
Сумська міська рада
ВІДДІЛ  ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я

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

від

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

/ /

тп • • ^ • •••1 О Л О В І постійної К О М ІС ІЇ  

з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, молоді і спорту 
М ельнику В.А.

В ідділ  охорони  зд о р о в ’я С ум ської м іської ради  звертається до Вас з 
проханням  розглянути  м ож ливість виділення додаткових кош тів 
у сумі 63,7 тис. грн. для проведення капітального рем онту мереж  
теплопостачання на горищ і акуш ерського корпусу (аварійний стан) та 
ж іночої консультац ії (припис інспекції Д ерж енергонагляд); для проведення 
капітального рем онту систем  водопостачання та  водовідведення в ж іночій 
консультації по КП К ВК 0712030 «Лікарсько-акуш ерська допомога 
вагітним, породіллям та новонародженим» для К У  «С ум ський м іський 
клін ічний пологовий будинок пресвятої Д іви М арії»  К Е К В  3210 "Капітальні 
трансф ерти  п ідприєм ствам  (установам , орган ізаціям )" по напряму 
використання «К ап італьний  рем онт інш их о б ’єктів» (коп ії експертної оцінки 
додаю ться).

С ум а додаткових  кош тів розрахована на п ідставі розробленої проектно- 
кош торисної докум ентац ії та виконаної експертизи на даний  вид робіт, що 
була проведена у  грудні 2017.

В.о. начальника відділу О.Ю . Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих 
органів ради

Іванова 650-275

mailto:voz@smr.gov.ua
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токовий будинок Пресвятої Ліни Марії" по вул. Тпоїпька.20 в м . Г у м и » _________________

змовник будівництва -  КУ "О м ськи й  міський клінічний пологовий будинок_____
зесвятої Діви Марії"   ___    '

Генеральний проектувальник- Фізична особа - підприємець Ь ірюков Олександр
з а п о в і т   _________
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Ц За робочим проектом- «Капітальний ремонт системи ттепдопостачзння жіночої 
р консу. 11, і ап ії (іизі іка подаючого та зворотнього теплоносія) комунальної установи 

омський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" ПО МУЛ.
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-Генеральний проектувальник -  Фізична особа - пілпрін .мспь Ьірюков Олександр
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проектної документації 
їочим проектом «Капітальний ремонт вводу холодного водопостачання в

у ..консультацію комунальної установи ’’ С у м с ь к и й  м і с ь к и й  к л і н і ч н и й

І/Іііігбвйй будинок Нресвятої Діви Марії" по вул. Троїцька.Д0~ в м.( уми»
йадшик будівнидтва:-  КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок 

ІЙ&святоі' ДівиїМа рії'З       ..... - . Г:
рф альнйй проектувальник- Фізична особа - підприємець Віїпоков Олександр_
І а в в и ч ________________________________________________________ _________________________

явлена ' гк’оіігторнска вартість, передбачена наданою- кошториснакт- докумен
та?. у поточних ті і нах етаном на 12 грудня 2017 року (складала -  22,9240.8 Тис. урн,,

|й&. числі: будівельні роботи -  15,94375 тис. грн.., інші витрати — 6,98033 тис. гри. 
Результатами розг ляду кошторисної документації і зняття зауважень вс тановлено.|Згаі|?Р *

рїзиначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, 
аеяа. відповідно до ' вимог Д-СТУ Б Д. 1. 1Д:2013 Правилавизначення -вартості

ІмЗзгальна кошторисна3 вартість будівництва у поточних, цінам станом на • 12 
щї 2017 р. складає - 17,280 тис. грн., в тому числі:
Ііезьні роботи — 11,296 .тис. грн.; інші витрати - 5,984 тис. грн.

замітка:
Иї|ИЙ? П?ЄХНО,'!дЗ!Ч!!Я ЧЛСПП'.Ч:' п,
Ір^докумМтюе; є підставоюр
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Сумська міська рада 

ДЕП АРТАМ ЕН Т ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я РЕСУРСН И Х ПЛАТЕЖ ІВ
вул. Садова, 33, м. Суми, 40009 тел. (0542) 700-404, E-mail: dresurs@smr.gov.ua

-//  №  0 6 ,0 1 'I f f  j Д /У /__________  H a №

/ /

від

Секретарю Сумської міської ради 
Баранову A.B.

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

/c?Y- /3  ШиловуВ.О.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської 
міської ради 
Липовій С.А.

Про надання інформації про хід 
виконання цільової Програми 
підтримки малого і середнього
підприємництва в м. Суми на 
2017-2019 роки (зі змінами)

На виконання П олож ення про порядок розробки, затвердж ення та 
виконання м іських цільових (ком плексних) програм, програми економічного і 
соціального розвитку м іста Суми та виконання м іського бю джету, 
затвердж еного ріш енням  С ум ської м іської ради від 29.02.2012 № 1207-МР 
(зі зм інам и), надаємо інформацію  про хід виконання цільової Програми 
підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (зі 
змінами), затвердж еної ріш енням  С умської м іської ради від 23.05.2018 
№ 3450-МР, за підсумками І півріччя 2018 року.

Додаток: звіт на 16 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

mailto:dresurs@smr.gov.ua


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

за підсумками І півріччя 2018 року

1. 311. 0411
КВКВ

311
КВКВ

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

311 7610 
КПКВК

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 

затвердж ена ріш енням  С ум ської м іської ради  від 23.05.2018 №  3450-МР

№ Назва міської програми

Планові обсяги фінансування, тис. 
грн.

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

Усього
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бюд
жет

Місцевий
бюджет Інші
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Усього
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дж
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місц.
бюдже

т

обл.
бюдже

т

місц.
бюдж

ет

1 2 2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
цільова Програма 
підтримки малого і 
середнього підприємництва 
в м. Суми на 2017-2019 роки 
(зі змінами)

Но рмативне регулювання
Завдання 1.
Впорядкува 
ння
нормативно
го
регулюванн 
я діяльності 
суб’єктів 
малого і

Захід 1.1. Забезпечення 
здійснення державної 
регуляторної політики у 
сфері підприємництва в 
місті шляхом:
- проведення М-тесту;

. Станом на 01.07.2018 у загальному реєстрі 
діючих регуляторних актів Сумської 
міської ради та її виконавчого комітету 
налічується 76 діючих регуляторних актів 
(35 СМР, 41 ВК).
Згідно з вимогами статті 7 «Планування 
діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів» Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у



середнього
підприємни
цтва,
взаємодія їх 
з органами 
влади, 
громадськіс 
тю
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сфері господарської діяльності» рішеннями 
Сумської міської ради від 29.11.2017 
№ 2877-МР та виконавчого комітету
Сумської міської ради від 22.11.2017 № 629 
затверджені плани діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів відповідно 
Сумської міської ради та її виконавчих 
органів на 2018 рік.
Протягом І півріччя 2018 року, шляхом 
внесення змін до вищенаведених рішень, до 
планів регуляторної діяльності Сумської 
міської ради та її виконавчих органів 
включено 27 проектів регуляторних актів 
(9 СМРЛ8ВК).
З коленим проектом регуляторного акта, що 
виноситься на розгляд Сумської міської 
ради або її виконавчого комітету, 
розробниками готувалися повідомлення про 
його оприлюднення та аналіз регуляторного 
впливу. Обов'язковою складовою аналізу 
згідно з нормами чинного законодавства є 
M-Тест. В його основі лежить методика 
обчислення стандартних витрат малого 
підприємництва на виконання конкретного 
регуляторного акта, тому кожний
розробник регуляторного акту обов’язково 
прораховує вищевказані витрати.
Протягом І півріччя 2018 року фактично 
підготовлено та оприлюднено 6 проектів 
регуляторних актів (4 СМР, 2 ВК).
Також, відповідно до статті 34 Закону 
України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», протягом
І півріччя 2018 року було підготовлено та 
направлено до Державної регуляторної 
служби України, з метою отримання 
пропозицій щодо удосконалення відповідно
до принципів державної регуляторної
політики, 3 проекти регуляторних актів 
Сумської міської ради та 1 проект





регуляторного акта виконавчого комітету 
Сумської міської ради (за ініціативою 
розробника), на які отримані висновки. 
Відповідно до вимог статті 10 Закону 
України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» стосовно 
проектів регуляторних актів здійснюється 
базове, повторне та періодичне відстеження 
їх результативності. Рішеннями Сумської 
міської ради від 29.11.2017 № 2857-МР та 
виконавчого комітету Сумської міської 
ради від 22.11.2017 №  630 затверджені 
плани-графіки відстеження результатив
ності діючих регуляторних актів відповідно 
Сумської міської ради та її виконавчого 
комітету на 2018 рік, якими передбачено 
підготовку 20 звітів по відстеженню 
результативності діючих регуляторних
актів (9 CMP, 11 ВК), у тому числі у
І півріччі 2018 року (4 СМР, 9 ВК).
Протягом звітного періоду підготовлено та 
оприлюднено 17 звітів по відстеженню 
результативності діючих регуляторних
актів (6 СМР; 11 ВК), в тому числі -  4 
додаткових відстеження результативності 
регуляторних актів (2 СМР, 2 ВК).
Протягом І півріччя 2018 року звіти по 
відстеженню результативності діючих 
регуляторних актів оприлюднені на 
інформаційному порталі Сумської міської 
ради у розділі «Документи/Регуляторна 
діяльність» у підрозділі «Відстеження
результативності».
Питання реалізації покладених на Сумську 
міську раду та її виконавчих органів 
повноважень у здійсненні державної 
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності знаходиться на 
постійному контролі.______________________
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- проведення зовнішнього 
аудиту діючих 
регуляторних актів, 
прийнятих Сумською 
міською радою
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

70,0 70,0 20,9 20,9 Протягом І півріччя 2018 року 
департаментом забезпечення ресурсних 
платежів Сумської міської ради спільно з 
Сумською торгово-промисловою палатою 
організовано та проведено наступні заходи 
для суб’єктів малого і середнього 
підприємництва:
- 27.02.2018 року семінар на тему: 
«Побудова компанії, сфокусованої на ріст 
бізнесу» з залученням бізнес-коуча 
Горенка В. м. Київ, в заході взяли участь 53 
суб’єкта підприємництва м. Суми;
- 19.06.2018 року семінар на тему: 
«Ефективна участь МСБ у національних та 
міжнародних публічних (державних) 
закупівлях» з залученням консультанту 
Офісу з просування експорту, експерта з 
міжнародних публічних закупівель Анни 
Міленіної, м. Київ, в заході взяли участь 31 
суб’єкт підприємництва м. Суми.

Взаємодія виконавчих органів Сумської міської ради з бізнес- середовищем міста
Завдання 2.
Стабільне
функціонув
ання
системи
взаємодії

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.

місцевих
органів
влади,
суб’єктів
господарюв
ання,
громадськії
X

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.

формувань, Захід 2.3. Проведення - - - - - - - - - - Проводиться щотижневий моніторинг



споживачів 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
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виконання планових показників зі 
своєчасного та повного надходження 
коштів до міського бюджету від юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та 
сільськогосподарських товаровиробників. 
Станом на 01.07.2018 року надходження до 
бюджету від підприємств та фізичних осіб- 
підприємців складають по:
- єдиному податку -  85 636,8 тис. грн., з 
них юридичними особами сплачено 
18 298,9 тис. грн., фізичними особами- 
підприємцями — 67 244,6 тис. грн., 
сільськогосподарськими товаровиробник- 
ками -  93,3 тис. грн.;
- акцизному податку, всього -  62 386,9 тис. 
грн.;
- платі за землю -  83 347,7 тис. грн.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки -  3 813,7 тис. 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.
За період січень - червень 2018 року 15 
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 -
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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 січня - червня 2018 року 15 
громадян (з них 2 особи - учасники АТО 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 
фінансової 
підтримки 
на розвиток 
малого і 
середнього 
підприємни 
цтва

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

1000,0 1000,0 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 
забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради 11.04.2018 до 
Антимонопольного комітету України було, 
надано повідомлення про державну



3ахід.3.2. Надання пільг зі 
сплати земельного податку 
відповідно до Податкового 
кодексу України деяким 
категоріям переробних 
підприємств, підприємств з 
випуску товарів народного 
споживання (суб’єктам 
малого та середнього 
бізнесу)

Захід 3.3. Організаційна 
робота з проведення 
залучення коштів, грантів 
міжнародних фінансових
організацій, іноземних
банків, інших недержавних
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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. Станом на 01.07.2018 
висновку Антимонопольного комітету 
України департаментом забезпечення 
ресурсних платежів не отримано.
Відповідно до внесених змін до 
Податкового кодексу України, Законів 
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 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 № 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.
Департаментом фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради було 
надіслано 17 інформаційних довідок про 
додаткові можливості підтримки малого і 
середнього підприємництва стосовно:

програм підтримки та просування
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установ для підтримки 
суб’єктів малого і 
середнього підприємництва

експорту — 9; участі у  тренінгах, 
конференціях та конкурсах — 2; участі у 
форумах -  2; програм підтримки та 
розвитку підприємств -  2; у  програмах 
стажувань — 2. Також, вся інформація 
постійно розміщується на офіційних сайтах 
департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради та 
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 за рахунок 
бюджетних коштів шляхом 
інформування, 
консультування, надання 
допомоги в підготовці 
документів, тощо

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 «Рп^огго», 
представникам малого і середнього 
підприємництва і розпорядникам 
бюджетних коштів Сумської міської ради.

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 3 міського 
бюджету державному 
бюджету

699,0 199,0 500,0 18.01.2018 року на засіданні 
координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва за участю Сумського 
міського голови прийнято рішення про 
підтримку реалізації проекту «Платформа 
ІЕ8 -  Інвестиції, підприємництво та 
стартапи». Рішенням Сумської міської ради 
від 28.03.2018 № 3178-МР «Про внесення 
змін та доповнень до міського бюджету на 
2018 рік» передбачено виділення коштів з 
міського бюджету на співфінансування 
(спільно з Центром міжнародного 
приватного підприємництва СІРЕ та 
Сумським державним університетом) 
створення бізнес-центру, в сумі 199,00 тис. 
грн. Рішенням Сумської міської ради від
23.05.2018 № 3450-МР «Про внесення змін 
до рішення Сумської міської ради від ЗО
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Завдання 4.
Ресурсне та 
інформацію 
не
забезпеченн 
я суб'єктів 
підприємни 
цтва

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

287,0
Ресурсне та інформаційне забезпечення

50,0 237,0

листопада 2016 року №  1451-МР «Про 
цільову Програму підтримки малого і 
середнього підприємництва в м. Суми на 
2017-2019 роки» затверджено виділення 
коштів з міського бюджету в сумі 199,00 
тис. грн. на співфінансування проекту 
«Платформа ІЕБ -  Інвестиції, 
підприємництво та стартапи».______________

У виставково-презентаційному центрі 
«Іллінський» Сумської торгово- 
промислової палати проводилися 
виставкові та ярмаркові заходи з активним 
залученням підприємців м. Суми:
- 25 січня 2018 року для працівників 
підприємств організовано комплексний 
семінар із представниками контролюючих 
органів державної влади, на якому 
розглядалися питання пожежної, екологічної 
безпеки та нормативів у сфері охорони праці 
і трудового законодавства;
- 02 березня 2018 року у ВЦ «Іллінський» 
відбувся круглий стіл за участю 
представників підприємств галузей 
машинобудування і електротехнічного 
виробництва та проекту А880сіагіоп4и 
(«А4и»);
- 22 травня 2018 року у ВЦ «Іллінський» в 
рамках ювілейної XV виставки 
міжрегіональної та зовнішньоекономічної 
співпраці «Слобожанський міст-2018» 
відбувся перший міжнародний
інвестиційний бізнес-форум «Sumy Invest 
Bridge».
У виставці взяли участь понад ЗО 
товаровиробників, які представили свої 
виробничі здобутки у галузях 
машинобудування, лісової та
деревообробної промисловості, АПК та 
ветеринарії, харчової, хімічної промисло-





вості, енергоефективності та альтернативних 
джерел енергії, інформаційних технологій;
- 07 червня 2018 року в рамках виставки 
«Сумщина туристична-2018» проведено 
однойменний міжнародний бізнес-форум, 
який включав виступи, семінари, 
майстер-класи.
За підтримки відділу культури та туризму 
Сумської міської ради, 05 квітня 2018 року 
в Конгрес-центрі СумДУ у рамках 
Всеукраїнського етнокультурного проекту 
«Роікикгаіпе» відбулось відкриття виставки 
«Писанковий всесвіт». Над пасхальними 
символами працювали вихованці Сумської 
художньої школи ім. М.Г. Лисенка та 
Сумського Палацу дітей та юнацтва. У 
рамках виставки проведені майстер-класи з 
писанкарства, засідання клубу писанкарів 
та творчу зустріч з народними майстрами;
- 17 травня 2018 року в Сумському
обласному академічному театрі драми та 
музичної комедії ім. Щ епкіна відбувся 
творчий звіт м. Суми в рамках обласного 
фестивалю народної творчості «Квітуй в 
любові і добрі, Сумщино, край 
благословенний!». У фойє театру було
розміщено виставку робіт сумських 
майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва «Сумські обереги: від витоків до 
сьогодення», яка включала в себе більше 40 
рушників, п’ять великих фіранкових 
витинанок, витинанок-картин, колекції 
писанок Сумщини, дерев’яні тарелі, 
декоративні розписи, картини та оберегові 
ляльки-мотанки. Усіх присутніх з
експозицією, її ідеєю та змістом
ознайомила заступник директора Сумської 
дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка, 
член Спілки майстрів народного мистецтва 
України Любов Ярцова, роботи якої теж 
були гідно представлені на виставці.
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Справжньою окрасою колекції духовних 
надбань нашого міста стало дефіле 
колективу Народного театру мод 
«Art’elbmoda» під керівництвом Лариси 
Ванеєвої. Була представлена унікальна 
колекція дитячого одягу «Срібні роси».

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

90,0 50,0 40,0 81,2 35,2 46,0 Відділом торгівлі, побуту та захисту прав 
споживачів Сумської міської ради 
29.04.2018 у приміщенні Конгрес-центру 
Сумського державного університету 
проведено п’ятий відкритий Сумський 
регіональний чемпіонат з перукарського 
мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу за 
участю спонсорів: «Zima -  style», ESTEL 
professional, Profiline cosmetics.
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.

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

62,0 62,0 Міський конкурс «Кращий сумський 
кондитер» до Дня міста Суми буде 
проведений у вересні 2018 року.

1

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

3 метою популяризації власної продукції 
місцевих товаровиробників, ТОВ «Горо
бина», ТОВ «Сумська паляниця», 
ФОП Кульомза P.M., філія Сумський 
молочний завод ДП «Аромат», 
ФОП Богданов М.Д., ФОП Карпенко С.М., 
ТОВ «Авіс - У країна», ФОП Чеховсь- 
кий Д.В. запрошувались до участі у 
обласному ярмарку до Великодніх свят.
07 червня учні та викладачі Сумської 
дитячої художньої школи 
ім. М.Г. Лисенка брали участь у 
Міжнародному форумі «Сумщина 
туристична 2018», який проходив в |
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Сумській торгово-промисловій палаті. У 
рамках форуму також були проведені 
майстер-класи: «Вітраж», «Вибійка», 
«Розпис на тканині», «Портрет», «Етюди 
міста Суми», «Декоративний розпис» тощо.

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

105,0 105,0 Конкурсний відбір суб’єктів малого і 
середнього підприємництва щорічного 
рейтингу «Золота Перлина» здійснюється у 
період з липня по серпень 2018 року. 
Урочисті заходи з нагоди Дня підприємця 
та нагородження переможців щорічного 
рейтингу «Золота Перлина» відбудуться у 
вересні 2018 року.

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 
PEOPLE SUMY»

187,0 67,0 120,0 Проведення міжнародного форуму 
розвитку ІТ-технологій «IT PEOPLE 
SUMY» заплановано на листопад 
2018 року.

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, протягом І півріччя 2018 року 
відділом торгівлі, побуту та захисту прав 
споживачів Сумської міської ради 
проведено впорядкування:
- торгівлі живими квітами напередодні 
Міжнародного дня 8 Березня, встановлено 
36 торговельних точок;
- виносної торгівлі пасхальними куличами, 
встановлено 14 торговельних точок;

торгівлі штучними квітами по 
вул. Засумська, Набережна р. Стрілки, 
Шевченка, торгівлю здійснювали 59 
підприємців;
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- саджанцями дерев, кущів, розсадою 
рослин та квітів по вул. Ярослава Мудрого, 
торгівлю здійснювали 88 підприємців та 
фізичних осіб;
- сезонної роздрібної торгівлі квасом у 
весняно-осінній період 2018 року, торгівлю 
здійснюють п ’ять підприємців на 25 
торговельних точках.
У лютому поточного року до участі у святі 
«Сумська масляна-2018» залучено 20 
суб’єктів господарювання, якими 
встановлено 25 торговельних точки по 
реалізації продуктів харчування, повітряних 
кульок, дитячих іграшок та атракціонів.
З нагоди відзначення Дня Європи в місті 
Суми організовано роботу двох 
торговельних точок по реалізації 
продовольчих товарів під час проведення 
заходів.
Під час проведення XVII Міжнародного 
фестивалю духової музики «Сурми 
України» встановлено торговельну точку по 
реалізації продуктів харчування.____________

Оптимізація дозвільної системи
Завдання 5.
Подальша
оптимізація
дозвільної
системи та
підвищення
ефективнос
ті
діяльності 
дозвільних 

. органів

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

На даний час реєстрація документів 
дозвільного характеру та надання 
адміністративних 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
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вищенаведених реєстрів.
За І півріччя 2018 року в управлінні «Центр 
надання адміністративних послуг у 
м. Суми» Сумської міської ради було 
зареєстровано близько 9500 звернень 
суб’єктів господарювання для отримання 
документів дозвільного характеру та 
декларацій, видано документів дозвільного 
характеру та зареєстровано декларацій -  
більше 10000. Кількість наданих 
консультацій з питань видачі документів 
дозвільного характеру в приміщенні Центру 
надання адміністративних послуг у 
м. Суми: представниками дозвільних 
органів -  9500, державними 
адміністраторами -  18000.

Співробітництво та обмін практичним досвідом
Завдання 1.
Обмін
передовим
практични
м досвідом
3 іншими
містами
України,
розвиток
міжнародн
ото
співробітн
ицтва

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

60,0 60,0 На запрошення коаліції малого та 
середнього бізнесу міста Суми, в січні 2018 
року працівник департаменту забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради 
відвідала захід, присвячений п’ятиріччю 
створення туристичного кластеру 
«Посулля», на території Недригайлівської 
об’єднаної територіальної громади.
Для участі у навчальному візиті 
«Інноваційний розвиток малого та 
середнього бізнесу як шлях до успіху 
громади», який було організовано 
Асоціацією міст України в рамках проекту 
USAID «Розробка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядування в Україні», в 
лютому 2018 року працівника департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради було направлено у службове 
відрядження до м. Харків.

Захід 6.2. Організація та 
сприяння участі суб’єктів 
господарювання в ділових 
переговорах, бізнес-

Суб'єктам господарювання доводилась 
інформація про можливість участі у:

інформаційному діловому візиті до 
Німеччини у рамках «Економічного форуму



зустрічах, форумах міста 
для пошуку
міжрегіональних та
зарубіжних партнерів



«Україна-Баварія 2018» м. Мюнхен»;
- торгову місію українських виробників 

до Нігерії та Гани за співпраці Офісу з 
Просування Експорту при Міністерстві 
економічного розвитку та торгівлі України 
з Міністерством закордонних справ 
України;

11-тій щорічній виставці аграрної 
продукції та продуктів харчування SIAGRO 
2018 в м. Дакар, Сенегал;
- візиті до м. Дубай ОАЕ у складі бізнес 
делегації для відвідування найбільшої 
Міжнародної виставки продуктів 
харчування, напоїв, обладнання для 
готельно-ресторанного бізнесу та кулінарії 
«Gulfood 2018», який організовано 
українським союзом промисловців і 
підприємців (УСПП) спільно з Центром 
підтримки експорту Київської ТПП;
- 85 Міжнародному сільськогосподарсь
кому ярмарку в м. Новий Сад, Республіка 
Сербія;
- форумі-виставці «Технології енерго- 
ефективності та енергозбереження для 
МСП Сумщини» в м. Суми у рамках 
ініціативи EU4Business Європейського 
Союзу за підтримки Європейського банку 
реконструкції та розвитку;

міжнародному форумі «Світ менедж
менту 2018. Закони переможців» у 
м. Одеса, організованому компанією 
ТОВ «Технічні та управлінські послуги»;
- міжнародній спеціалізованій програмі 
«LEAN Management. Оптимізація процесів 
постачання і закупівельної діяльності» у 
м. Барселона;
- Програмі «Fit for Partnership with 
Germany» та креативної майстерні 
«Industry 4.0: як знайти можливості для 
співробітництва з німецькими
партнерами» в м. Суми;



Обсяг ресурсів, всього 2560,0 - - 1663,0 897,0

Директор департаменту

Боженко 700-139
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- зустрічі з іноземними експертами із міста 
Любліна (Польща) в рамках проекту 
«Професійні кадри в місцевому 
самоврядуванні -  формування компетент
них команд публічної адміністрації у сфері 
підтримки реформи місцевого 
самоврядування в Україні» в м. Суми;
- міжнародній торговельній, туристичній 
та інвестиційній виставці «APKASI 
Otonomi Expo -  2018» у м. Джакарта 
(Республіка Індонезія);
- презентації результатів Українського 
індустріального тижня у Торгово- 
промисловій палаті України м. Київ.

102.1 - - 56,1 46,0

Ю .М . Клименко



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я

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

06.07.2018 № 24.01-07/.#£3 На№ від
у/ Голові постійної комісії

з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Шилову В.О.

ґ/
Голові постійної комісії 
з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, культури, 
туризму, сім’ї, молоді і спорту 
Мельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі
450.0 тис.грн. на заміну харчового ліфта (підйомника) у КУ «Сумський міський 
клінічний пологовий будинок пресвятої Діви Марії».

Станом на сьогоднішній день ліфт (1962 року виготовлення) знаходиться у 
неробочому стані і потребує термінової заміни. ДП "Сумський експертно- 
технічний центр Держпраці" було проведено експертне обстеження ліфту.

Відповідно до висновків експертизи з питань охорони праці та промислової 
безпеки, ліфт вантажний малий (заводський №142), який належить КУ «Сумський 
міський клінічний пологовий будинок пресвятої Діви Марії» і встановлений за 
адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20, не відповідає вимогам чинних нормативних 
документів і не може бути допущений до експлуатації.

Зважаючи на вищевикладене та з метою удосконалення надання медичної 
допомоги, просимо Вас розглянути можливість виділення додаткові кошти в сумі
450.0 тис. грн., по КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим» для КУ «Сумський міський клінічний 
пологовий будинок пресвятої Діви Марії» КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)" по напряму використання «Капітальний 
ремонт інших об’єктів» (копія висновку експертизи та зведеного кошторису 
додається).

В.о. начальника відділу

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих

О.Ю. Чумаченко

органів ради
Іванова 650-275

mailto:voz@smr.gov.ua
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40009, м. Суми, вул. Косівщинська, буд. 18; код за ЄДРПОУ 30175035; 
тел./факс: (0542) 61-14-51, 77-04-24, 67-87-56; E-mail: etc@etc.sumv,ua

  ...... ............... .. і»——̂гтиіг.- ш ■

Сумський ЕТЦ» 
_ B.L Назаренко

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

№ 059.09.04-1783.16.Н

' ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

і Адреса розташування: м. Суми, вул. Троїцька, 20

5 Видано: Комунальній установі «Сумський міський клінічний пологовий будинок 
Пресвятої Діви Марії»; м. Суми, вул. Троїцька, 20

Висновок розроблений на підставі договору: № 1208 від 07.10.2016 р.

Відповідальний виконавець: Експерт технічний з проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження ліфтів К.Г. Кудрін

1
ЛІФТА ВАНТАЖНОГО М АЛОГО

заводський № 142

Продовжений строк безпечної експлуатації ліфта: буде встановлений після

(посвідчення № 28-07-10 від 
службовий телефон: (0542)

усунення виявлених порушень 
та проведення повторного 
експертного обстеження ліфта

Даний висновок експертизи повинен 
зберігатися разом з паспортом ліфта
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І. Підстави для проведення експертного обстеження:
1, Закінчення граничного строку експлуатації ліфта.
2. Договір № 1208 від 07.10.2016 р. між Державним підприємством «Сумський експертно- 

технічний центр Держпраці» і Комунальною установою «Сумський міський клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії».

П. Мета проведення експертного обстеження:
Визначення технічного стану, встановлення можливості, умов та строку подальшої 

експлуатації ліфта після закінчення граничного строку експлуатації (01.07.1987 р.).

ПГГ, Загальні відомості про ліфт:
Виробник Свердловськин ліфтобудівельний завод
Тип і модель ліфта Вантажний малий, ЛМШ-150
Заводський номер 142
Дата виготовлення 01 липня 1962 року
Привод Електричний
Вантажопідйомність, кг 150
Реєстраційний номер Не підлягає реєстрації
Дата введення в експлуатацію 1963 рік
Допустима температура в машинному 
приміщенні, шахті (° С; мін....макс.) -

Навколишнє середовище, в якому може 
експлуатуватися ліфт

-

Граничний строк експлуатації ліфта 25 років
Повна назва організації або прізвище, ініціали 
суб’єкта господарювання -  фізичної особи 
власника

Комунальна установа 
«Сумський міський клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії»
Код за ЄДРПОУ або номер свідоцтва про 
реєстрацію суб’єкта господарювання -  
фізичної особи власника

02000323

Юридична адреса організації -  власника 40022, м. Суми, вул. Троїцька, 20
Місцезнаходження організації або місце 
проживання фізичної особи, телефон власника

40022, м. Суми, вул. Троїцька, 20; 
тел.:(0542)66-59-59

Місцезнаходження ліфта м. Суми, вул. Троїцька, 20
Відомості про попередні експертні обстеження Не проводились

IV. Відомості про експертну організацію та фахівців, що проводили експертне обстеження:

Повна назва експертної організації Державне підприємство 
«Сумський експертно-технічний центр Держпраці»

Код за ЄДРПОУ 30175035
Місцезнаходження експертної 
організації, телефон 40009, м. Суми, вул, Косівщинська,18; тел.:(0542)б!-!4-5!

Назва органу, який видав дозвіл на 
проведення робіт

Центральний апарат 
Держгірпромнагляду У країни

Номер, дата видачі, термін дії
дозволу

№448.15.30 від 15.06.2015 р. 
(переоформлений № 454.12.30 від 24.02.2012 р.) 

(переоформлений № 1237.13.30 від 22.11,2013 р.), дозвіл діє до
24.02.2017 р.
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17. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» /далі -  ПЕЕЗ/,
18. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 

Івалі-ПББЕС/.
19. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

іпеціальних установок» /даті -  ПБЕ/.
20. ГОСТ 30415-96 «Сталь. Неразрушаюіций контроль механических свойств и 

йшсроструктуры металлопродукций магнитным методом».
21. ГСТУ 36.1-001-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж» /далі -  ГСТУ/.
22. ГСТУ 36.1-002-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці 

егеплуатації. Положення»,
23. ГСТУ 36.1-003-98 «Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні 

технічні вимоги».
24. ОМД 33497324,005-2014 «Методика проведення експертного обстеження ліфтів» /далі -  

Методика/.
25. СТЇЇ 80.3-011-08 «Контроль неруйиівний. Методи ультразвукові. Контроль товщини 

металу. Основні положення».
26. РД 22-19-173-89 «Лифты пассажирские и грузовые. Сварные сборочные единицы. 

Технические требования».
27. РД ИКЦ «КРАН» - 007-97/02 «Методические указания. Магнитный контроль напряженно- 

деформированного состояния и остаточного ресурса подъемных сооружений при проведении их 
обследования и техническом диагностировании (экспертизе промышленной безопасности)».

28. МВ 0.00-7.01-05 «Методичні вказівки з проведення магнітного контролю наиружено- 
деформованого стану металоконструкцій підйомних споруд та визначення їх залишкового ресурсу».

29. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (у редакції 2013 року) /далі 
-ПТЕЕС/. і

30. Правила улаштування електроустановок (у редакції 2015 року)Удалі -  ПУЕ/.
31. Паспорт ліфта, інструкція по експлуатації заводу-виробніїка, комплектуюча відомість 

заводу-зиробника, інструкція з монтажу ліфта.
32. Дозвіл (договір) на технічне обслуговування.
33. Накази про призначення і посвідчення відповідальних осіб, обслуговуючого персоналу.
34. Журнал оглядів ліфта, журнал технічного огляду.
35. Протоколи за результатами проведених, електровимірювальних робіт на ліфті.

VL Паспортні дані ліфта:
Вантажопідйомність, кг 150
Кількість пасажирів -
Номінальна швидкість руху кабіни, м/с 0,25
Система керування Зовнішня
Кількість зупинок 5
Кількість дверей шахти 5
Висота підйому, м -
Матеріал огородження шахти Цегла
Тип лебідки 3 канатотяговим шківом

УП. Програма робіт з експертного обстеження;
1. Підбір необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, 

стандартних зразків, нормативно-правових актів, організаційно-методичних та нормативних 
документів, необхідних для проведення експертного обстеження.

2 , Вивчення експлуатаційної, конструкторської та ремонтної документації, аналіз фактичних 
режимів та умов експлуатації,

3. Оформлення протоколу розгляду експлуатаційних, конструкторських, ремон тних та штих 
документів, які містять дані про ліфт протягом усього: періоду експлуатації,

4. Проведення візуально-оптичного огляду та вимірювання металоконструкцій, мс) 
інших елементів,

5. Аналіз результатів і складання протоколу візуально-оптичногб ошадуВДШЩЙ
 ....... із 19
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6. Оформлення схеми проведення неруйнівноро контролю.
7. Проведення ультразвукової товіцинометрії елементів металоконструкцій ліфта.
8. Проведення ультразвукового контролю якості зварних з’єднань елементів 

іеталоконструкцій ліфта.
9. Аналіз результатів УЗК та складання протоколів контролю.
10. Проведення магнітного контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій 

<*фта.
11. Аналіз результатів та оформлення протоколу контролю.
12. Проведення електровимірювальних робіт на ліфті.
13. Проведення випробувань ліфта.
14. Аналіз результатів випробувань ліфта* складання звіту випробувань.
15. Аналіз результатів вказаних вище робіт і складання відомості виявлених дефектів, 

рошкоджень і відмов.
16. Аналіз результатів проведеного експертного обстеження ліфта.
17. Виготовлення висновку експертизи,.

Ва видом робіт, що виконуються ' Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

Ьа найбільшою і найменшою 
робочою температурою Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

За характеристикою середовища 
(вибухонебезпечне, пожежонебезпечве, 
імресивне, тощо)

Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

За функціонуванням системи безпечної 
евсплуатації, технічного обслуговування 
і» ремонту

Відповідає вимогам діючих нормативних документів

. IX. Результати експертного обстеження;
Загальний стан ліфта 

(справний, несправний, працездатний, Непрацездатний) Несправний

Загальна кількість дефектів, пошкоджень і відмов, 
внесених до відомості 22

У тому 
числі:

усунутих під час проведення даного 
експертного обстеження

потребують усунення до проведення 
повторного експертного обстеження 22

потребують усунення до початку експлуатації -

дефекти, пошкодження і відмови після 
проведення випробувань

Випробування не проводились в 
повному обсязі через несправний етан 

ліфта

X  Висновок комісії;
Усунути порушення, які вказані у відомості'дефектів, пошкоджень і відмов (Додаток 8).
Зважаючи на те, що ліфт морально застарілий та враховуючи великий строк 

евшлуатації обладнання, ДІЇ «Сумський ЕТЦ» рекомендує модернізувати (реконструювати) 
ліфт або замінити його в цілому.

За результатами проведеного експертного обстеження ДП «Сумський ЕТЦ» вважає, що ліфт 
■йвгтажний малий (заводський № 142), який належить Комунальній установі «Сумський міський 
шшоговий будинок Пресвятої Діви Марії» і встановлений за адресою; м. Суми, вул. Троіцфка, 20, 
«є відповідає вимогам чинних нормативних документів і не може бути допущену 
■»дальшої експлуатації,

ПлГШРТ ТкХНІЧ/
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Форма №. 5

/найменування ор тн іч ац іі. що затверджує/

З А ТВ Е Р Д Ж Е Н О
Зведеним кошторисний розрахунок в сумі 445.75232 тис. гри.
В тому числі зворотних сум

посилання на документ про затвердження

А 02-01
Капітальний ремонт по заміні харчового ліфта (підйомника) в ІСУ "Сумський міський клімі-чний пологовий будинок Пресвятої Діви

Марії" за адресою: вуя. Троїцька. 20 в м. Суми
найменування оо екта оудівництва

Складений в поточних цінах станом на 0 1.06 .201 8

Ч.ч
.№ -кошторисі в і

КОПІ 10 рисннх 
розрахуйкін

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних 
об'єктів  інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і 

витрат

З

б\ дівелі.нмх 
робі і'

Глава 2. Об'єкти основного призначення
02-01 Капітальний ремонт по заміні харчового ліфта

(підйомника) в !<У "Сумський міський кліні-чний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" за адресою: 
вул. Троїцька. 20 в м. Суми

Разом по главі № 2 
Разом по главах № І - 7

І лава !0 , Утримання служб замовника
Д С ТУ  Б Д. 1 .1 ■ Содержание службы заказчика (включая затраты на 

1:2013 технический надзор)
Приложение К 

Н.4 4
Разом по главі № 10 

Разом по главах № 1 - 10 
Глава 12, Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд 
ДСЇТУ Б Д. 1.1 - Затраты на экспертизу сметной части проекта 

7:2013 строительства ПР= 2 565.0 
Приложение Е

Кошторисна вартість, гне.грн.

устаткування.
меблів fa  інших витрат 
інвентарю

358.76405

358.76405
358.76405

358.76405

8.969

8.96900
8.96900

2.56500

загальна
вартість

358.76405

358.76405
358.76405

8.969

8.96900
367.73305

2.56500

Разом по главі ,4« 12 
Разом по главах № 1 - 12 358.76405

4 Расист №5 Сметная прибыль (0.82 грн./чел.ч.) 0.51515
5 Расчёт №6 Средства на покрытие административных расходов

строительных организаций (1.03 грн./чел.ч.)

Итого 359.27920
6 Налог на добавленную стоимость

Всего по сводному сметному расчёту 359.27920

2.56500 
1 1.53400

0.64707

12 .18107
74.29205
8 6 .4 7 3 1 2

2.56500
370.29805

0.51515
0.64707

371.46027
74.29205

445.75232

Директор Г1П "Д О Н РЕМ С ЕРВ1С" Толдінов 1.1 .

[підпис (ініціали, прізвище)] 

/

[підпис (ініціали, прізвище)] 

/

[підпис (ініціали, прізвище)]



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ У СПРАВАХ М ОЛО ДІ ТА СПОРТУ  

___________________40024, іуї. Суми, вул. Харківська, 35 тел. 70-05-11___________________
від 11.07.2018 № 342 
на № від

Постійній комісії з питань 
планування соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики

Рішенням Сумської міської ради від 31 січня 2018 року № 3021-МР «Про 
внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», згідно КТПКВК 
5000 «Фізична культура і спорт» передбачено кошти у сумі 32 212 547 грн. 
(загальний фонд -  31 488 860 грн., спеціальний фонд -  723 687 грн. бюджет 
розвитку -  477000 грн.) для фінансування за бюджетними програмами на 
8 296 959 грн. менше передбачених коштів по програмі «Ф ізична культура і 
спорт міста Суми на 20І8 рік».

На виконання галузевої програми «Фізична культура і спорт міста Суми 
на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради 
від 24 грудня 2015 року № 174-МР «Про програму «Фізична культура і спорт 
міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами), на 2018 рік передбачено 40 509 506 
грн., в т.ч. кошти загального фонду 38 404 816 грн., спеціального фонду 
2 104 690 грн.

У зв’язку з тим, що фінансування галузі «Фізична культура і спорт» 
надано не в повному обсязі, враховуючи звернення керівників комунальних 
закладів, установ та спортивних федерацій, з метою ефективної реалізації 
державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території м. Суми, 
звертаємось до Вас з проханням виділити додаткових коштів на II півріччя 
2018 року для підготовки та участі провідних спортсменів міста в рейтингових 
змаганнях всеукраїнських та міжнародних рівнів з неолімпійських видів 
спорту, у сумі 368 287,35 грн. а саме:

■/х

Вересень
КЕКВ 2240: Участь провідних спортсменів міста у чемпіонаті Світу з 

панкратіону м. Астана (Казахстан):
Переліт (м. Київ -  м. Астана -  м. Київ)

8 чол. х 5500,00 грн. х 2 стор. = 88 000,00 грн.
Проживання:

8 чол. х 3 доби х 90дол. США х 26,50 грн. = 57240,00 грн.
145 240,00 грн.

Послуги банку на отримання готівки = 217,86 грн.
Разом: 145 457,86 грн.



Кубок мера з мотокросу (до Дня міста):
КЕКВ 2240: Оплата послуг з харчування на період проведення заходу:

і оловнии суддя, головний секретар:
2 чол. х 2 дні х 123,00 грн. = 492,00 грн.

Судді: 10 чол. х 1 день х 123,00 грн. 1230,00 грн.
1722,00 грн.

Послуги банку за отримання готівки = 2,58 грн.
Послуги по організації та проведенню заходу = 10 000,00 грн.
КЕКВ 2210: Придбання:

грамот 30 шт. х 2,80 грн. 84,00 грн.
медалей 30 шт. х 30,00 грн. 900,00 грн.

984,00 грн.
Виготовлення афіш:

100 шт. х 30,00 грн. = 3000,00 грн.
Виготовлення футболок для учасників змагань з логотипом заходу:

ЗО шт. х 200,00 грн. = 6000,00 грн.
Придбання кубків для нагородження команд-переможниць:

за І місце 1 шт. х 200,00 грн. = 200,00 грн.
за II місце 1 шт. х 180,00 грн. = 180,00 грн.
за III місце 1 шт. х 170,00 грн. = 170,00 грн.

550,00 грн.
Придбання кубків для нагородження переможців у вікових категоріях:

ЗО шт. х 60,00 грн. = 1800,00 грн.
Придбання «Ексклюзивного КУБКУ МЕРА» = 1200,00 грн.

Разом: 25 258,58 грн.

Ж овтень
У часть провідних спортсменів міста у чемпіонаті світу з комбат дзю

дзю цу та чемпіонаті Європи з бойового самбо у м. Острава Чехія:
Проїзд м.Суми -  м. Львів -  м.Суми
13 чол. х 300,00 грн. х 2 стор. = 7800,00 грн.
Проїзд м.Львів -  м. Острава -  м. Львів
13 чол. х 80 дол США х 26,5 грн.х 2 сторони = 55 120,00 грн
Проживання 13 чол. х 3 доби х 130 дол.США х 26.5 грн. = 134 355 грн.

197 275,00 грн.
Послуги банку за отримання готівки = 295,91 грн.

Всього 197570,91 грн.

Заступник начальника відділу 4  

Погоджено:
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради /. В.В. М отречко



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ  У СПРАВАХ М ОЛОДІ ТА СПОРТУ  

40024, м. Суми, вул. Харківська, 35 тел. 70-05-11
від 11.07.2018 №342 
на № від

Постійній комісії з питань  
планування соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики

Рішенням Сумської міської ради від 31 січня 2018 року № 3021-МР «Про 
внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», згідно 
КТПКВК 5000 «Фізична культура і спорт» передбачено кошти у сумі 32 212 
547 грн. (загальний фонд — 31 488 860 грн., спеціальний фонд — 723 687 грн. 
бюджет розвитку -  477000 грн.) для фінансування за бюджетними програмами 
на 8 296 959 грн. менш е передбачених кош тів по програмі «Фізична 
культура і спорт міста Суми на 2018 рік».

На виконання галузевої програми «Фізична культура і спорт міста Суми 
на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради 
від 24 грудня 2015 року № 174-МР «Про програму «Фізична культура і спорт 
міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами), на 2018 рік передбачено 
40 509 506 грн., в т.ч. кошти загального фонду 38 404 816 грн., спеціального 
фонду 2 104 690 грн.

У зв’язку з тим, що фінансування галузі «Фізична культура і спорт» надано 
не в повному обсязі, враховуючи звернення керівників комунальних закладів, 
з метою ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і 
спорту на території м. Суми, звертаємось до Вас з проханням виділити 
додаткові кошти на II півріччя 2018 року для розвитку підпорядкованих 
закладів та підприємств, у сумі 1 752 822 грн. а саме:

1. У тримання комунальних ДЮ СШ  -  1 150 524,00 грн.:

СДЮ СШ ОР В. Голубничого з легкої атлетики -  101 089,00 грн.:
-придбання спортивної екіпіровки та обладнання -  66 055,00 грн.: 

шиповки для бігу 30 шт. х 1310,00 грн. = 39300,00 грн.
вітрозахистий костюм 10 шт. х 2435,00 грн. = 24355,00 грн.
п’ятдестал для нагородження 1 шт. х 2400,00 грн. = 2400,00 грн.

-придбання меблів — 23184,00 грн.:
шафа офісна 2 шт. х 1890,00 грн. -3780 ,00  грн.
шафа для одягу 2 шт. х 1890,00 грн. = 3780,00 грн.
комп'ютерний стіл 3 шт х 3368,00 грн. = 10104,00 грн.
стільці 6 шт. х 920,00 грн. = 5520,00 грн.



- виготовлення вивіски (назви школи) — 1200,00 грн.
- виготовлення стендів з карманами -  10650,00 грн.

(10 шт. х 1065,00 грн.)

КДЮ СШ  «С уми» - 1 413,0 тис. гри.:
- придбання ноутбуку -  20 500 грн.;
-придбання спортивного обладнання -  1 250 000,00 грн.:

бруси гімнастичні симетричні чоловічі (1 комплект) -  150 000,00 грн. 
універсальна гімнастична перекладина -  50 000,00 грн. 
подіум для спортивної аеробіки -  900,0 тис. 
ринг для боксу -  150 тис.

-навчально-спортивнаробота -  142,5 тис. грн.

ДЮ СШ  з вільної боротьби -  50 000,00 гри.:
- придбання спортивного табло 25000,00 грн. х 2 шт. = 50000,00 грн.

3. КП «М СК «Тенісна Академія» - 188 733,00 гри.:
придбання спортивного інвентарю -  188 733 грн.

Костюм спортивний 6 компл. х 1860,00 грн.
Шорти 6 шт. х 558,00 грн.
Шорти 6 шт. х 772,00 грн.
Футболки 24 шт. х 1082,00 грн.
Кроссівки 6 пар х 1857,00 грн.
Накладки 4 чол. х 12 накл. х 1857,00 грн.
Накладки 2 чол. х 4 накл. х 1857,00 грн.
Основания 6 шт. х 3407 грн.
М ’ячі для настільного тенісу: 
ігрові 40 уп. (Зшт) х 109,00 грн.
тренувальні 1 уп. (120 шт) х 3689,00 грн.

= 11160,00 грн. 
= 3348,00 грн. 
= 4632,00 грн. 
= 25968,00 грн. 
= 11142,00 грн. 
= 89136,00 грн. 
= 14856,00 грн. 
= 20442,00 грн.

= 4360,00 грн. 
= 3689,00 грн.

Заступник начальника відділу / <£:с Є.О. Обравіт

Погоджено:
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. М отречко


