
ПРОТОКОЛ № 87 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 19 січня 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59, 

 з 1100 до 1220 год 
 

Присутні 7 депутатів з 11 обраних: Жиленко В.М., Змисля І.Ф., 

Липова С.А., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Шилов В.О. 

Відсутні – 4 депутати: Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Левченко Ю.О., 

Чепік В.І. (лікарняний). 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Шилов В.О. 

Т.в.о. секретаря постійної комісії – Никоненко В.В. 

Запрошені: 

1. Бондаренко О.О. – заступник начальника управління архітектури та 

містобудування Сумської міської ради. 

2. Братушка В.В. - директор Сумського регіонального управління 

Держмолодьжитла. 

3. Галіченко І.Ф. - директор комунальної установи «Сумський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) «Берегиня». 

4. Горбась А.М. – громадянка міста Суми. 

5. Данильченко А.М. – начальник управління освіти і науки Сумської міської 

ради. 

6. Денисенко О.М. – громадянин міста Суми. 

7. Дмітрєвская А.І. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сумської міської ради. 

8. Клименко Ю.М. – директор департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради. 

9. Маринченко С.Б. – заступник директора департаменту соціального захисту 

населення міста Сумської міської ради. 

10. Мішуковка І.С. – громадянка міста Суми. 

11. Моша А.М. – начальник управління комунікацій та інформаційного 

забезпечення департаменту комунікацій та інформаційної політики 

Сумської місткої ради. 

12. Павленко В.І. – в.о. директора департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради. 

13. Пономаренко О.В. – громадянка міста Суми. 

14. Трояновська Н.А. – головний спеціаліст відділу комунікацій з 

громадськістю управління комунікацій та інформаційного забезпечення 

департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської місткої 

ради. 

15. Чепік К.М. – головний спеціаліст правового управління Сумської міської 

ради. 

16. Чумаченко О.Ю. – в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної комісії 

на засідання 19 лютого 2019 року. 

2. Про звернення від 16.01.19 громадянина Денисенка О.М. щодо виділення 

коштів з міського бюджету на проведення операції Денисенко Аріадні 

Олександрівні (2007 р. н.) (ціна операції 60000,00 швейцарських франків, 

ціна обстеження 10000,00 швейцарських франків) (додається). 

3. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень 

до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», який пропонуються до розгляду 

на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 3, на стор. 79-127) (додається). 

4. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 - 2021 роки», який пропонуються до розгляду на сесії 

27.02.19 (Книга 1, питання № 4, на стор. 128-129) (додається). 

5. Про проект рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання міського 

бюджету за 2018 рік», який пропонуються до розгляду на сесії 27.02.19 

(Книга 1, питання № 5, на стор. 130-249) (додається). 

6. Про проект рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення 

Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних 

напрямів розвитку на 2019-2020 роки» (зі змінами), за підсумками 

2018 року», який пропонуються до розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, 

питання № 6, на стор. 250-335) (додається). 

7. Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів 

резервного фонду міського бюджету за грудень 2018 року», який 

пропонуються до розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 7, на 

стор. 336) (додається). 

8. Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів 

резервного фонду міського бюджету за січень 2019 року», який 

пропонуються до розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 8, на 

стор. 337) (додається). 

9. Про лист від 11.01.19 за № 168 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо проекту рішення 

Сумської міської ради «Про здійснення державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності виконавчими органами Сумської міської ради 

за 2018 рік» (додається). 

10. Про лист від 04.12.18 за № 4588 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про стан 

врахування пропозицій, наданих під час електронних консультацій станом на 

01.10.18, які проводились відповідно до розпорядження міського голови від 

21.11.2017 № 404-Р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо 

проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту Програми економічного та 

соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 

2019-2020 роки» (додається). 

11. Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської ради від 

25 липня 2018 року № 3676-МР «Про здійснення місцевого забезпечення для 

фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в 



дошкільних навчальних закладах міста Суми» за ІІ півріччя 2018 року (лист 

від 27.12.18 за № 4932 додається). 

12. Про лист від 02.01.19 за № 5 директора департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про хід 

виконання рішення Сумської міської ради від 12 серпня 2015 року                      

№ 4648-МР «Про залучення кредиту Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Покращення 

енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» станом на 01.01.19 

(додається). 

13. Про інформацію про стан виконання рішення Сумської міської ради від 

21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019-

2020 роки» за підсумками 2018 року (лист від 28.12.18 за № 4945 додається). 

14. Про лист від 11.01.19 за № 167 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації про стан 

реалізації покладених на Сумську міську раду повноважень у здійсненні 

державної  регуляторної політики протягом 2018 року департаментом 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (додається). 

15. Про звіт про роботу постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради 

VII скликання за 2018 рік (додається). 

16. Про лист від 18.12.18 за № 1279 начальника управління архітектури та 

містобудування Сумської міської ради Кривцова А.В. про звіт щодо 

періодичного відстеження результативності регуляторного акту – рішення 

Сумської міської ради від 24 вересня 2014 року № 3554-МР «Про 

затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна в місті Суми» (додається). 

17. Про лист від 27.12.18 за № 4104 в.о. директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. про звіт щодо 

періодичного відстеження результативності регуляторного акту – рішення 

Сумської міської ради від 26 жовтня 2011 року № 896-МР «Про затвердження 

Порядку передачі в оренду майна комунальної власності територіальної 

громади м. Суми» та звіт про повторне відстеження результативності 

рішення Сумської міської ради від 26 квітня 2017 року № 2028-МР «Про 

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 жовтня 2011 року 

№ 896-МР «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Суми» (зі змінами)» (додається). 

18. Про листи від 17.01.19 за № 165 та від 13.02.19 за № 532 директора 

департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 

Клименка Ю.М. щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

28 листопада 2018 року № 4159-МР «Про план діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік», а саме: 

1) виключити з плану діяльності пункт 5 «Про Порядок формування та 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Суми, що підлягають приватизації»; 

2) доповнити план наступними проектами рішень Сумської міської ради 

(додаються): 



№ 

п/п 
Назва регуляторного акта 

Цілі 

прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

5 Про внесення змін до 

рішення Сумської міської 

ради від 26 липня 2017 року 

№ 2383-МР «Про 

затвердження Порядку 

надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого 

і середнього 

підприємництва з міського 

бюджету м. Суми» 

Дотримання вимог 

Антимонопольного 

комітету України за 

результатами розгляду 

справи про 

допустимість державної 

допомоги, відповідно до 

отриманого 02.01.2019 

подання 

І-ІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів 

Сумської міської ради 

6 Про внесення змін до 

рішення Сумської міської 

ради від 26 жовтня 2011 року 

№ 896-МР «Про 

затвердження Порядку 

передачі в оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Суми» (зі змінами)» 

Удосконалення порядку 

передачі в оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Суми 

ІІ-ІІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів 

Сумської міської ради 

19. Про лист від 07.02.19 за № 5 голови ради учасників антитерористичної 

операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при 

міському голові Тимофієва А.П. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів на придбання житла для громадянки Пономаренко О.В. (яка 

має сина від загиблого Героя Небесної Сотні Братушки Олексія) (додається). 

20. Про лист від 28.12.18 за № 403 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо інформації про хід 

виконання протокольних доручень постійної комісії від 27.11.18 (додається). 

21. Про лист від 14.12.18 за № 9756 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо додаткового передбачення 

в міському бюджеті на 2019 рік коштів у сумі 204072,00 грн. (враховуючи 

звернення батьків дітей хворих на фенілкетонурію та пропозицію Чепіка В.І. 

щодо збільшення розміру щомісячної грошової виплати  учасникам бойових 

дій, які захищали та визволяли місто Суми та ветеранам підпільно-

партизанського руху у період Другої світової війни, мешканцям міста Суми 

з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) 

(додається). 

22. Про лист від 30.01.19 за № 691 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування 

окремого входу у відділення денного перебування «Злагода» по 

просп. Т. Шевченка, 11 (додається). 



23. Про лист від 10.01.19 за № 34 начальника відділу культури та туризму 

Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо виділення у 2019 році коштів 

у сумі 334,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації 

для реконструкції Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з 

добудовою класів скульптури по вул. Псільській, 7 (додається). 

24. Про лист від 04.01.19 за № 29 головного лікаря КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо виділення коштів у сумі 500,0 тис. грн. 

для придбання ультразвукового денситометру (додається). 

25. Про лист від 29.01.19 за № 163 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 20,0 тис. грн. на ремонт флюорографа з 

цифровою обробкою зображення для КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№ 1» (додається). 

26. Про листи від 28.01.19 за № 33 завідувача Сумського ДНЗ (центр розвитку 

дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Гапуніч О.Г. та від 05.02.19 за № 219 

начальника управління освіти і науки сумської міської ради 

Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів 

у сумі 22,0 тис. грн. для заміни двох стояків холодної та гарячої води 

(додається). 

27. Про лист від 05.02.19 за № 214 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 422101,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 16 «Сонечко», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 45 (додається). 

28. Про лист від 05.02.19 за № 215 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 371715,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 19 «Рум’янек», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 3 (додається). 

29. Про лист від 05.02.19 за № 216 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 519343,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця», за 

адресою: просп. М. Лушпи, 13 (додається). 

30. Про лист від 05.02.19 за № 217 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 108052,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик», за адресою: 

вул. Ковпака, 27 (додається). 

31. Про лист від 05.02.19 за № 218 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 162000,00 грн. на капітальний ремонт 

пральні у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 33 «Маринка», за адресою: 

м. Суми, вул. Котляревського, 2 (додається). 

32. Про лист від 05.02.19 за № 220 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 299309,00 грн. на капітальний робіт покрівлі 



у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 39 «Теремок», за адресою: 

вул. Металургів, 7а (додається). 

33. Про лист від 05.02.19 за № 221 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 218520,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6», за адресою: м. Суми, 

вул. СКД, 17 (додається). 

34. Про лист від 05.02.19 за № 222 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1420729,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21, за 

адресою: м. Суми, вул. Олега Балацького, 32 (додається). 

35. Про лист від 05.02.19 за № 223 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 45562,00 грн. на капітальний ремонт 

централізованої системи опалення КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 

Ігоря Гольченка», за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 5 (додається). 

36. Про лист від 05.02.19 за № 224 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 120232,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у КУ Сумський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми, Сумської області, 

за адресою: вул. Холодногірська, 47 (додається). 

37. Про лист від 05.02.19 за № 225 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1 300 000,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 

ім. М.Н. Нестеровського, за адресою: м. Суми, вул. Івана Харитоненка, 3 

(додається). 

38. Про лист від 06.02.19 за № 243 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 150 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Метелик», за адресою: м. Суми, 

вул. Харківська, 13 (додається). 

39. Про лист від 06.02.19 за № 244 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

КЗ «Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 13 (додається). 

40. Про лист від 06.02.19 за № 247 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 125 000,00 грн. на поточний ремонт роздягальні 

цокольного поверху будівлі КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 ім. Д. Косаренка», за адресою: м. Суми, вул.  Г. Кондратьєва, 76 

(додається). 

41. Про лист від 06.02.19 за № 249 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 935 000,00 грн. на капітальний ремонт асфальтного 



покриття на території  Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 14 

«Золотий півник», за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 15 (додається). 

42. Про лист від 06.02.19 за № 251 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 287 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у  

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Калинка», за адресою: м. Суми, вул. 

Г. Кондратьєва, 124 (додається). 

43. Про листи від 16.11.18 за № 40 та від 04.02.19 за № 49 голови ОСББ «Суми 

Садова 33» Чеканської І.В. та від 12.02.19 за № 93/01-16 співвласника 

нежитлових приміщень Висєканцевої Т.С. щодо виділення коштів для 

проведення експертного обстеження будинку № 33 по вул. Садовій та щодо 

включення до титульного списку капітального ремонту житлового фонду зі 

100%  ремонтом будинку № 33 по вул. Садовій (додається). 

44. Про звернення від 06.12.18 мешканців будинку № 5 по вул. Кузнечній щодо 

ремонту прибудинкової території будинку та включення будинку до 

титульного списку капітального ремонту житлового фонду (додається). 

45. Про звернення від 22.11.18 депутата Сумської міської ради Баранова А.В. 

щодо включення до титульного списку капітального ремонту внутрішньо 

будинкових дворів на 2019 рік наступних адрес: 

 Вул. Набережна р. Стрілки, 50; 

 Просп. Курський, 103/1; 

 Просп. Курський, 39. 

46. Про лист від 01.02.19 голови будинкового комітету Горбась А.М. щодо 

включення до титульного списку капітального ремонту житлового фонду на 

2019 рік робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку № 15/1 на 

пл. Пришибській. 

47. Про лист від 21.12.18 за № 19/8598 директора КП «Міськводоканал» Сумської 

міської ради Сагача А.Г. щодо виділення коштів з міського бюджету для 

погашення заборгованості за спожиту електричну енергію. 

48. Про лист від 04.01.19 за № 22/47 директора КП «Міськводоканал» Сумської 

міської ради Сагача А.Г. щодо надання фінансової допомоги 

КП «Міськводоканал» СМР на оплату послуг постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго» у розмірі 

15878,32 тис. грн., а саме: 

 7939,16 тис. грн. на оплату послуг з постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» за січень 2019 року; 

 7939,16 тис. грн. для 100% оплати орієнтовної вартості прогнозованого 

обсягу споживання електричної енергії за лютий 2019 року згідно з 

умовами комерційної пропозиції постачальника «останньої надії». 

49. Про лист від 10.01.19 за № 19/161 директора КП «Міськводоканал» Сумської 

міської ради Сагача А.Г. щодо додаткового виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 3,0 млн. грн. на влаштування благоустрою місць розриття після 

виконання аварійно-відновлювальних робіт з відновленням 

асфальтобетонного покриття та тротуарної плитки. 

50. Про лист віл 07.12.18 за № 1778 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо виділення у 2019 році коштів у сумі 100,0 тис. грн. на реконструкцію 



будівлі КНП «Сумська міська клінічна лікарня Святої Зінаїди» по 

вул. Троїцькій, 28 в м. Суми. 

51. Про лист від 19.12.18 за № 1820 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо виділення у 2019 році коштів у сумі 40,0 тис. грн. на об’єкт «Капітальний 

ремонт прибудинкової території в районі житлових будинків № 5 та № 7 по 

пров. Інститутському». 

52. Про лист від 23.01.19 за № 39 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо виділення у 2019 році коштів у сумі 1,0 млн. грн. на об’єкт 

«Реконструкція – термомодернізація Сумського закладу загальної освіти І-

ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради по вул. Охтирська, 21». 

53. Про лист від 05.02.19 за № 113 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 2,0 млн. грн. 

на капітальний ремонт контактної мережі (заміна опор). 

54. Про лист від 05.02.19 за № 116 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 20,0 млн. грн. 

на приведення прибудинкових територій обласного центру у належний стан та 

зняття соціальної напруги серед населення. 

55. Про лист від 05.02.19 за № 110 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо перерозподілу коштів міського бюджету, а саме: 

 Зменшити видатки у сумі 500,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

Театральної площі»; 

 Збільшити видатки у сумі 500,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

грального поля по вул. Металургів, 24». 

56. Про лист від 05.02.19 за № 112 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо перерозподілу коштів міського бюджету, а саме: 

 Зменшити видатки у сумі 500,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

будівлі по вул. Академічна, 13»; 

 Збільшити видатки у сумі 500,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21». 

57. Про лист від 05.02.19 за № 114 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо перерозподілу коштів міського бюджету, а саме: 

 Зменшити видатки у сумі 5500,0 тис. грн. по об’єкту «Будівництво 

дитячого садка у 12 МР»; 

 Збільшити видатки у сумі 5500,0 тис. грн. по об’єкту «Нове будівництво 

дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, 

вул. Інтернаціоналістів, 35». 

58. Про лист від 05.02.19 за № 115 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо перерозподілу коштів міського бюджету, а саме: 



 Зменшити видатки у сумі 1300,0 тис. грн. по об’єкту: «Будівництво 

дитячих майданчиків на території закладів освіти по м. Суми»; 

 Збільшити видатки у сумі 1300,0 тис. грн. по об’єкту «будівництво 

спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 6 по 

вул. СКД, 7». 

59. Про лист від 05.02.19 за № 117/1 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо перерозподілу коштів міського бюджету, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 599,610 тис. грн. по КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 

по об’єктах:  

 Реконструкція будівлі КУ Сумський НВК №16 з облаштуванням ліфту - 

499,610 тис. грн.; 

 Реконструкція харчоблоку КУ «Сумська спеціалізована школа І ступеня 

№ 30 «Унікум» Сумської міської ради по вул. рибалка, 7 - 100,0 тис. грн. 

2) Зменшити видатки у сумі 8562,214 тис. грн. по КПКВК 1517330 по об’єктах:  

2.1. КЕКВ 3122 у сумі 2662,214 млн. грн. по об’єкту: Полігон для складування 

твердих побутових відходів на території В. Бобрицької сільської ради 

Краснопільського району (3 черга). 

2.2. КЕКВ 3142 у сумі 5900,0 тис. грн. по об’єктах: 

 Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради 

по вул. Пролетарська, 77 – 500,00 тис. грн.; 

 Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика» - 1,0 млн. грн.; 

 Реконструкція Театральної площі – 4400,0 тис. грн. 

3) Збільшити видатки у сумі 3761,733 тис. грн. по КПКВК 1517330 по об’єктах:  

3.1. по КЕКВ 3122 у сумі 161,733 тис. грн. по об’єкту «Будівництво спортивного 

майданчика по вул. Металургів, 17» –161733,0 грн.; 

3.2. по КЕКВ 3142 у сумі 3600,0 тис. грн. по об’єктах: 

 Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79 

– 1500,0 тис. грн. (2019); 

 Реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням штучного 

покриття в районі житлового будинку № 51 В по вул. Іллінська – 

2100,0 тис. грн. (2018-2019) 

4) Збільшити видатки у сумі 243,940 тис. грн. по КПКВК 1517361, КЕКВ 3142 

по об’єктах:  

 Реконструкція грального поля на території КУ Сумський НВК № 16 СМР 

по вул. Шишкіна, 12 – 28000,00 грн. (2018-2019) для спів фінансування 

ДФРР; 

 Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська 

ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71 – 215940,00 грн. (2018-2019); 

5) Збільшити видатки у сумі 3300,0 тис. грн. по КПКВК 1517322 по об’єктах:  

5.1. по КЕКВ 3122 у сумі 300,0 тис. грн. по об’єкту «Нове будівництво 

амбулаторії по вул. Шишкіна, 12 м. Суми» (2018-2019); 

5.2. по КЕКВ 3142 у сумі 3000,0 тис. грн. по об’єктах: 

 Реконструкція лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди Сумської міської ради» по вул. троїцька, 28 в м. Суми – 

1500,0 тис. грн. (2019); 



 Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ «Сумський 

міський клінічний пологовий будинок пресвятої Діви Марії» по 

вул. Троїцька, 20 – 1500,0 тис. грн. (2019); 

6) Збільшити видатки у сумі 1181,651 тис. грн. по КПКВК 1517325, КЕКВ 3142 

по об’єкту «Реконструкція стадіону «Авангард» (2017-2020)»; 

7) Збільшити видатки у сумі 220,0 тис. грн. по КПКВК 1517321, КЕКВ 3142 по 

об’єкту «Реконструкція спортивної зали КУ «ССШ №30 «Унікум» СМР по 

вул. Івана Сірка, 2А» (2019-2020); 

8) Збільшити видатки у сумі 300,0 тис. грн. по КПКВК 1516083, КЕКВ 3122 по 

об’єкту «Нове будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова в 

м. Суми (2019-2020)»; 

9) Збільшити видатки у сумі 154,500 тис. грн. по КПКВК 1517640, КЕКВ 3142 

по об’єкту «Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація 

інженерних мереж ССШ № 25» (2017-2019). 

60. Про лист від 05.02.19 за № 117 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо перерозподілу коштів міського бюджету, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 2337,786 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 

3122 по об’єкту: Полігон для складування твердих побутових відходів 

на території В. Бобрицької сільської ради Краснопільського району (3 

черга); 

2) Збільшити видатки у сумі 2337,786 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 

3122 по об’єктам: 

 Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б в 

м. Суми – 83465,00 грн. (2018-2019); 

 Доріжка здоров’я в селищі Ганнівка, м. Суми – 175501,00 грн. (2018-

2019); 

 Спортивний майданчик на Ковпака – 178596,00 грн. (2018-2019); 

 Мрії збуваються (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця 

Холодногірська, будинки 49 та 51) – 18724,00 грн. (2018-2019); 

 Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба – 

1276500,00 грн. (2018-2019); 

 Спортивний центр «Єдність нації»  - 605000,00 грн. (2018-2019). 

61. Про лист від 28.01.19 за № 57 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо звільнення від пайового внеску Сумську єпархію Свято-Миколаївської 

парафії при введені в експлуатацію храму Святого Миколая за адресою: 

м. Суми, вул. Івана Кавалерідзе, 70/1. 

62. Про лист від 05.02.19 за № 108 начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проектів рішень: 

 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, 

технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету м. Суми»; 



 «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 листопада 

2017 року № 2875-МР «Про затвердження Програми молодіжного 

житлового кредитування м. Суми на 2018-2020 роки та Порядку надання 

пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) 

житла за рахунок міського бюджету в м. Суми». 

63. Про лист від 15.01.19 за № 115 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо перерозподілу фінансової 

підтримки КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, а саме: кошти у 

сумі 233096,10 грн., які передбачені на проведення пересипки побутових 

відходів перенаправити на оплату орендної плати за користування земельною 

ділянкою на території Верхньосироватської об’єднаної територіальної 

громади с. В. Бобрик, на якій розташований полігон для складування ТПВ. 

64. Про лист від 21.01.19 за № 97 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 3,6 млн. грн., а саме: 

 2,0 млн. грн. для фінансової підтримки КП «Міськводоканал» Сумської 

міської ради на проведення оцінки запасів питних підземних вод 

Сумського родовища; 

 500,0 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної документації для 

проведення тампонажу 6-ти недіючих свердловин, глибиною 850-

880 метрів; 

 1,1 млн. грн. для фінансової підтримки КП «Міськводоканал» Сумської 

міської ради, а саме: на розробку проектно-кошторисної документації на     

4-х водозаборах м. Суми (600,0 тис. грн.) та на закінчення проведення робіт 

по огорожі на Ново-Оболонському водозаборі (500,0 тис. грн.). 

65. Про лист від 22.01.19 за № 99 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 12,0 млн. грн. для фінансової підтримки 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на оплату електроенергії. 

66. Про лист від 01.02.19 за № 169 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо інформацію стосовно 

витрачених коштів у сумі 813862,09 грн. на виготовлення кошторисної та 

проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального 

ремонту житлового фонду. 

67. Про лист від 21.01.19 за № 96 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо титульних списків 

капітального ремонту, а саме: 

1) Титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік; 

2) Титульний список капітального ремонту житлового фонду будинків 

ОСББ за кошти міського бюджету на 2019 рік; 

3) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік; 

4) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) в будинках ОСББ за кошти міського бюджету на 2019 рік. 

68. Про лист від 31.01.19 за № 165 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо включення до списку 



капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік наступних адрес: 

1) ОСББ «Ювілейний, буд. 36» за адресою пров. Ювілейний, 36 

(капітальний ремонт вимощення, ганку, мереж холодного водопостачання та 

заміни вікон в місцях загального користування житлового будинку № 36 по 

пров. Ювілейному); 

2) ОСББ «Миру 36» за адресою вул. Миру, 36 (капітальний ремонт по 

улаштуванню теплоізоляції фасадів та встановлення індивідуального теплового 

пункту житлового будинку № 36 по вул. Миру); 

3) ОСББ «Вулик-32» за адресою вул. Харківська, 32 (капітальний ремонт 

електричних мереж житлового будинку № 32 по вул. Харківській); 

4) ОСББ «Продольна-77» за адресою вул. 5-та Продольна, 77 (капітальний 

ремонт вимощення, приямків, входів до підвалів житлового будинку № 77 по 

вул. 5-та Продольній); 

5) ЖБК № 57 «Ивушка» за адресою вул. Інтернаціоналістів, 25 (капітальний 

ремонт ліфтів п. 1, 2, 3 та ОДС житлового будинку № 25 по 

вул. Інтернаціоналістів); 

6) ЖБК № 98 за адресою вул. Г.Крут, 66А (капітальний ремонт ліфтів п. 1, 

2, 3 та ОДС житлового будинку № 66А по вул. Г.Крут); 

7) ЖБК № 77 за адресою вул. Заливна, 33 (капітальний ремонт ліфтів п. 1, 2, 

3 та ОДС житлового будинку № 33 по вул. Заливній); 

8) ОСББ «Миру 32» за адресою вул. Миру, 32 (капітальний ремонт: 

встановлення вікон та дверей в місцях загального користування, встановлення 

індивідуального теплового пункту та мереж опалення житлового будинку № 32 

по вул. Миру); 

9) ЖБК № 70 «Культура» за адресою пр.-кт. М.Лушпи, 23 (капітальний 

ремонт ліфтів п. 1, 2, 3 та ОДС житлового будинку № 23 по пр.-ту. М. Лушпи); 

10) ОСББ «Супруна-8» за адресою вул. Супруна, 8 (капітальний ремонт: 

встановлення вікон та дверей в місцях загального користування, встановлення 

індивідуального теплового пункту житлового будинку № 8 по вул. Супруна); 

11) ОСББ «Коротченко 16» за адресою вул. І. Сірка, 16 (капітальний ремонт 

електричних мереж житлового будинку № 16 по вул. І.Сірка); 

12) Житловий будинок за адресою вул. Джерельна, 31 (капітальний ремонт: 

улаштування теплоізоляції фасадів житлового будинку № 31 по 

вул. Джерельній). 

69. Про лист від 21.01.19 за № 145 заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сумської міської ради Журби О.І. щодо внесення 

змін до міського бюджету на 2019 рік та міської комплексної програми 

розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2019-2021 роки, а 

саме: 

 перенаправлення коштів міського бюджету у сумі 5620,0 тис. грн. з 

виділених на придбання автобусів великої місткості на додаткове 

придбання 1 тролейбуса; 

 перенаправлення залишку коштів у сумі 2980,0 тис. грн., що передбачені 

на придбання автобусів великої місткості, на придбання автобусів 

середньої місткості. 

70. Про лист від 21.01.19 за № 146 заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сумської міської ради Журби О.І. щодо внесення 



змін до міського бюджету на 2019 рік в частині виділення коштів на 

фінансування міської комплексної програми розвитку міського пасажирського 

транспорту м. Суми на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської 

міської ради від 19 грудня 2018 року № 4335-МР, а саме: 612,0 тис. грн. на 

захід «Впровадження єдиної міської системи GPS-контролю міського 

пасажирського транспорту в режимі реального часу» по завданню 

«Впровадження автоматизованої системи інформаційного забезпечення 

пасажирських перевезень» Підпрограми 3. «Організація перевезення 

пасажирів на постійних міських маршрутах». 

71. Про депутатське звернення від 28.01.19 за № 28 Крамченкова А.Б. та 

громадянина Лапіна М.О. щодо виділення з міського бюджету коштів у сумі: 

 400,0 тис. грн. для придбання квартири в місті Лапіну М.О. (можливий 

обмін чи продаж 35% власності квартири в будинку № 6 по 

вул. О. Шапаренка); 

 900,0 тис. грн. для забезпечення розвитку КП «Центр догляду за 

тваринами» Сумської міської ради, його стабільної роботи та кадрового 

забезпечення. 

72. Про лист від 31.01.19 за № 59-Д директора Сумського регіонального 

управління Держмолодьжитла Братушки В.В. щодо збільшення видатків на 

суму 4,72 млн. грн. для фінансування програми молодіжного житлового 

кредитування у м. Суми на 2018-202 0 роки. 

73. Про лист від 25.01.19 за № 22 начальника відділу інформаційних технологій 

та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради Бєломара В.В. щодо 

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про хід 

виконання міської програми «Автоматизація муніципальних 

телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми», затвердженої 

рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР (зі 

змінами), за підсумками 2018 року. 

74. Про лист від 12.02.19 за № 310 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо виділення коштів у сумі 271869,00 грн. для передачі 

субвенції з міського бюджету державному бюджету військової частині А 1476 

на переобладнання у вартове приміщення та поточного ремонту будівлі № 6/28 

(навчального корпусу) військового містечка. 

75. Про лист від 12.02.19 за № 311 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо виділення коштів у сумі 150000,00 грн. для передачі 

субвенції з міського бюджету державному бюджету (Сумському обласному 

військовому комісаріату для Сумського міського військового комісаріату) на 

створення матеріально-технічної бази для виконання завдань територіальної 

оборони (цифрова радіостанція – 5 од. по 20,0 тис. грн., ноутбук – 2 од. по 

15,0 тис. грн., принтер, МФУ – 2 од. по 10,0 тис. грн.). 

76. Про лист від 12.02.19 за № 329 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо виділення додаткових коштів у сумі 103140,00 грн. для 

оплати послуг з технічного обслуговування систем відеоспостереження у 

2019 році. 

77. Про зняття з контролю постійної комісії рішень Сумської міської ради: 
№ 

п/п 

Номер 

рішення 
Дата прийняття Назва рішення 

1.  1537-МР 21 грудня 2016 Про міський бюджет на 2017 рік (зі змінами). 



Доповідає: Липова С.А. 

2.  2909-МР 21 грудня 2017 Про міський бюджет на 2018 рік (зі змінами). 

Доповідає: Липова С.А. 

3.  1538-МР 21 грудня 2016 Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Суми на 2017 рік (зі змінами). 

Доповідає: Липова С.А. 

4.  895-МР 26 жовтня 2011 Про Програму розвитку 12-го мікрорайону міста 

Суми на 2012 – 2016 роки (зі змінами). 

Доповідає: Шилов В.В. 

5.  3670- МР 25 липня 2018 Про приєднання до ініціативи Європейського 

Союзу «Мери за економічне зростання». 

Доповідає: Кубрак О.М. 

6.  3498 - МР 23 травня 2018 Про затвердження Концепції індустріального 

парку «Суми» та  створення індустріального парку 

«Суми». 

Доповідає: Липова С.А. 

7.  3756-МР 08 серпня 2018 Про громадський (партиципаторний) бюджет 

м. Суми. 

Доповідає: Кохан А.І. 

8.  2693 - МР 25 жовтня 2017 Про внесення змін до рішення Сумської міської 

ради від 30 березня 2016 року № 504 – МР «Про 

запровадження громадського (партиципаторного) 

бюджету м. Суми». 

Доповідає: Кохан А.І. 

9.  2982 –МР 27 грудня 2017 Про надання дозволу управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради на реалізацію проекту «Підвищення 

енергоефективності в освітніх закладах м. Суми». 

Доповідає: Липова С.А. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря 

постійної комісії на засідання 19 лютого 2019 року. 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. запропонував обрати т.в.о. секретаря постійної 

комісії на засідання 19 лютого 2019 року Никоненка В.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної 

комісії на засідання 19 лютого 2019 року Никоненка В.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення від 16.01.19 громадянина Денисенка О.М. щодо 

виділення коштів з міського бюджету на проведення операції Денисенко 

Аріадні Олександрівні (2007 р.н.) (ціна операції 60000,00 швейцарських 

франків, ціна обстеження 10000,00 швейцарських франків) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
2.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у сумі 



400,0 тис. грн. на проведення операції Денисенко Аріадні Олександрівні 

(2007 р.н.). 

2.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) на засідання Сумської міської ради, яке відбудеться 

27 лютого 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до 

міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», який пропонуються до 

розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 3, на стор. 79-127) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. (пропозиції щодо внесення змін до міського 

бюджету м. Суми на 2019 рік додаються). Запропонувала погодити 

перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних 

коштів, а саме: виконавчому комітету Сумської міської ради, управлінню освіти 

і науки Сумської міської ради, департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради, службі у справах дітей Сумської міської ради, відділу 

культури та туризму Сумської міської ради, департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради, управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» 

Сумської міської ради, управлінню державного архітектурно-будівельного 

контролю Сумської міської ради, департаменту забезпечення ресурсних 

платежів Сумської міської ради та департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради (зменшити обсяг видатків по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 564 138,00 гривень (вивіз 

побутових відходів та їх утилізація) та збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 564 

138,00 гривень («комунальні послуги та енергоносії»)) (листи відповідних 

головних розпорядників бюджетних коштів від 15.02.19 № 13.01-18/26, від 

28.01.19 № 13.01-18/11, від 18.02.19 № 12.01-27/1175/03, від 18.02.19 

№ 427/27.1-25, від 16.02.19 № 19/1/25.03-11, від 29.01.19 № 147/05.01.01-07, від 

18.02.19 № 49/15.01-27, від 18.02.19 № 72/29.01-12, від 24.01.19 № 06.01-16/249 

та від 05.02.19 № 463/04.02.04-23 додаються). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Вважати за доцільне перерозподіл видатків загального фонду міського 

бюджету на 2019 рік в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головних розпорядників бюджетних коштів, а саме: виконавчому комітету 

Сумської міської ради, управлінню освіти і науки Сумської міської ради, 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, службі у 

справах дітей Сумської міської ради, відділу культури та туризму Сумської 

міської ради, департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, 

управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради, 

управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської 

ради, департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та 



департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(зменшити обсяг видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

на суму 564 138,00 гривень (вивіз побутових відходів та їх утилізація) та 

збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» на суму 564 138,00 гривень («комунальні послуги та 

енергоносії»). 

3.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4280-МР «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020 - 2021 роки», який пропонуються до розгляду на сесії 

27.02.19 (Книга 1, питання № 4, на стор. 128-129) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про звіт про 

виконання міського бюджету за 2018 рік», який пропонуються до розгляду на 

сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 5, на стор. 130-249) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  
5.1. Інформацію прийняти до відома. 

5.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про стан виконання 

рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних 

напрямів розвитку на 2019-2020 роки» (зі змінами), за підсумками 2018 року», 

який пропонуються до розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 6, на 

стор. 250-335) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію прийняти до відома. 

6.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 



«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання 

коштів резервного фонду міського бюджету за грудень 2018 року», який 

пропонуються до розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 7, на 

стор. 336) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  
7.1. Інформацію прийняти до відома. 

7.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання 

коштів резервного фонду міського бюджету за січень 2019 року», який 

пропонуються до розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 8, на 

стор. 337) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  

8.1. Інформацію прийняти до відома. 

8.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.01.19 за № 168 директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо 

проекту рішення Сумської міської ради «Про здійснення державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами 

Сумської міської ради за 2018 рік» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ:  
9.1. Інформацію прийняти до відома. 

9.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.12.18 за № 4588 директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо 

інформації про стан врахування пропозицій, наданих під час електронних 

консультацій станом на 01.10.18, які проводились відповідно до розпорядження 

міського голови від 21.11.2017 № 404-Р «Про проведення консультацій з 

громадськістю щодо проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту 



Програми економічного та соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

 

11. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 25 липня 2018 року № 3676-МР «Про здійснення місцевого 

забезпечення для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» за 

ІІ півріччя 2018 року (лист від 27.12.18 за № 4932 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.01.19 за № 5 директора департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо інформації 

про хід виконання рішення Сумської міської ради від 12 серпня 2015 року                      

№ 4648-МР «Про залучення кредиту Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Покращення 

енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» станом на 01.01.19 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про інформацію про стан виконання рішення Сумської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму економічного і 

соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 

2019-2020 роки» за підсумками 2018 року (лист від 28.12.18 за № 4945 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.01.19 за № 167 директора департаменту 

фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. щодо 



інформації про стан реалізації покладених на Сумську міську раду повноважень 

у здійсненні державної  регуляторної політики протягом 2018 року 

департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про звіт про роботу постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 

ради VII скликання за 2018 рік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  

15.1. Інформацію прийняти до відома. 

15.2. Рекомендувати відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради 

(Божко Н.Г.): 

15.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради. 

15.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

15.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати відповідний проект 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.12.18 за № 1279 начальника управління 

архітектури та містобудування Сумської міської ради Кривцова А.В. про звіт 

щодо періодичного відстеження результативності регуляторного акту – 

рішення Сумської міської ради від 24 вересня 2014 року № 3554-МР «Про 

затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна в місті Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко О.О. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.12.18 за № 4104 в.о. директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Михайлик Т.О. про 

звіт щодо періодичного відстеження результативності регуляторного акту – 

рішення Сумської міської ради від 26 жовтня 2011 року № 896-МР «Про 

затвердження Порядку передачі в оренду майна комунальної власності 

територіальної громади м. Суми» та звіт про повторне відстеження 



результативності рішення Сумської міської ради від 26 квітня 2017 року 

№ 2028-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 жовтня 

2011 року № 896-МР «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна 

комунальної власності територіальної громади міста Суми» (зі змінами)» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Клименко Ю.М. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про листи від 17.01.19 за № 165 та від 13.02.19 за № 532 

директора департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради Клименка Ю.М. щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

28 листопада 2018 року № 4159-МР «Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік», а саме: 

1) виключити з плану діяльності пункт 5 «Про Порядок формування та 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Суми, що підлягають приватизації»; 

2) доповнити план наступними проектами рішень Сумської міської ради 

(додаються): 

№ 

п/п 
Назва регуляторного акта 

Цілі 

прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

5 Про внесення змін до 

рішення Сумської міської 

ради від 26 липня 2017 року 

№ 2383-МР «Про 

затвердження Порядку 

надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого 

і середнього 

підприємництва з міського 

бюджету м. Суми» 

Дотримання вимог 

Антимонопольного 

комітету України за 

результатами розгляду 

справи про 

допустимість державної 

допомоги, відповідно до 

отриманого 02.01.2019 

подання 

І-ІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів 

Сумської міської ради 

6 Про внесення змін до 

рішення Сумської міської 

ради від 26 жовтня 2011 року 

№ 896-МР «Про 

затвердження Порядку 

передачі в оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Суми» (зі змінами)» 

Удосконалення порядку 

передачі в оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Суми 

ІІ-ІІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів 

Сумської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Клименко Ю.М. 

УХВАЛИЛИ:  



18.1. Вважати за доцільне внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

28 листопада 2018 року № 4159-МР «Про план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік», а саме: 

1) виключити з плану діяльності пункт 5 «Про Порядок формування та 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Суми, що підлягають приватизації»; 

2) доповнити план наступними проектами рішень Сумської міської ради: 

№ 

п/п 
Назва регуляторного акта 

Цілі 

прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

5 Про внесення змін до 

рішення Сумської міської 

ради від 26 липня 2017 року 

№ 2383-МР «Про 

затвердження Порядку 

надання фінансової 

підтримки суб’єктам малого 

і середнього 

підприємництва з міського 

бюджету м. Суми» 

Дотримання вимог 

Антимонопольного 

комітету України за 

результатами розгляду 

справи про 

допустимість державної 

допомоги, відповідно до 

отриманого 02.01.2019 

подання 

І-ІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів 

Сумської міської ради 

6 Про внесення змін до 

рішення Сумської міської 

ради від 26 жовтня 2011 року 

№ 896-МР «Про 

затвердження Порядку 

передачі в оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Суми» (зі змінами)» 

Удосконалення порядку 

передачі в оренду майна 

комунальної власності 

територіальної громади 

м. Суми 

ІІ-ІІІ 

квартал 

Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів 

Сумської міської ради 

18.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради: 

18.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

18.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

18.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.02.19 за № 5 голови ради учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції при міському голові Тимофієва А.П. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів на придбання житла для 

громадянки Пономаренко О.В. (яка має сина від загиблого Героя Небесної 

Сотні Братушки Олексія) (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Чепік К.М., Дмітрєвская А.І. 

УХВАЛИЛИ: Підтримати виділення коштів з міського бюджету на придбання 

житла для громадянки Пономаренко О.В. (яка має сина від загиблого Героя 

Небесної Сотні Братушки Олексія) за рахунок коштів, які передбачені на 

придбання житла учасникам антитерористичної операції, за умови надання 

постійній комісії протоколу ради учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському 

голові, в якому буде погоджено направити кошти у сумі 350,0 тис. грн. (які 

передбачені на придбання житла учасникам антитерористичної операції) на 

придбання житла для громадянки Пономаренко О.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 28.12.18 за № 403 директора департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо 

інформації про хід виконання протокольних доручень постійної комісії від 

27.11.18 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Маринченко С.Б. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 14.12.18 за № 9756 директора департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо 

додаткового передбачення в міському бюджеті на 2019 рік коштів у сумі 

204072,00 грн. (враховуючи звернення батьків дітей хворих на фенілкетонурію 

та пропозицію Чепіка В.І. щодо збільшення розміру щомісячної грошової 

виплати  учасникам бойових дій, які захищали та визволяли місто Суми та 

ветеранам підпільно-партизанського руху у період Другої світової війни, 

мешканцям міста Суми з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що ініціатор зняв з розгляду постійної 

комісії дане питання. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.01.19 за № 691 директора департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. 

управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради на виготовлення проектно-кошторисної документації для 

облаштування окремого входу у відділення денного перебування «Злагода» по 

просп. Т. Шевченка, 11 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Галіченко І.Ф. 

УХВАЛИЛИ:  
22.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 100,0 тис. грн. управлінню капітального будівництва та дорожнього 



господарства Сумської міської ради на виготовлення проектно-кошторисної 

документації для облаштування окремого входу у відділення денного 

перебування «Злагода» по просп. Т. Шевченка, 11 за рахунок коштів 

управління капітального будівництва та дорожнього господарства. 

22.2. Рекомендувати управлінню капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рибальченко І.А. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.01.19 за № 34 начальника відділу культури та 

туризму Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо виділення у 2019 році 

коштів у сумі 334,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної 

документації для реконструкції Сумської дитячої художньої школи 

ім. М.Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по вул. Псільській, 7 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що ініціатор зняв з розгляду постійної 

комісії дане питання. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.01.19 за № 29 головного лікаря КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо виділення коштів у сумі 

500,0 тис. грн. для придбання ультразвукового денситометру (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. зняла з розгляду постійної комісії дане 

питання. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.01.19 за № 163 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 20,0 тис. грн. на ремонт флюорографа з 

цифровою обробкою зображення для КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№ 1» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ:  
25.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 20,0 тис. грн. на ремонт флюорографа з цифровою обробкою зображення 

для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» за рахунок коштів відділу 

охорони здоров’я Сумської міської ради. 

25.2. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., 

Никоненко В.В., Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

26. СЛУХАЛИ: Про листи від 28.01.19 за № 33 завідувача Сумського ДНЗ 

(центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Гапуніч О.Г. та від 

05.02.19 за № 219 начальника управління освіти і науки сумської міської ради 



Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 22,0 тис. грн. для заміни двох стояків холодної та гарячої води (додається). 

27. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 214 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 422101,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 16 «Сонечко», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 45 (додається). 

28. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 215 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 371715,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 19 «Рум’янек», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 3 (додається). 

29. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 216 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 519343,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 13 (додається). 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 217 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 108052,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик», за адресою: 

вул. Ковпака, 27 (додається). 

31. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 218 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 162000,00 грн. на капітальний ремонт пральні 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 33 «Маринка», за адресою: м. Суми, 

вул. Котляревського, 2 (додається). 

32. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 220 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 299309,00 грн. на капітальний робіт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 39 «Теремок», за адресою: вул. Металургів, 7а 

(додається). 

33. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 221 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 218520,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6», за адресою: м. Суми, вул. СКД, 17. 

34. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 222 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1420729,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: 

м. Суми, вул. Олега Балацького, 32 (додається). 



35. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 223 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 45562,00 грн. на капітальний ремонт 

централізованої системи опалення КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Ігоря 

Гольченка», за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 5 (додається). 

36. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 224 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 120232,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у КУ Сумський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми, Сумської області, за адресою: 

вул. Холодногірська, 47 (додається). 

37. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 225 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1 300 000,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 

ім. М.Н. Нестеровського, за адресою: м. Суми, вул. Івана Харитоненка, 3 

(додається). 

38. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 243 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 150 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Метелик», за адресою: м. Суми, 

вул. Харківська, 13 (додається). 

39. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 244 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 350 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у КЗ «Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 13 (додається). 

40. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 247 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 125 000,00 грн. на поточний ремонт 

роздягальні цокольного поверху будівлі КУ «Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка», за адресою: м. Суми, вул.  Г. Кондратьєва, 76 

(додається). 

41. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 249 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 935 000,00 грн. на капітальний ремонт 

асфальтного покриття на території  Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) 

№ 14 «Золотий півник», за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 15 (додається). 

42. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 251 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 287 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 



у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Калинка», за адресою: м. Суми, 

вул. Г. Кондратьєва, 124 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

Шилов В.О. запропонував питання фінансування галузі освіти, які стосуються 

ремонту навчальних закладів міста, розглянути на окремому засіданні, на яке 

запросити міського голову, начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. та начальника управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 

УХВАЛИЛИ: Розглянути питання фінансування галузі освіти, що стосуються 

ремонту навчальних закладів міста, на окремому засіданні, на яке запросити 

міського голову, начальника управління освіти і науки Сумської міської ради 

Данильченко А.М. та начальника управління капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

43. СЛУХАЛИ: Про листи від 16.11.18 за № 40 та від 04.02.19 за № 49 голови 

ОСББ «Суми Садова 33» Чеканської І.В. та від 12.02.19 за № 93/01-16 

співвласника нежитлових приміщень Висєканцевої Т.С. щодо виділення коштів 

для проведення експертного обстеження будинку № 33 по вул. Садовій та щодо 

включення до титульного списку капітального ремонту житлового фонду зі 

100%  ремонтом будинку № 33 по вул. Садовій (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  

43.1. Вважати за доцільне включення до титульного спису капітального ремонту 

житлового фонду на 2019 рік будинок № 33 по вул. Садовій. 

43.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Яременко Г.І.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Змисля І.Ф., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Саченко М.В., Рибальченко І.А., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинув Никоненко В.В. 

 

44. СЛУХАЛИ: Про звернення від 06.12.18 мешканців будинку № 5 по 

вул. Кузнечній щодо ремонту прибудинкової території будинку та включення 

будинку до титульного списку капітального ремонту житлового фонду 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мішукова І.С. 

УХВАЛИЛИ:  
44.1. Вважати за доцільне включення до титульного спису капітального ремонту 

житлового фонду на 2019 рік будинок № 5 по вул. Кузнечній. 

44.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 




