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СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від __
м. Суми

Про надання дозволу на продаж 
матеріалів

З метою ефективного використання майна комунальної власності 
територіальної громади міста Суми та своєчасного проведення капітального 
ремонту діючого каналізаційного колектора Д-500мм по вул. Ремісничій в 
місті Суми, керуючись статтею 25 та частиною п ’ятою статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської 
міської ради дозвіл на відчуження труб ПЕ 100 SDR 26-400x15,3 відрізків 
питної, 432 пог. м, загальною вартістю 542 376,00 гри. з ПДВ., придбаних за 
кошти міського бюджету міста Суми згідно з рішенням Сумської міської ради 
'“Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування І 
розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2015-2017 роки” 
(зі змінами) від 26 липня 2017 року № 2266-МР та р іш е н н я м  Сумської міської 
ради “ Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2017 рік” 
від  29 березня 2017 року № 1 856-МР.

2. Комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської 
ради (Сагач А.Г.) здійснити перерахування коштів, отриманих від продажу 
матеріалів, зазначених у пункті 1 цього рішення, на казначейський рахунок 
Департамента інфраструктури міста Сумської міської ради, з подальшим їх 
перерахуванням до міського бюджету міста Суми.



3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступників 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова Ü.M. Лисенко

Виконавець: Яременко Г.І.

Ініціатор розг ляду пи тання — Сумський міський голова Лисенко О.М.
Проект рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради. 
Доповідач на сесії міської ради Яременко Г.Т
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Сумська міська рада

Д ЕП АРТАМ ЕН Т ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
вулиця Горького. 21, м. Суми, 40004, тел/факс 700-590. 

e-mail: dim@smr.gov.ua

Міському голові м. Суми 
Лисенку О.М.
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000,

Обгрунтування
необхідності розгляду проекту рішення Сумської міської ради 

“ Про надання дозволу на продаж матеріалів ”

КП “Міськводоканал” Сумської міської ради у 2017 році для проведення 
ремонтних робіт на каналізаційному самотічному колекторі Д-500мм по вулиці 
Ремісничій (навпроти житлового будинку № 6а) в місті Суми за кошти міського 
бюджету м. Суми придбані труби, а саме: 432 пог.м. труби НЕ 100 SDR 26- 
400x15,3 відр. питна на загальну суму 542 376,00 гри з ГІДВ (на виконання 
рішення Сумської міської ради “Про внесення змін до Комплексної цільової 
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста 
Суми на 2015-2017 роки” (зі змінами) від 26 липня 2017 року № 2266-МР та 
рішення Сумської міської ради “ Про внесення змін та доповнень до міського 
бюджету на 2017 рік»” від 29.03.2017 № 1856-МР).

У зв'язку з складністю виконання вищезазначених робіт (проходження 
колектора поблизу об'єктів нерухомості та дороги, необхідність горизонтального 
буріння глибиною понад 6м), відсутністю техніки КП “Міськводоканал” 
Сумської міської ради не має можливості виконувати ремонтні роботи по 
даному об'єкту.

Враховуючи те, що в поточному році в міському бюджеті м. Суми 
передбачені кошти на капітальний ремонт каналізаційного самотічного 
колектора Д-500мм по вулиці Ремісничій в м. Суми, а Замовником 
вищезазначених робіт виступає Департамент інфраструктури міста Сумської 
міської ради, просимо надати дозвіл КГІ «Міськводоканал» Сумської міської 
ради здійснити продаж вищезазначених матеріалів (труб) та перерахувати кошти, 
отримані від продажу матеріалів, на казначейський рахунок Департамента 
інфраструктури міста Сумської міської ради, з перерахунком їх у подальшому 
до міського бюджету міста Суми.

З метою ефективного використання майна комунальної власності 
територіальної громади міста Суми та своєчасного проведення капітального 
ремонту діючого каналізаційного колектора Д-500мм по вулиці Ремісничій ,
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просимо проект рішення “Про надання дозволу на продаж мате 
розглянути на черговій сесії Сумської міської ради.

Директор Департаменту Г.1. Яременко


