому 
випадку будівля (приміщення) є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, та податок повинен нараховуватись та сплачуватись на 
загальних підставах, відповідно до норм чинного законодавства. У зв'язку з цим, вважаємо 
за необхідне відобразити в проекті рішення звільнення від оподаткування вказаним 
податком промислові будівлі та складські приміщення, які належать промисловим об’єктам, 
на підставі підпункту «є» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 
України.

У додатку 2 до проекту рішення розробником не було ураховано зміну формату 
антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил. Згідно з Указом Президента «Про 
початок операції Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та
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стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та ЛугансБгсш 
областей» з ЗО квітня 2018 року розпочалась операція Об'єднаних сил. Відтепер АТО 
змінено на ООС.

Пунктом 3 проекту рішення департаменту комунікацій та інформаційної політики 
Сумської міської ради пропонується оприлюднити дане рішення в Офіційному віснику 
Сумської міської ради та на офіційному веб-сайті Сумської міської ради в мереже Інтернет, 
натомість статтею 63 Регламенту роботи Сумської міської ради VII скликання, 
затвердженого рішенням Сумської міської ради від 26.11.2015 № 1-МР (зі змінами) 
віднесено дані повноваження до відділу з організаційної діяльності ради Сумської міської 
ради.

Отже, пропонуємо врахувати вищевикладене при розгляді вказаного проекту 
рішення.

Начальник управління

Прокопенко А.М.

О.В. Чайченко
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ОБГРУНТУВАННЯ

до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до статуту 
комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс»

У зв ’язку з виділенням коштів на придбання комунального транспорту 
(автобусів середньої та великої місткістю, тролейбусів) згідно рішень 
Сумської м іської ради: від 21Л 2.2016 року № 1537-МР «Про міський бюджет 
на 2017 рік», від 29.03.2017 року № 1856-МР «Про внесення змін та 
доповнень до міського бюджету на 2017 рік», від 26.07.2017 року № 
2362-М Р «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2017 
рік», від 21.12.2017 року № 2909-М Р «Про міський бюджет на 2018 рік», від
31.01.2018 року № 3021- МР «Про внесення змін та доповнень до міського до 
міського бюджету на 2018 рік» та з метою приведення Статуту у 
відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до статей 
57,78 Господарського кодексу України, прошу Вас винести проект рішення 
Сумської м іської ради «Про внесення змін до статуту комунального 
підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс» 20 червня 2018 
року.

Директор КП СМ Р «Електроавтотранс» В.Л. Однорог
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Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

13.06.2018 № 24.01-07/823 На № від

Сумському міському голові 
Лисенку О.М.

Обгрунтування необхідності прийняття  
проекту рішення Сумської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 28.02.2018 року 
№ 3088-М Р «Про припинення
комунального закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №  З 
м. Суми» шляхом реорганізації в порядку 
перетворення в комунальне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №  1» Сумської міської ради»

Відділ охорони здоров'я виносить на розгляд сесії Сумської міської 
ради, що відбудеться 20 червня 2018 року, проект рішення «Про внесення 
змін до рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 року 
№ 3088-М Р «Про припинення комунального закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» шляхом реорганізації в порядку 
перетворення в комунальне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради» з порушенням строків 
оприлюднення у зв ’язку з наступним.

На виконання рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 року 
№ 3088-М Р «Про припинення комунального закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» шляхом реорганізації в порядку 
перетворення в комунальне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради»; рішення Сумської міської 
ради від 28.02.2018 року № 3088-М Р «Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3320-М Р «Про припинення 
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № З 
м. Суми» шляхом реорганізації в порядку перетворення в комунальне 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської 
м іської ради» уповноваженою особою було подано всі необхідні документи
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міської ради» уповноваженою особою було подано всі необхідні документи 
до уповноваженого органу з проведення Державної реєстрації юридичних 
осіб.

01.06.2018 внесено запис №  1 632 145 0000 015140 до Єдиного 
Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань відомостей про реєстрацію комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №  1» Сумської міської ради (ідентифікаційний код 03083133).

Проте, з метою невідкладного вирішення питання щодо здійснення 
передачі неоплачених зобов’язань від комунального закладу «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №  3 м. Суми» до комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1» Сумської м іської ради існує необхідність внести зміни до 

пункту 7 рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 року 
№  3088-М Р «Про припинення комунального закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №  з м. Суми» шляхом реорганізації в порядку 
перетворення в комунальне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №  1» Сумської міської ради» та викласти його в новій 
редакції, яка передбачатиме положення щодо здійснення передачі 
неоплачених зобов’язань.

Підсумовуючи вищевикладене, у зв ’язку з виробничою необхідністю та 
з метою забезпечення організації роботи КНП «ЦПМ СД № 1» СМР існує 
нагальна необхідність винесення проекту рішення ««Про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 року № 3088-М Р «Про 
припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №  3 м. Суми» шляхом реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №  1» Сумської міської ради» на чергову сесію Сумської міської 
ради, що відбудеться 20 червня 2018 року.

Заступник начальника відділу Ю .О. Прядко

Мамай
650-274
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Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

13.06.2018 № 24.01-07/822 На №    в ід ___________

Сумському міському голові 
Лисенку О.М.

Обгрунтування необхідності прийняття  
проекту рішення Сумської міської ради 
«Про створення комісії з організації 
роботи комунального некомерційного  
підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 2» Сумської
міської ради»

Відділ охорони здоров'я виносить на розгляд сесії Сумської міської 
ради, що відбудеться 20 червня 2018 року, проект рішення «Про створення 
комісії з організації роботи комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради» 
з поруш енням строків оприлюднення у зв ’язку з наступним.

На виконання рішення Сумської м іської ради від 28.02.2018 
№ 3087-М Р «Про створення комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради ш ляхом виділу», 
рішення Сумської м іської ради від 25.04.2018 № 3321-М Р «Про внесення 
змін до рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 № 3087-М Р «Про 
створення комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 2» Сумської міської ради шляхом виділу» було подано всі 
необхідні документи до уповноваженого органу з проведення Державної 
реєстрації юридичних осіб.

07.06.2018 вн есено  зап и с  № 1 632 136 0000 до Єдиного Д ер ж авн о го  
реєстру ю ридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань відомостей про реєстрацію комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської 
м іської ради (ідентифікаційний код 42204729).

Проте, з метою організації ефективної роботи комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№  2» Сумської міської ради є нагальна необхідність створити комісію з 
організації роботи комунального некомерційного підприємства «Центр
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первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської м іської ради до 
призначення керівника в установленому законодавством порядку.

Крім того, у зв ’язку з неможливістю проведення реєстраційних дій 
(подання реєстраційної картки розпорядника бюджетних коштів, картки із 
зразками підписів та відбитка печатки) в Управлінні Державної 
казначейської служби України у м. Сумах Сумської області існує потреба у 
терміновому наданні виконуючому обов’язки директора комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 2» Сумської м іської ради права першого підпису на платіжних, 
розрахункових та інших розпорядчих документах.

Підсумовуючи вищевикладене, у зв ’язку з виробничою необхідністю та 
з метою забезпечення організації роботи новоствореного КНП 
«ЦПМ СД № 2» СМР існує нагальна необхідність винесення проекту рішення 
«Про створення комісії з організації роботи комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської 
міської ради» на чергову сесію Сумської міської ради, що відбудеться 
20 червня 2018 року.

Заступник начальника відділу Ю .О. Прядко

Мамай
650-274


