
ПРОТОКОЛ №51
засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного

розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання

від 08 червня 2017 року м. Суми,
пл. Незалежності, 2, каб. 59 
початок 14ш

Присутні 8 депутатів з 10 обраних: Шилов В.О., Жиленко В.М., 
Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А., Никоненко В.В., 
Рябенков О.В., Саченко М.В.

Відсутні -  2 депутати: Левченко Ю.О., Рибальченко I.A.
Головуючий на засіданні -  голова постійної комісії Шилов В.О. 

Запрошені:
1. Богодушко Б.І. -  директор КУ «Сумська загальноосвітня школа

І-ПІ ступенів № 5».
2. Гончарова Н.О. -  заступник начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради.
3. Дубицький О.Ю. — начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів Сумської міської ради.
4. Левенець М.В. -  старший інспектор відділу з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради.
5. Марюхна Н.К. -  начальник кошторисного відділу департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради.
6. Мотречко В.В. -  начальник відділу у справах молоді та спорту Сумської 

міської ради.
7. Моша А.М. -  начальник управління комунікацій та інформаційного 

забезпечення департаменту комунікацій та інформаційної політики 
Сумської міської ради.

8. Павленко В.І. -  заступник начальника департаменту інфраструктури 
міста Сумської міської ради.

9. Шилов В.В. начальник управління капітального будівництва та 
дорожнього господарства Сумської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про лист від 31.05.17 за № 208 начальника відділу торгівлі, побуту та 

захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю. щодо 
внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 листопада 
2016 року № 1450-МР «Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Сумської міської ради на 2017 рік», а саме 
доповнити додаток проектом рішення Сумської міської ради «Про 
Правила додержання тиші в місті Суми» (додається).

2. Про лист від 25.05.17 за № 269 директора департаменту комунікацій та 
інформаційної політики Сумської міської ради Кохан А.І. щодо проекту



рішення Сумської міської ради «Про втрату чинності деяких рішень 
Сумської міської ради» (додається).

3. Про лист від 24.05.17 за № 172 начальника відділу у справах молоді та 
спорту Сумської міської ради Мотречко В.В. щодо додаткового 
виділення з міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. на 
проведення капітальних ремонтів приміщень та комунікацій 
КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», 
розташованих в міському парку відпочинку ім. І.М. Кожедуба, а саме:

-  60,0 тис. грн. на заміну підлоги, даху, утеплення стін;
-  20,0 тис. грн. на заміну водопроводу та каналізації;
-  20,0 тис. грн. на заміну електростанції та електромереж 

(додається).
4. Про лист від 08.06.17 за № 189 заступника начальника відділу молоді та 

спорту Сумської міської ради Красношевської Н.М. щодо додаткового 
виділення з міського бюджету коштів у сумі 250,0 тис. грн. на 
підготовку та участь команди з настільного тенісу комунального 
підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» 
Сумської міської ради у Кубку Європи (додається).

5. Про лист від 23.05.17 за № 1363 начальника управління капітального 
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 
сумі 1200,0 тис. грн. на реконструкцію житлового будинку № 8/2 по 
вул. Харківській з влаштуванням підйомника (додається).

6. Про лист від 24.05.17 за № 1369 начальника управління капітального 
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 
сумі 150,0 тис. грн. для виготовлення проектної документації на 
реконструкцію (термомодернізація) ДНЗ № 8 (ясла-садок) «Космічний» 
(додається).

7. Про лист від 19.05.17 за № 1378 начальника управління капітального 
будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Шипова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 
сумі 400,0 тис. грн. на капітальний ремонт світлофорних об’єктів 
(облаштування регульованих пішохідних переходів спеціальними 
звуковими сигналами світлофорів для доступності людей з інвалідністю 
по зору до об’єктів фізичного оточення, транспорту та вулично- 
дорожньої мережі) (додається).

8. Про листи від 30.05.17 за № 1460 та № 1462 начальника
управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради Шилова В.В. щодо звільнення від сплати 
пайових внесків у сумі 106 924,55 грн. при будівництві духовного 
центру за адресою: м. Суми, вул. Заливна, 2 (додається).

9. Про лист від 06.06.17 за № 1504 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 
міської ради Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського



бюджету коштів у сумі 1000000,00 грн. на проведення 
реконструкції будівлі поліклінічного відділення № 2 КУ «Сумська 
міська клінічна лікарня № 1» по вул. Привокзальній, 31
(додається).

10. Про лист від 07.06.17 за № 1519 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 
міської ради Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського 
бюджету коштів у сумі 2 500,0 тис. грн. на реконструкцію будівлі 
за адресою: просп. Тараса Шевченка, 27а (додається).

11. Про лист від 30.05.17 за № 1617 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
включення до титульного списку капітального ремонту житлового 
фонду роботи по капітальному ремонту покрівлі у житловому 
будинку № 30 по вул. Миру (додається).

12. Про лист від 30.05.17 за № 1162 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
включення до титульного списку капітального ремонту житлового 
фонду роботи по капітальному ремонту внутрішніх мереж 
теплопостачання у житловому будинку № 9 по вул. Супруна 
(додається).

13. Про лист від 30.05.17 за № 305 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
включення до титульного списку капітального ремонту житлового 
фонду роботи по капітальному ремонту покрівлі у 1, 2, 3, 5, 9, 10, 
11-му під’їздах житлового будинку № 22 по
вул. Інтернаціоналістів (додається).

14. Про лист від 30.05.17 за № 307 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
включення до титульного списку капітального ремонту житлового 
фонду роботи по виготовленню кошторисної документації по 
капітальному ремонту житлового будинку № 25 по
вул. Інтернаціоналістів (додається).

15. Про лист від 02.06.17 за № 317 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
включення до титульного списку капітального ремонту житлового 
фонду роботи по капітальному ремонту покрівлі у житловому 
будинку № 1 по вул. Богуна (вартість робіт 170000,00 грн.) 
(додається).

16. Про лист від 31.05.17 за № 580 директора департаменту
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
включення до списку капітального ремонту багатоквартирних 
будинків з дольовою участю на 2017 рік наступних адрес:

-  капітальний ремонт житлового будинку № 25/2 по
вул. Прокоф’єва, а саме заміна вікон та дверей у під’їздах, 
установка індивідуального теплового пункту та утеплення



стін будинку;
-  капітальний ремонт житлового будинку № 34 по вул. Миру, а 

саме заміна вікон та дверей у під’їздах, установка 
індивідуального теплового пункту;

-  капітальний ремонт ліфтів під’їздів № 1, 2, 3, 4 у житловому 
будинку № 26 по вул. Прокоф’єва (додається).

17. Про лист від 02.06.17 за № 584 директора департаменту 
Інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з 
дольовою участю, а саме роботи по капітальному ремонту ліфтів 
під’їздів № 1 та № 2 в житловому будинку № 19 по вул. Заливній 
(виділення з міського бюджету коштів у сумі 172550,00 грн.) 
(додається).

18. Про лист від 08.06.17 за № 955 начальника управління освіти і науки 
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 
міського бюджету коштів у сумі 515971,00 грн. на капітальний ремонт 
центрального коридору для КУ «Сумська загальноосвітня школа № 5» 
(додається).

19. Про від 08.06.17 за № 956 начальника управління освіти і науки 
Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 
міського бюджету коштів у сумі 172905,00 грн. на капітальний ремонт 
системи електропостачання для КУ «Сумська загальноосвітня школа 
№ 5» (додається).

20. Про лист від 06.06.17 за № 195 начальника управління державного 
архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради 
Довбні А.М. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 
сумі:

-  8 460,0 грн. для відшкодування витрат на відряджень;
-  1 100,0 грн. для придбання маркових конвертів;
-  19 200,0 грн. для виконання п. 1.1. підпрограми 6 «забезпечення 

виконавчих органів програмними продуктами» міської Програми 
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 
2017-2019 роки в м. Суми» (додається).

21. Про лист від 08.06.17 за № 1218 начальника відділу бухгалтерського 
обліку та звітності Сумської міської ради Костенко O.A. щодо 
додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 199999,00 грн. 
для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету для 
військової частини 3051 Національної Гвардії України (додається).

22. Про усну пропозицію голови постійної комісії Шилова В.О. щодо 
заслуховування фінансових звітів про виконання міського бюджету 
головних розпорядників коштів Сумської міської ради.

1. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.05.17 за № 208 начальника відділу торгівлі, 
побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради Дубицького О.Ю.



щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від ЗО листопада 
2016 року № 1450-МР «Про план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Сумської міської ради на 2017 рік», а саме доповнити 
додаток проектом рішення Сумської міської ради «Про Правила додержання 
тиші в місті Суми» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубицький О.Ю.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Вважати за доцільне доповнення додатку рішення Сумської міської ради 
від ЗО листопада 2016 року № 1450-МР «Про план діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2017 рік» проектом 
рішення Сумської міської ради «Про Правила додержання тиші в місті Суми».
1.2. Ініціювати розгляд даного питання на чергову сесію Сумської міської 
ради.
1.3. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради (Липова С.А.):
1.3.1. Підготувати відповідний проект рішення.
1.3.2. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 
міської ради.
1.3.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даних питань (у 
разі необхідності).
1.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  6 (шість):
Жиленко В.М.;
Крамченкоа А. Б.;
Лантушенко Д.С.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко M.B.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.05.17 за № 269 директора департаменту 
комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради Кохан А.1. щодо 
проекту рішення Сумської міської ради «Про втрату чинності деяких рішень 
Сумської міської ради» (додається).
ВИСТУПИЛИ: Моша А.М. (інформація додається).
В обговоренні прийняли участь: Крамченков А.Б., Рябенков О.В. та 
Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  б (шість):
Жиленко B.M.;
Крамченкоа А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Рябенков O.B.;
Сачєнко M.B.;
Шилов B.O.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято



3. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.05.17 за № 172 начальника відділу у справах 
молоді та спорту Сумської міської ради Мотречко В.В. щодо додаткового 
виділення з міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. на проведення 
капітальних ремонтів приміщень та комунікацій КП «Муніципальний 
спортивний клуб «Тенісна Академія», розташованих в міському парку 
відпочинку ім. І.М. Кожедуба, а саме:

-  60,0 тис. грн. на заміну підлоги, даху, утеплення стін;
-  20,0 тис. грн. на заміну водопроводу та каналізації;
-  20,0 тис. грн. на заміну електростанції та електромереж (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мотречко В.В.
В обговоренні прийняли участь: Жиленко В.М., Рябенков О.В. та Шилов В.О. 
Рябенков О.В. запропонував відділу у справах молоді та спорту Сумської 
міської ради (Мотречко В.В.) опрацювати питання щодо встановлення 
відеокамер та лічильників на тенісних кортах.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу у справах молоді та спорту Сумської 
міської ради (Мотречко В.В.) опрацювати питання щодо купівлі вагончиків 
для КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», щодо платних 
послуг та встановлення відеокамер з лічильниками зміни пар на тенісних 
кортах комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб 
«Тенісна Академія». У термін до 19 червня 2017 року проінформувати 
постійну КОМ ІСІЮ .

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко ВМ.;
Крамченков А, Б,;
Лантушенко Д.С.;
Липова С. А.;
Никоненко ВВ.;
Рябенков ОВ.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.06.17 за № 189 заступника начальника відділу 
молоді та спорту Сумської міської ради Красношевської Н.М. щодо 
додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 250,0 тис. грн. на 
підготовку та участь команди з настільного тенісу комунального підприємства 
«Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» Сумської міської ради 
у Кубку Європи (додається).
ВИСТУПИЛИ: Мотречко В.В.
УХВАЛИЛИ:
4.1. Вважати за доцільне виділення з міського бюджету коштів на підготовку 
та участь команди з настільного тенісу комунального підприємства 
«Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» Сумської міської ради 
у Кубку Європи.
4.2. Рекомендувати відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради 
(Мотречко В.В.) спільно з департаментом фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради (Липова С.А.) опрацювати дане питання.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченхов А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С. А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко MB.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.05.17 за № 1363 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі
1200.0 тис. грн. на реконструкцію житлового будинку № 8/2 по 
вул. Харківській з влаштуванням підйомника (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
Жиленко В.М. запропонував опрацювати питання щодо законності обміну 
житла інвалідів-колясочників на житло в будинку на 1-му поверсі. 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 
(Чайченко О.В.) опрацювати питання щодо законності обміну житла 
інвалідів-колясочників на житло на 1-му поверсі для вирішення побутових 
проблем. Інформувати постійну комісію щодо виконання вищезазначеної 
рекомендації до 22 червня 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко B.M.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко ДС.;
Липова С.А.;
Никоненко B.B.;
Рябенков O.B.;
Сачєнко M.B.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

6. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.05.17 за № 1369 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі
150.0 тис. грн. для виготовлення проектної документації на реконструкцію 
(термомодернізація) ДНЗ № 8 (ясла-садок) «Космічний» (додається). 
ВИСТУПИЛИ: Липова С.А, повідомила присутніх, що кошти для 
вирішення даного питання були вже виділені.
Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

7. СЛУХАЛИ: Про лист від 19.05.17 за № 1378 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі
400.0 тис. грн. на капітальний ремонт світлофорних об’єктів (облаштування 
регульованих пішохідних переходів спеціальними звуковими сигналами 
світлофорів для доступності людей з інвалідністю по зору до об’єктів 
фізичного оточення, транспорту та вулично-дорожньої мережі) (додається).



ВИСТУПИЛИ:
Липова С.А. повідомила присутніх, що кошти для вирішення даного питання 
були вже виділені.
Шилов В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання.

8. СЛУХАЛИ: Про листи від 30.05.17 за № 1460 та № 1462 начальника 
управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 
міської ради Шилова В.В. щодо звільнення від сплати пайових внесків у сумі 
106 924,55 грн. при будівництві духовного центру за адресою: м. Суми, 
вул. Заливна, 2 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне звільнення від сплати пайових внесків у 
сумі 106 924,55 грн. при будівництві духовного центру за адресою: м. Суми, 
вул. Заливна, 2.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  б (шість):
Жиленко ВАС;
Крамченкоа А.Б.;
Липова С. А.;
Никоненко ВВ.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  2 (два):
Лантушенко Д.С.;
Рябенков ОВ.;
Рішення прийнято

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.06.17 за № 1504 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі
1000000,00 грн. на проведення реконструкції будівлі поліклінічного 
відділення № 2 КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» по 
вул. Привокзальній, 31 (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
9.1. Вважати за доцільне врахування зазначених коштів при формуванні 
міського бюджету на 2018 рік.
9.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прнйнято



10. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.06.17 за № 1519 начальника управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі
2500,0 тис. грн. на реконструкцію будівлі за адресою: просп. Тараса 
Шевченка, 27а (додається).
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В.
УХВАЛИЛИ:
10.1. Вважати за доцільне врахування зазначених коштів при формуванні 
міського бюджету на 2018 рік.
10.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» — 0 (нуль);
Рішення прийнято

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.05.17 за № 1617 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо включення до 
титульного списку капітального ремонту житлового фонду роботи по 
капітальному ремонту покрівлі у житловому будинку № 30 по вул. Миру 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І.
УХВАЛИЛИ: Включити до титульного списку капітального ремонту 
житлового фонду роботи по капітальному ремонту покрівлі у житловому 
будинку № ЗО по вул. Миру.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С. А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.05.17 за № 1162 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо включення до 
титульного списку капітального ремонту житлового фонду роботи по 
капітальному ремонту внутрішніх мереж теплопостачання у житловому 
будинку № 9 по вул. Супруна (додається).
ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І.



УХВАЛИЛИ: Включити до титульного списку капітального ремонту 
житлового фонду роботи по капітальному ремонту внутрішніх мереж 
теплопостачання у житловому будинку № 9 по вул. Супруна.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.05.17 за № 305 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо включення до 
титульного списку капітального ремонту житлового фонду роботи по 
капітальному ремонту покрівлі у 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11-му під’їздах житлового 
будинку № 22 по вул. Інтернаціоналістів (додається).
ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І.
УХВАЛИЛИ: Включити до титульного списку капітального ремонту 
житлового фонду роботи по капітальному ремонту покрівлі у 1, 2, 3, 5, 9, 10,
11-му під’їздах житлового будинку № 22 по вул. Інтернаціоналістів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко М. В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.05.17 за № 307 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо включення до 
титульного списку капітального ремонту житлового фонду роботи по 
виготовленню кошторисної документації по капітальному ремонту житлового 
будинку № 25 по вул. Інтернаціоналістів (додається).
ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І.
УХВАЛИЛИ: Включити до титульного списку капітального ремонту 
житлового фонду роботи по виготовленню кошторисної документації по 
капітальному ремонту житлового будинку № 25 по вул. Інтернаціоналістів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С. А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);



«Утримався» -  0 (нуль); 
Рішення прнйнято

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.06.17 за № 317 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо включення до 
титульного списку капітального ремонту житлового фонду роботи по 
капітальному ремонту покрівлі у житловому будинку № 1 по вул. Богуна 
(вартість робіт 170000,00 грн.) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І.
УХВАЛИЛИ: Включити до титульного списку капітального ремонту 
житлового фонду роботи по капітальному ремонту покрівлі у житловому 
будинку № 1 по вул. Богуна.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 8 (вісім):
Жиленко B.M.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А;
Никоненко B.B.;
Рябенков O.B.;
Саченко M.B.;
Шилов B.O.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.05.17 за № 580 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо 
включення до списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з 
дольовою участю на 2017 рік наступних адрес:

-  капітальний ремонт житлового будинку № 25/2 по вул. Прокоф’ва, 
а саме заміна вікон та дверей у під’їздах, установка 
індивідуального теплового пункту та утеплення стін будинку;

-  капітальний ремонт житлового будинку № 34 по вул. Миру, а саме
• » w  • •«« » ізаміна вікон та дверей у під їздах, установка індивідуального 

теплового пункту;
-  капітальний ремонт ліфтів під’їздів № 1, 2, 3, 4 у житловому будинку 

№ 26 по вул. Прокоф’єва (додається).
ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І.
УХВАЛИЛИ:
16.1. Включити до списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з 
дольовою участю на 2017 рік встановлення індивідуального теплового пункту 
у житловому будинку № 25/2 по вул. Прокоф’єва.
16.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської 
ради (Яременко Г.І.) опрацювати з департаментом фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) щодо виділення з міського 
бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. в межах галузі на встановлення 
індивідуального теплового пункту у житловому будинку № 25/2 по 
вул. Прокоф’ва.
16.3. Включити до списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з 
дольовою участю на 2017 рік роботи по капітальному ремонту ліфтів під’їздів



№ 1, 2, 3, 4 у житловому будинку № 26 по вул. Прокоф’єва.
16.4. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської 
ради (Яременко Г.І.) опрацювати з департаментом фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.) щодо виділення з міського 
бюджету потрібних коштів в межах галузі на капітальний ремонт ліфтів 
під’їздів № 1, 2, 3, 4 у житловому будинку № 26 по вул. Прокоф’єва.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.06.17 за № 584 директора департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради Яременка Г.І. щодо списку 
капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю, а саме 
роботи по капітальному ремонту ліфтів під’їздів № 1 та № 2 в житловому 
будинку № 19 по вул. Заливній (виділення з міського бюджету коштів у сумі
172550,00 грн.) (додається).
ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І.
УХВАЛИЛИ: Погодити список капітального ремонту багатоквартирних 
будинків з дольовою участю (список додається).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.06.17 за № 955 начальника управління освіти 
і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення 
з міського бюджету коштів у сумі 515971,00 грн. на капітальний ремонт 
центрального коридору для КУ «Сумська загальноосвітня школа № 5» 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О., Богодушко Б.І.
УХВАЛИЛИ:
18.1. Вважати за доцільне виділення зазначених коштів по результатам 
виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.
18.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 
міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;



Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В,;
Рябенков О.В.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

19. СЛУХАЛИ: Про від 08.06.17 за № 956 начальника управління освіти і 
науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 
міського бюджету коштів у сумі 172905,00 грн. на капітальний ремонт 
системи електропостачання для КУ «Сумська загальноосвітня школа № 5» 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О., Богодушко Б.І.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської 
ради (Данильченко А.М.) опрацювати дане питання разом з департаментом 
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С. А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В,;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.06.17 за № 195 начальника управління 
державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради 
Довбні А.М. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі:

-  8 460,0 грн. для відшкодування витрат на відряджень;
-  1 100,0 грн. для придбання маркових конвертів;
-  19 200,0 грн. для виконання п. 1.1. підпрограми 6 «Забезпечення 

виконавчих органів програмними продуктами» міської Програми 
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017
2019 роки в м. Суми» (додається).

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради (Липова С.А.) опрацювати дане питання.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С. А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято



21. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.06.17 за № 1218 начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради Костенко О.А. 
щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі
199999,00 грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному 
бюджету для військової частини 3051 Національної Гвардії України 
(додається).
ВИСТУПИЛИ: Левенець М.В.
УХВАЛИЛИ:
21.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у 
сумі 199999,00 грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному 
бюджету для військової частини 3051 Національної Гвардії України по 
результатах виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.
21.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Сачєнко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

22. СЛУХАЛИ: Про усну пропозицію голови постійної комісії Шилова В.О. 
щодо заслуховування фінансових звітів про виконання міського бюджету 
головних розпорядників коштів Сумської міської ради.
ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Заслуховувати фінансові звіти про виконання міського бюджету в 
2017 році головних розпорядників коштів Сумської міської ради кожного 
місяця.
1.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської 
ради (Яременко Г.І.), управлінню капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.), відділу охорони здоров’я 
Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.) та управлінню освіти і науки 
Сумської міської ради (Данильченко А.М.) на наступне засідання постійної 
комісії підготувати фінансовий звіт про виконання міського бюджету за 
5 місяців (січень-травень) 2017 року погодженого формату (формат звіту 
додається).
1.3. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської 
ради (Яременко Г.І.) та управлінню капітального будівництва та дорожнього 
господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) підготувати звіт по 
об’єктах та адресах, які вказані в титульних списках на 2017 рік, із 
зазначенням: робіт, які вже виконані; дати експертизи та договору, дати 
початку і закінчення виконання відповідних ремонтних робіт.



22.4. Доповідачам (з пункту 22.2. та 22.3.) у термін до 22 червня 2017 року 
надіслати на електронну адресу відділу з організації діяльності ради Сумської 
міської ради (rada@smr.gov.иа) електронні варіанти вказаних звітів з метою їх 
подальшого надсилання членам постійної комісії та надати у відділ з 
організації діяльності ради Сумської міської ради (каб. 64) письмові 
екземпляри вказаних звітів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 (вісім):
Жиленко В.М.;
Крамченков А.Б.;
Лантушенко Д.С.;
Липова С.А.;
Никоненко В.В.;
Рябенков О.В.;
Саченко М.В.;
Шилов В.О.;
«Проти» -  0 (нуль);
«Утримався» -  0 (нуль);
Рішення прийнято

Голова постійної комісії

Заступник голови постійної комісії

mailto:rada@smr.gov

