
ПРОТОКОЛ № 88 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 26 березня 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59, 

 з 1400 до 1715 год 
 

Присутні 8 депутатів з 11 обраних: Жиленко В.М., Змисля І.Ф., 

Левченко Ю.О., Никоненко В.В., Рибальченко І.А., Саченко М.В., Чепік В.І. 

Шилов В.О. 

Відсутні – 3 депутати: Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., Липова С.А. 

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

Секретар постійної комісії – Левченко Ю.О. 

 

Запрошені: 

1. Бєломар В.В. – начальник відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради. 

2. Богданов В.В. – начальник управління розвитку житлово-комунального 

господарства департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

3. Богодушко Б.І. – депутат Сумської міської ради. 

4. Боженко К.В. – начальник відділу підприємництва, промисловості та 

організаційно-аналітичного забезпечення департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради. 

5. Гапуніч В.Я. - член будинкового комітету будинку № 5 по 

пров. З Красовицького. 

6. Горбась А.М. – член будинкового комітету «Пришибський». 

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

ради. 

8. Дяговець О.В. – директор КП «Інфосервіс» Сумської міської ради. 

9. Казбан Н.О. – завідувач ДНЗ № 15 «Перлинка». 

10. Калюжний О.О. – начальник управління патрульної поліції в Сумській 

області. 

11. Кононенко С.В. – начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Сумської міської ради. 

12. Корж М.О. – заступник начальника відділу підприємництва, промисловості 

та організаційно-аналітичного забезпечення департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради. 

13. Костенко О.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради. 

14. Лапоногова В.В. – заступник головного лікаря КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5». 

15. Литвиненко В.А. – заступник начальника управління у справах осіб з 

інвалідністю та соціального обслуговування громадян – заступник 

начальника відділу з організації соціальних послуг та роботи з інститутами 

громадянського суспільства департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради. 



16. Марюхна Н.К. – начальник відділу розвитку житлового господарства 

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

17. Нерчу Н.О. – член будинкового комітету будинку № 5 по 

пров. З Красовицького. 

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

міської ради. 

19. Сергієнко В.О. - голова правління ОСББ «Піраміда 160/5». 

20. Сердюк Ю.О. – заступник військового комісара Сумського міського 

військового комісаріату. 

21. Скрипка В.В. – начальник технічного відділу КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5». 

22. Співакова Л.І. – в.о. директора департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради. 

23. Тисівський Й.В. – головний інженер КП «Міськводоканал» Сумської 

міської ради. 

24. Фірст Т.І. - член будинкового комітету «Пришибський». 

25. Чередниченко В.В.– громадянин міста Суми. 

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

міської ради. 

27. Яковенко С.В. – начальник відділу транспорту, зв'язку та 

телекомунікаційних послуг Сумської міської ради. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про лист від 13.03.19 за № 106 начальника відділу культури та туризму 

Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 182145,29 грн. на виготовлення проектно-

кошторисної документації для реконструкції Сумської дитячої школи 

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

(додається). 

2. Про лист від 13.02.19 за № 275 начальника управління освіти і науки 

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

міського бюджету коштів у сумі 51079,00 грн. на виконання інженерно-

геологічних випробувань та 960000,00 грн. на капітальний ремонт 

дренажного поля каналізаційної системи «Біо Сток-80» для Сумського ДНЗ 

№ 27 «Світанок» (додається). 

3. 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 

(додаються). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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). 

9. 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 ремонт 

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

вул. Металургів, 7а (додається). 

10. 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). 

11. 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). 

12. 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). 

13. 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). 

14. 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). 

15. 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). 

16. 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). 

17. 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). 

18. 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). 

19. 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). 

20. Про лист від 13.02.19 за № 276 начальника управління освіти і науки 

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

міського бюджету коштів у сумі 190,0 тис. грн. на капітальний ремонт 

покрівлі КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9» (додається). 

21. Про лист від 18.02.19 за № 305 начальника управління освіти і науки 

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

міського бюджету коштів у сумі 250882,00 грн. на оплату праці 4,5 шт. од. 

сторожів будинку № 35 по вул. Холодногірській (додається). 

22. Про лист від 28.02.19 за № 358 начальника управління освіти і науки 

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

міського бюджету коштів у сумі 527,4 тис. грн. на виконання капітального 

ремонту огорожі навколо Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 15 «Перлинка», за 

адресою м. Суми, вул. Нахімова, 17 (додається). 

23. Про лист від 28.02.19 за № 359 начальника управління освіти і науки 

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

міського бюджету коштів у сумі 734,0 тис. грн. на капітальний ремонт 

покрівлі Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 15 «Перлинка», за адресою м. Суми, 

вул. Нахімова, 17 (додається). 

24. Про звернення депутата Сумської міської ради Малюк О.В. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів для завершення 



ремонтних робіт у приміщенні дитячо-юнацького клубу «Сучасник» за 

адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21/1 (додається). 

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

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

на сесії 27.03.19 (Книга 1, питання № 1, на стор. 1) (додається). 

26. 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» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на 

сесії 27.03.19 (Книга 1, питання № 2, на стор. 2-6) (додається). 

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

резервного фонду міського бюджету за лютий 2019 року», який пропонується 

до розгляду на сесії 27.03.19 (Книга 1, питання № , на стор. 112) (додається). 

28. Про лист від 21.02.19 за № 704 директора департаменту фінансів, економіки 

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

виконання міських цільових (комплексних) програм, фінансування яких у 

2018 році здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та інших 

джерел фінансування, за підсумками 2018 році (з плану роботи постійної 

комісії) (додається). 

29. Про листи від 22.02.19 за № 722 директора департаменту фінансів, економіки 

та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. та від 28.02.19 за № 303 

в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

Чумаченко О.Ю. щодо надання дозволу департаменту фінансів Сумської 

обласної державної адміністрації на розміщення коштів іншої субвенції з 

міського бюджету обласному бюджету на капітальний ремонт гамма-

терапевтичних апаратів з повною заміною джерел іонізуючого 

випромінювання для ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний 

диспансер» в сумі 1500000,00 грн. на вкладних (депозитних) рахунках банків 

з послідуючим внесенням змін у договір про передачу коштів іншої субвенції 

(додаються). 

30. Про лист від 07.03.19 за № 940 директора департаменту фінансів, економіки 

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

основні показники економічного і соціального розвитку міста Суми за 

підсумками 2018 року відповідно до рішення Сумської міської ради від 

27 лютого 2019 року № 4642-МР «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» 

(з плану роботи постійної комісії) (додається). 

31. Про лист від 07.03.19 за № 937 директора департаменту фінансів, економіки 

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

врахування пропозицій, наданих під час електронних консультацій та 

громадських слухань, за підсумками 2018 року (додається). 

32. 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 (додається). 



33. Про звернення від 21.02.19 мешканців будинку № 3 по вул. Гамалія та від 

12.03.19 за № 326 в.о. директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Богданова В.В. щодо включення до титульного списку 

капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік робіт по капітальному 

ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Гамалія (додаються). 

34. 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 (додається). 

35. Про звернення від 24.02.19 Гапєєва Л.В. щодо вжиття заходів оперативного 

реагування стосовно скасування оплати за послуги водопостачання за 

дружину та здійснення перерахунку (додається). 

36. Про лист від 04.03.19 за № 23 голови правління ОСББ «Піраміда 160/5» 

Сергієнка В.О. щодо включення будинку № 160/5 по вул. Герасима 

Кондратьєва до титульного списку капітального ремонту житлового фонду 

робіт по капітальному ремонту покрівлі та парапетів, сума коштів 

541795,00 грн. (додається). 

37. Про усне звернення громадянки Сєрбіної Є.С. щодо відсутності у квартирі 

№ 48 по вул. Горького, 40 гарячої води. 

38. Про лист від 15.03.19 за № 19 голови правління ОСББ «Мрія-3» 

Покидько Л.М. щодо встановлення дитячого майданчика на прибудинковій 

території будинку № 3/1 по вул. Харківській (додається). 

39. Про лист від 11.02.19 за № 1685 начальника управління патрульної поліції в 

Сумській області Калюжного О.О. щодо виділення коштів у сумі 

2 106 000,00 грн. для поліпшення матеріально-технічної бази (оснащення та 

обслуговування патрульних автомобілів та будівлі управління) (додається). 

40. Про лист від 06.03.19 за № 5122 начальника Сумського відділу поліції 

Карабути П.І. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

476380,00 грн., а саме: 

 264880,00 грн. на поточний ремонт службового автотранспорту відділу; 

 211500,00 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту відділу (додається). 

41. 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 (додається). 

42. 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.) (додається). 



43. Про лист від 25.03.19 за № 2/825 т.в.о. військового комісара Сумського МВК, 

підполковника Чумака Р.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 45,0 тис. грн. на сприяння в організації розшуку та доставки до 

призовної дільниці призовників, які ухиляються від проходження строкової 

військової служби (оплата транспортних послуг), для роботи міської 

призовної комісії Сумського МВК (канцелярські приладдя, проїзні квитки) 

під час проведення призову на строкову військову службу у квітні-червні 

2019 року (додається). 

44. 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 (додається). 

45. Про лист від 13.03.19 за № 523 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів, а 

саме: 

 1 020 000,00 грн. на забезпечення підтримки роботи комп’ютерної 

техніки Сумської міської ради; 

 320 000,00 грн. на забезпечення підтримки роботи активного мережевого 

обладнання Сумської міської ради (додається). 

46. Про лист від 13.03.19 за № 527 першого заступника міського голови 

Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

1 578 000,00 грн. на забезпечення необхідним обладнанням територіального 

підрозділу ЦНАП (вул. Р. Атаманюка, 49А), на придбання обладнання для 

виготовлення посвідчень водія та технічних паспортів на транспортні засоби 

(додається). 

47. 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 (додається). 

48. Про листи від 11.02.19 за № 32 директора КДЮСШ «Суми» Літовцевої Т.В. 

та від 12.02.19 за № 12 директора міського центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» Гонтовенка Є.В. щодо виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на капітальний ремонт покрівлі, 

утеплення трибун  (1,5 млн. грн.) та фасаду (2,5 млн. грн.) спортивного 

комплексу «Авангард» (додаються). 

49. Про лист від  14.02.19 за № 12 директора комплексної ДЮСШ «Авангард» 

Коваленко О.А. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 100,0 тис. грн. на закупівлю спортивного інвентарю та форми для 

спортивної школи, на участь та підготовку до участі у всеукраїнських 

змаганнях (додається). 

50. Про лист від 27.02.19 за № 390 головного лікаря КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо додаткового виділення з міського 



бюджету коштів у сумі 295500,00 грн. на облаштування та на поточний 

ремонт кабінету променевої діагностики (додається). 

51. Про лист від 11.03.19 за № 443 головного лікаря КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 181224,00 грн. на проведення капітального ремонту 

ліфта № 1029 (додається). 

52. Про лист від 20.03.19 за № 368 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 1450000,00 грн. на придбання біфуркаційних 

судинних протезів та лінійних судинних (артеріальних) протезів для 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

53. Про лист від 12.02.19 за № 238 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 2437100,00 грн. на придбання витратних 

матеріалів для ангіографічних обстежень, інтервенційних і оперативних 

втручань під контролем рентгенівської ангіографічної апаратури для 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» (додається). 

54. Про лист від 22.02.19 за № 284 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 3720,0 тис. грн. на придбання 

рентгенівського апарату POLISTAT M для КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 4» (додається). 

55. Про лист від 12.03.19 за № 339 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 7918,1 тис. грн. на безперебійне 

забезпечення пільгової категорії населення медикаментами та лікарськими 

засобами за пільговими рецептами (додається). 

56. Про лист від 20.03.19 за № 374 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 12,5 тис. грн. для КЗ СОР «Сумського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для 

відшкодування всіх витрат, пов'язаних з транспортуванням (додається). 

57. Про лист від 25.03.19 за № 394 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 124560,00 грн. на оплату послуг з технічного 

обслуговування комп’ютерної техніки з КП «Інфосервіс» (додається). 

58. Про лист від 25.03.19 за № 394 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 253,0 тис. грн. на капітальний ремонт даху 

денного стаціонару консультативно-діагностичного відділення № 2 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (вул. І. Сірка, 3) (додається). 

59. 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 

(додається). 

60. 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» 

(додається). 

61. 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 (додається). 

62. Про лист від 26.02.19 за № 1606 директора КП «Міськводоканал» Сумської 

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

коштів для виконання актів та приписів Державної служби геології та надр 

України, а саме: 

 проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища, 

термін виконання складає від 1,5 до 3-х років, орієнтовна вартість робіт 

складає 1,5-2,2 млн. грн.; 

 розробка проектно-кошторисної документації та тампонаж недіючих 

свердловин (21 одиниця). В першу чергу, 6 одиниць, орієнтовна вартість 

може сягати близько 20,0 млн. грн.; 

 розробка проектно-кошторисної документації та влаштування огорожі на 

водозаборах м. Суми, орієнтовна вартість цих робіт складає 7,2 млн. грн. 

(додається). 

63. Про лист від 13.02.19 за № 10375 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації 

про стан розгляду й вирішення звернень підприємців з питань виконання 

рішень, дій або бездіяльності посадових осіб виконавчих органів міської ради 

(з плану роботи постійної комісії) (додається). 

64. Про листи від 20.02.19 за № 635 та від 27.02.19 за № 780 директора 

департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 

Клименка Ю.М. щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту 

рішення Сумської міської ради «Про хід виконання цільової Програми 

підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки 

(зі змінами) за підсумками 2018 року» (додаються). 

65. Про лист від 21.02.19 за № 645 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо інформації 

про розмір ставок податків (з плану роботи постійної комісії) (додається). 

66. Про лист від 25/02/19 за № 690 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 доповнити план наступним пунктом 

(додається): 



№ 

з/п 
Назва проекту рішення 

Цілі 

прийпятгя 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

 Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки в м. Суми 

Перегляд 

(оптимізація) ставок 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки з 

метою недопущення 

втрат міського 

бюджету та 

дотримання вимог 

антимонопольного 

законодавства 

І-ІІ 

квартал 
Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

67. 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 (додається). 

68. Про лист від 28.02.19 за № 58 начальника відділу інформаційних технологій 

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

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 1340,0 тис. грн. для 

можливості виведення на аутсорсинг частини критичних для функціонування 

виконавчих органів задач та уникнення ситуації із зупинкою надання послуг 

та роботи виконавчих органів (додається). 

69. Про звернення секретаря Сумської міської ради Баранова А.В. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 600,0 тис. грн. для 

перенесення бази даних документів зі старої системи документообігу до 

нової (додається). 

70. Про звернення секретаря Сумської міської ради Баранова А.В. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі  800,0 тис. грн. на 

фінансування завдання 1.1. «Створення комплексної системи захисту 

інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради» підпрограми 7 

Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних 

систем на 2017-2019 роки в м. Суми» (додається). 

71. Про лист від 25.02.19 за № 127 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів для виконання 

програми молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 2018-2020 роки 

та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво 

(реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми, а саме: 

 2 358491,00 грн. по КПКВК 1518821 «Надання кредиту» (загальний 

фонд), КЕКВ 4113; 

 141510,00 грн. по КПКВК 1516084 «Витрати пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів наданих на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (загальний фонд), 

КЕКВ 2610 (додається). 



72. 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» (додається). 

73. 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 (додається). 

74. 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» (додається). 

75. 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) (додається). 

76. 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 (додається). 

77. 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» (додається). 

78. 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» (додається). 



79. 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» (додається). 

80. 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» (додається). 

81. 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 6462,214 тис. грн. по КПКВК 1517330 по 

об’єктах: 

2.1). КЕКВ 3122 у сумі 562,214 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’єктам: 

 «Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської 

міської ради по вул. Пролетарська, 77 - 500,0 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» - 161733,00 грн.; 

(2018-2019); 

3.2). по КЕКВ 3142 у сумі 1500,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79» - 

1500,0 тис. грн. (2019); 



4) Збільшити видатки у сумі 28,0 тис. грн. по КПКВК 1517361, КЕКВ 3142 

по об’єкту «Реконструкція грального поля на території КУ Сумський 

НВК № 16 СМР по вул. Шишкіна, 12» для спів фінансування ДФРР; 

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» - 300,0 тис. грн. (2018-2019) 

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

 «Реконструкція лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцькій, 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» - 1181,651 тис. грн. 

(2017-2020); 

7) Збільшити видатки у сумі 435,940 тис. грн. по КПКВК 1517321, КЕКВ 

3142 по об’єктам: 

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

вул. Івана Сірка, 2А» - 220,0 тис. грн. (2019-2020); 

 «Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська 

ЗОШ №20 м. Суми по вул. Металургів, 71» - 215,940 тис. грн. (2018-

2019) 

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» - 300,0 тис. грн. (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» - 154,500 тис. грн. (2017-

2019) (додається). 

82. 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) 

(додається). 

83. Про лист від 13.03.19 за № 248 начальника управління капітального 

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

щодо перерозподілу коштів в межах галузі, а саме: 

 Зменшити видатки у сумі 1,0 млн. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту «Реконструкція будівлі по вул. Першотравневій, 12»; 

 Збільшити видатки у сумі 1,0 млн. грн. по КПКВК 1517310, КЕКВ 3122 

по об’єкту «Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)» 

(додається). 

84. Про лист від 11.02.19 за № 145 начальника управління капітального 

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

щодо внесення змін до міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 84344,60 грн. по КПКВК 1517310, КЕКВ 3122 по 

об’єкту «Будівництво зливової каналізації по вул. Серпневій». 

2) Збільшити видатки у сумі 84344,60 грн. по КПКВК 1517370, КЕКВ 2800 на 

наступні об’єктах:  

2.1). Реконструкція будівлі ДНЗ № 2 по вул. Інтернаціоналістів, 39 – 

8468,60 грн. 

2.2). Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» – 8523,80 грн. 

2.3). Реконструкція ДНЗ № 22 «Джерельце» – 8523,80 грн. 

2.4). Реконструкція грального поля по вул. Якіра – 8523,80 грн. 

2.5). Реконструкція будівлі по вул. Г.Кондратьєва,159 – 8523,80 грн. 

2.6). Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 – 

8523,80 грн. 

2.7). Реставрація будівлі по вул. Петропавлівська, 91 – 8523,80 грн. 

2.8). Реставраційний ремонт будівлі по вул.. Покровська, 9 – 8523,80 грн. 

2.9). Капітальний ремонт Комунальної установи «Сумська міська 

клінічна лікарня № 4» за адресою: вул. Праці, 3 – 8468,60 грн. 

2.10). Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 165/71 під 

розміщення КУ «Центр надання соціально-медичних, психологічних 

послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей – 

7746,40 грн. (додається). 

85. 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 (додається). 



86. Про лист від 13.02.19 за № 145/1 начальника управління капітального 

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

щодо виділення у 2019 році коштів у сумі 250,0 тис. грн. на реконструкцію 

дитячого майданчика на території КУ «Сумська спеціалізована школа № 10 

ім. О. Бутка» по вул. Новомістинській, 30 (додається). 

87. Про лист від 25.02.19 за № 26 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 5922,3 тис. 

грн. на капітальний ремонт міського захищеного пункту управління (МЗПУ) 

(адреса розташування: вул. Привокзальна, 2, м. Суми, обліковий номер 

68041, сховище ІІ класу) (додається). 

88. Про лист від 11.03.19 за № 236 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 5,9 млн. грн. 

на об’єкт «Реконструкція міського захищеного пункту управління» 

(додається). 

89. Про лист від 13.03.19 за № 192 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 2,3 млн. грн. 

на об’єкт «Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12» (додається). 

90. Про лист від 13.03.19 за № 187 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 5,0 млн. грн. 

на об’єкт «Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції» (додається). 

91. Про лист від 13.03.19 за № 185 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 1,5 млн. грн. 

на об’єкт «Реконструкція грального поля на території КУ «Сумська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 27» по вул. Охтирській, 33» (додається). 

92. Про лист від 13.02.19 за № 323 заступника міського голови з питань 

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

внесення змін до міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

 Зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0217422 «Регулювання цін 

на послуги місцевого наземного електротранспорту» на суму 

6102369,40 грн.; 

 Збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0217412 «Регулювання цін 

на послуги місцевого автотранспорту» на суму 6102369,40 грн. 

(додається). 

93. 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» (додається). 

94. Про лист від 18.03.19 за № 563 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Журби О.І. 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 доповнити план новим пунктом: 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідаль ний за 

розробку проекту 

1 Про встановлення збору за 

місця для паркування 

транспортних засобів 

Виконання вимог чинного 

законодавства; 

Встановлення однакових умов 

для платників збору - фізичних і 

юридичних осіб; збільшення 

надходжень до міського бюджету 

від суб’єктів підприємницької 

діяльності, які працюють у сфері 

надання послуг з паркування 

автомобілів 

II квартал Відділ транспорту, 

зв’язку та 

телекомунікаційних

послуг Сумської 

міської ради 

95. Про лист від 20.03.19 за № 65 в.о. начальника управління стратегічного 

розвитку міста Сумської міської ради Никоненка В.В. 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 доповнити план новим пунктом (додається): 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідаль ний за 

розробку проекту 

1 Про встановлення 

туристичного збору 

Виконання вимог чинного 

законодавства; 

Встановлення однакових умов 

для платників збору - фізичних і 

юридичних осіб; збільшення 

надходжень до міського бюджету 

від суб’єктів підприємницької 

діяльності, які працюють у сфері 

надання послуг, пов’язаних з 

туризмом. 

II квартал Управління 

стратегічного 

розвитку міста 

Сумської міської 

ради 

96. Про лист від 12.03.19 за № 324 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо титульних списків 

капітального ремонту, а саме: 

1) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік (роботи виконані 

у 2018 році, але не профінансовані); 

2) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік (виконана 

проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи у 2018 році); 

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 

(додається). 

97. Про лист від 12.03.19 за № 724 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо титульного списку 

капітального ремонту житлового фонду (ліфти та системи ОДС) за кошти 

міського бюджету на 2019 рік (додається). 

98. Про лист від 21.03.19 за № 377 в.о. директора департаменту інфраструктури 

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

капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік, а саме: 

1) Титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік (роботи виконані у 2018 році, але не 

профінансовані); 

2) Титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік (виконана проектно-кошторисна 

документація та розпочаті роботи у 2018 році); 

3) Титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік; 

4) Титульний список капітального ремонту житлового фонду будинків 

ОСББ за кошти міського бюджету на 2019 рік (додається). 

99. 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) (додається). 

100. Про список капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою 

участю (на 4922500,00 грн.) (додається). 

101. 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 

(додається). 

102. Про лист від 15.02.19 за № 238 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо перерозподілу видатків, а 

саме: фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» у сумі 63,0 тис. 

грн. перенаправити на поповнення статутного фонду КУ «Центр догляду за 

тваринами» на придбання обладнання та предметів довгострокового  

використання, шпицометру РІ – 20800,00 грн., та дизельного генератора 

15кВТ – 42200,00 грн. (додається). 

103. Про лист від 18.02.19 за № 18 заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо проведення в 2019 році 

ремонтних робіт тротуару та проїжджої частини біля будинку № 11 по 

вул. Глінки, де розташована ГО «Товариство допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушеньл «Феліцитас» (додається). 

104. Про лист від 18.02.19 за № 19 заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 408812,73 грн. для запровадження роботи 

міні майстерні в рамках якої будуть надаватися послуги соціальної 

реабілітації та трудової дисципліни (введення додаткових 3-х штатних 

одиниць, нарахування доплати працівникам) (додається). 

105. Про зняття з контролю постійної комісії рішень Сумської міської ради 

(інформації додаються): 
№ 

п/п 

Номер 

рішення 
Дата прийняття Назва рішення 

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

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

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

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



4.  3676 - МР 25 липня 2018 Про здійснення місцевого запозичення для 

фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності в дошкільних навчальних 

закладах міста Суми». 

5.  895-МР 26 жовтня 2011 Про Програму розвитку 12-го мікрорайону міста 

Суми на 2012 – 2016 роки (зі змінами). 

6.  3670- МР 25 липня 2018 Про приєднання до ініціативи Європейського 

Союзу «Мери за економічне зростання». 

7.  3498 - МР 23 травня 2018 Про затвердження Концепції індустріального 

парку «Суми» та  створення індустріального парку 

«Суми». 

8.  3756-МР 08 серпня 2018 Про громадський (партиципаторний) бюджет 

м. Суми. 

9.  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». 

10.  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». 

11.  2910-МР 21 грудня 2017 Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів 

розвитку на 2019-2020 роки». 

106. 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.) 

(додається). 

107. 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 

(додається). 

108. 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 (додається). 

109. Про лист від 15.02.19 за № 241 в.о. директора департаменту інфраструктури 

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

підтримки КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на суму 

10950,00 тис. грн. для придбання поліетиленових труб (додається). 

110. Про лист від 18.02.19 за № 487 в.о. директора департаменту інфраструктури 

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

підтримки КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на суму 3,0 млн. грн. 

на реконструкцію приміщення майбутнього сервісного центру підприємства 

за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 15 (додається). 

111. Про лист від 26.02.19 за № 283 в.о. директора департаменту інфраструктури 

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

підтримки КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на суму 

177492,00 грн. на монтаж та обслуговування системи охоронної сигналізації 

(додається). 

112. Про лист від 06.03.19 за № 608 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 3414200,00 грн. для фінансової підтримки 

КП «Міськводоканал» СМР на проведення реконструкції існуючих споруд 

аераційної системи КОС (придбання комплектів системи аерації для 

аеротеків № 5 та № 6) (додається). 

113. Про лист від 11.03.19 за № 662 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 3714200,00 грн. для придбання щитових 

затворів для очисних споруд КП «міськводоканал» Сумської міської ради 

(додається). 

114. 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» (додається). 

115. Про лист від 12.03.19 за № 330 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Богданова В.В. 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 викласти пункт 3 додатку у новій редакції (додається): 
№ з/п Назва проекту рішення Цілі прийняття Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку 

3. Про організацію проведення 

конкурсу по визначенню 

суб’єктів господарювання 

виконавців комунальних 

послуг з організації збирання 

та вивезення, побутових, 

твердих великогабаритних 

та ремонтних відходів, що 

утворюються на території 

міста Суми 

Впорядкування 

поводження з відходами 

в місті Суми, 

забезпечення утримання 

території міста в 

належному санітарному 

стані, зменшення 

негативного впливу 

відходів на довкілля та 

здоров’я населення 

ІІІ-ІV квартал Департамент 

інфраструктури 

міста Сумської 

міської ради 



1. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.03.19 за № 106 начальника відділу культури та 

туризму Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 182145,29 грн. на виготовлення проектно-

кошторисної документації для реконструкції Сумської дитячої школи 

ім. М.Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по вул. Псільській (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) опрацювати дане 

питання та знайти можливість виділення зазначених коштів в межах управління. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.02.19 за № 275 начальника управління освіти і 

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

міського бюджету коштів у сумі 51079,00 грн. на виконання інженерно-

геологічних випробувань та 960000,00 грн. на капітальний ремонт дренажного 

поля каналізаційної системи «Біо Сток-80» для Сумського ДНЗ № 27 «Світанок» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Богодушко Б.І., Данильченко А.М., Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ:  

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

51079,00 грн. на виконання інженерно-геологічних випробувань для Сумського 

ДНЗ№ 27 «Світанок». 

2.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) знайти можливість виділення коштів у сумі 

51079,00 грн. на виконання інженерно-геологічних випробувань у Сумському 

ДНЗ № 27 «Світанок». 

2.3. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.) опрацювати питання щодо виконання інженерно-

геологічних випробувань у Сумському ДНЗ № 27 «Світанок» з управлінням 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

(Шилов В.В.) та направити відповідне звернення до департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. 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 (додаються). 

4. 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). 



5. 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). 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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). 

9. 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 ремонт покрівлі 

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

вул. Металургів, 7а (додається). 

10. 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 

(додається). 

11. 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). 

12. 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). 

13. 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). 

14. 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). 

15. 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). 

16. 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). 

17. 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). 

18. 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). 

19. 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). 

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.02.19 за № 276 начальника управління освіти і 

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

міського бюджету коштів у сумі 190,0 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі 

КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9» (додається). 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.02.19 за № 305 начальника управління освіти і 

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

міського бюджету коштів у сумі 250882,00 грн. на оплату праці 4,5 шт. од. 

сторожів будинку № 35 по вул. Холодногірській (додається). 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 28.02.19 за № 358 начальника управління освіти і 

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

міського бюджету коштів у сумі 527,4 тис. грн. на виконання капітального 

ремонту огорожі навколо Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 15 «Перлинка», за 

адресою м. Суми, вул. Нахімова, 17 (додається). 

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 28.02.19 за № 359 начальника управління освіти і 

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

міського бюджету коштів у сумі 734,0 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі 

Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 15 «Перлинка», за адресою м. Суми, 

вул. Нахімова, 17 (додається). 



24. СЛУХАЛИ: Про звернення депутата Сумської міської ради Малюк О.В. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів для завершення 

ремонтних робіт у приміщенні дитячо-юнацького клубу «Сучасник» за 

адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21/1 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. запропонував  управлінню освіти і науки Сумської 

місткої ради (Данильченко А.М.) питання №№ 2-24 опрацювати разом з 

Сумським міським головою Лисенком О.М. 28 березня 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської місткої ради 

(Данильченко А.М.) питання №№ 2-24 опрацювати з Сумським міським 

головою Лисенком О.М. разом з головою постійної комісії Шиловим В.О. та з  

департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(Липова С.А.). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

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

розгляду на сесії 27.03.19 (Книга 1, питання № 1, на стор. 1) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

26. 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» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 27.03.19 (Книга 1, питання № 2, на стор. 2-6) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

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

пропонується до розгляду на сесії 27.03.19 (Книга 1, питання № , на стор. 112)  

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



28. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.02.19 за № 704 директора департаменту 

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

інформації про виконання міських цільових (комплексних) програм, 

фінансування яких у 2018 році здійснювалось за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел фінансування, за підсумками 2018 році (з плану 

роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

29. СЛУХАЛИ: Про листи від 22.02.19 за № 722 директора департаменту 

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

28.02.19 за № 303 в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської 

ради Чумаченко О.Ю. щодо надання дозволу департаменту фінансів Сумської 

обласної державної адміністрації на розміщення коштів іншої субвенції з 

міського бюджету обласному бюджету на капітальний ремонт гамма-

терапевтичних апаратів з повною заміною джерел іонізуючого випромінювання 

для ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» в сумі 

1500000,00 грн. на вкладних (депозитних) рахунках банків з послідуючим 

внесенням змін у договір про передачу коштів іншої субвенції (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Надати дозвіл департаменту фінансів Сумської обласної 

державної адміністрації на розміщення коштів іншої субвенції з міського 

бюджету обласному бюджету на капітальний ремонт гамма-терапевтичних 

апаратів з повною заміною джерел іонізуючого випромінювання для 

ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» в сумі 

1500000,00 грн. на вкладних (депозитних) рахунках банків з послідуючим 

внесенням змін у договір про передачу коштів іншої субвенції. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.03.19 за № 940 директора департаменту 

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

інформації про основні показники економічного і соціального розвитку міста 

Суми за підсумками 2018 року відповідно до рішення Сумської міської ради від 

27 лютого 2019 року № 4642-МР «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» (з плану роботи 

постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

31. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.03.19 за № 937 директора департаменту 

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

інформації  про стан врахування пропозицій, наданих під час електронних 

консультацій та громадських слухань, за підсумками 2018 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

32. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
32.1. Вважати за доцільне включення до титульного списку капітального 

ремонту житлового фонду на 2019 рік робіт по капітальному ремонту покрівлі 

будинку № 15/1 на пл. Пришибській. 

32.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

33. СЛУХАЛИ: Про звернення від 21.02.19 мешканців будинку № 3 по 

вул. Гамалія та від 12.03.19 за № 326 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо включення 

до титульного списку капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік робіт 

по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Гамалія 

(додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
33.1. Вважати за доцільне включення до титульного списку капітального 

ремонту житлового фонду на 2019 рік роботи по капітальному ремонту покрівлі 

житлового будинку № 3 по вул. Гамалія. 

33.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



34. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
34.1. Вважати за доцільне 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. 

34.2. Рекомендувати управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства сумської міської ради (Шилов В.В.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

35. СЛУХАЛИ: Про звернення від 24.02.19 Гапєєва Л.В. щодо вжиття заходів 

оперативного реагування стосовно скасування оплати за послуги 

водопостачання за дружину та здійснення перерахунку (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Гапєєву Л.В. звернутися до 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради щодо вирішення даного питання 

по суті. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

36. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.03.19 за № 23 голови правління ОСББ 

«Піраміда 160/5» Сергієнка В.О. щодо включення будинку № 160/5 по 

вул. Герасима Кондратьєва до титульного списку капітального ремонту 

житлового фонду робіт по капітальному ремонту покрівлі та парапетів, сума 

коштів 541795,00 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сергієнко В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
36.1. Вважати за доцільне включення будинку № 160/5 по вул. Герасима 

Кондратьєва до титульного списку капітального ремонту житлового фонду 

робіт по капітальному ремонту покрівлі та парапетів. 

36.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



37. СЛУХАЛИ: Про усне звернення громадянки Сєрбіної Є.С. щодо 

відсутності у квартирі № 48 по вул. Горького, 40 гарячої води. 

ВИСТУПИЛИ: Сєрбіна Є.С. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради (Павленко В.І.) надати постійній комісії інформацію щодо 

вирішення даного питання по суті. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

38. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.03.19 за № 19 голови правління ОСББ       

«Мрія-3» Покидько Л.М. щодо встановлення дитячого майданчика на 

прибудинковій території будинку № 3/1 по вул. Харківській (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О., Покидько Л.М. 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд даного питання на засідання постійної 

комісії, яке відбудеться у травні 2019 році. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

39. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.02.19 за № 1685 начальника управління 

патрульної поліції в Сумській області Калюжного О.О. щодо виділення коштів 

у сумі 2 106 000,00 грн. для поліпшення матеріально-технічної бази (оснащення 

та обслуговування патрульних автомобілів та будівлі управління) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

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

сумі 400,0 тис. грн. для поліпшення матеріально-технічної бази (оснащення та 

обслуговування патрульних автомобілів та будівлі управління). 

39.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

27 березня 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». 

39.3. Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської 

міської ради (Костенко О.А.), як головному розпоряднику бюджетних коштів,  

звернутися до постійної комісії у травні 2019 році щодо виділення решти 

необхідних коштів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

40. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.03.19 за № 5122 начальника Сумського відділу 

поліції Карабути П.І. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів 

у сумі 476380,00 грн., а саме: 

 264880,00 грн. на поточний ремонт службового автотранспорту відділу; 



 211500,00 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту відділу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

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

сумі 238190,00 грн.  на поточний ремонт службового автотранспорту відділу та 

на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту 

відділу. 

40.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

27 березня 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». 

40.3. Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності Сумської 

міської ради (Костенко О.А.), як головному розпоряднику бюджетних коштів,  

звернутися до постійної комісії у травні 2019 році щодо виділення решти 

необхідних коштів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

41. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А., як ініціатор даного питання, зняла його з 

розгляду постійної комісії. 

 

42. СЛУХАЛИ: 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.) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

УХВАЛИЛИ:  
42.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 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.). 

42.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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



24 квітня 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» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

43. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.03.19 за № 2/825 т.в.о. військового комісара 

Сумського МВК, підполковника Чумака Р.В. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 45,0 тис. грн. на сприяння в організації розшуку 

та доставки до призовної дільниці призовників, які ухиляються від 

проходження строкової військової служби (оплата транспортних послуг), для 

роботи міської призовної комісії Сумського МВК (канцелярські приладдя, 

проїзні квитки) під час проведення призову на строкову військову службу у 

квітні-червні 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сердюк Ю.О. 

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

сумі 45,0 тис. грн. на сприяння в організації розшуку та доставки до призовної 

дільниці призовників, які ухиляються від проходження строкової військової 

служби (оплата транспортних послуг), для роботи міської призовної комісії 

Сумського МВК (канцелярські приладдя, проїзні квитки) під час проведення 

призову на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року. 

43.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

24 квітня 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» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинув Саченко М.В.  

 

44. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А., Дяговець О.В. 

Шилов В.О. запропонував КП «Інфосервіс» Сумської міської ради 

(Дяговець О.В.) опрацювати питання щодо можливості переміщення 

відеокамер, які знаходяться на виїздах з міста Суми, на територію міста, де 

більш інтенсивніший рух. 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Левченко Ю.О., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 



Рішення прийнято 

 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинув Левченко Ю.О.  

 

45. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.03.19 за № 523 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів, 

а саме: 

 1 020 000,00 грн. на забезпечення підтримки роботи комп’ютерної 

техніки Сумської міської ради; 

 320 000,00 грн. на забезпечення підтримки роботи активного мережевого 

обладнання Сумської міської ради (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради (Костенко О.А.) звернутися до Сумського міського 

голови Лисенко О.М. щодо вирішення даного питання, і у разі необхідності, 

підготувати від імені Сумського міського голови пропозицію до проекту 

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

бюджету м. Суми на 2019 рік» щодо виділення вищезазначених коштів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

46. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.03.19 за № 527 першого заступника міського 

голови Войтенка В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів 

у сумі 1 578 000,00 грн. на забезпечення необхідним обладнанням 

територіального підрозділу ЦНАП (вул. Р. Атаманюка, 49А), на придбання 

обладнання для виготовлення посвідчень водія та технічних паспортів на 

транспортні засоби (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А., Бєломар В.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Сумської міської ради (Костенко О.А.) звернутися до Сумського міського 

голови Лисенко О.М. щодо вирішення даного питання, і у разі необхідності, 

підготувати від імені Сумського міського голови пропозицію до проекту 

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

бюджету м. Суми на 2019 рік» щодо виділення вищезазначених коштів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

47. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  

47.1. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) та департаменту забезпечення ресурсних платежів 

Сумської міської ради (Клименко Ю.М.) опрацювати питання щодо можливості 

придбання квартири в місті Лапіну М.О. (можливий обмін чи продаж 35% 

власності квартири в будинку № 6 по вул. О. Шапаренка) та у термін до 

15 квітня 2019 року надати постійній комісії пропозиції щодо вирішення даного 

питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

47.2. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у 

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

тваринами» Сумської міської ради, його стабільної роботи та кадрового 

забезпечення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 0 (нуль);  

«Проти» – 4 (чотири): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Утримався» – 2 (два): Никоненко В.В., Рибальченко І.А.; 

Рішення не прийнято 

 

48. СЛУХАЛИ: Про листи від 11.02.19 за № 32 директора КДЮСШ «Суми» 

Літовцевої Т.В. та від 12.02.19 за № 12 директора міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Гонтовенка Є.В. щодо виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на капітальний ремонт покрівлі, 

утеплення трибун (1,5 млн. грн.) та фасаду (2,5 млн. грн.) спортивного 

комплексу «Авангард» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А., Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

49. СЛУХАЛИ: Про лист від  14.02.19 за № 12 директора комплексної ДЮСШ 

«Авангард» Коваленко О.А. щодо додаткового виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 100,0 тис. грн. на закупівлю спортивного інвентарю та форми для 

спортивної школи, на участь та підготовку до участі у всеукраїнських 

змаганнях (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Костенко О.А. 

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

сумі 50,0 тис. грн. на закупівлю спортивного інвентарю та форми для 

спортивної школи та на участь та підготовку до участі у всеукраїнських 



змаганнях. 

49.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

24 квітня 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» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

50. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.02.19 за № 390 головного лікаря КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 295500,00 грн. на облаштування та на поточний 

ремонт кабінету променевої діагностики (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) звернутися до постійної комісії після придбання 

рентгенівського апарату. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

51. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.03.19 за № 443 головного лікаря КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 181224,00 грн. на проведення капітального 

ремонту ліфта № 1029 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лапоногова В.В., Скрипка В.В. 

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

сумі 181224,00 грн. на проведення капітального ремонту ліфта № 1029. 

51.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

24 квітня 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» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

52. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.03.19 за № 368 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 1450000,00 грн. на придбання біфуркаційних 

судинних протезів та лінійних судинних (артеріальних) протезів для 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 



(Чумаченко О.Ю.) звернутися до постійної комісії за результатами виконання 

міського бюджету 6 місяців 2019 року. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

53. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.02.19 за № 238 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 2437100,00 грн. на придбання витратних 

матеріалів для ангіографічних обстежень, інтервенційних і оперативних 

втручань під контролем рентгенівської ангіографічної апаратури для 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) звернутися до постійної комісії за результатами виконання 

міського бюджету 6 місяців 2019 року. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

54. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.02.19 за № 284 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 3720,0 тис. грн. на придбання рентгенівського 

апарату POLISTAT M для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

Змисля І.Ф. повідомив, що дане питання потребує доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) доопрацювати дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

55. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.03.19 за № 339 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 7918,1 тис. грн. на безперебійне забезпечення 

пільгової категорії населення медикаментами та лікарськими засобами за 

пільговими рецептами (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) разом з профільним заступником міського голови 

Галицьким М.О. опрацювати дане питання з Сумським міським головою 

Лисенком О.М. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 



 

56. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.03.19 за № 374 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 12,5 тис. грн. для КЗ СОР «Сумського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для 

відшкодування всіх витрат, пов'язаних з транспортуванням (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

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

сумі 12,5 тис. грн. для КЗ СОР «Сумського обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» для відшкодування всіх витрат, 

пов'язаних з транспортуванням. 

56.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

24 квітня 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» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

57. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.03.19 за № 394 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 124560,00 грн. на оплату послуг з технічного 

обслуговування комп’ютерної техніки з КП «Інфосервіс» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

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

сумі 62280,00 грн. на оплату послуг з технічного обслуговування комп’ютерної 

техніки з КП «Інфосервіс». 

57.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

24 квітня 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». 

57.3. Рекомендувати КП «Інфосервіс» Сумської міської ради разом з відділом 

охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.) опрацьовувати 

питання щодо передачі техніки. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

58. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.03.19 за № 394 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 253,0 тис. грн. на капітальний ремонт даху 

денного стаціонару консультативно-діагностичного відділення № 2 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (вул. І. Сірка, 3) (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

59. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Тисівський Й.В. 

Шилов В.О. повідомив, що вже було виділено 9,0 млн. грн. на погашення 

заборгованості за спожиту електричну енергію для КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

60. СЛУХАЛИ: 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» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що вже було виділено 9,0 млн. грн. на 

погашення заборгованості за спожиту електричну енергію для 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

61. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Тисівський Й.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 

(Сагач А.Г.) звернутися до постійної комісії у травні 2019 року. 



ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

62. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.02.19 за № 1606 директора 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради Сагача А.Г. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів для виконання актів та приписів 

Державної служби геології та надр України, а саме: 

 Проведення оцінки запасів питних підземних вод Сумського родовища, 

термін виконання складає від 1,5 до 3-х років, орієнтовна вартість робіт 

складає 1,5-2,2 млн. грн.; 

 Розробка проектно-кошторисної документації та тампонаж недіючих 

свердловин (21 одиниця). В першу чергу, 6 одиниць, орієнтовна 

вартість може сягати близько 20,0 млн. грн.; 

 Розробка проектно-кошторисної документації та влаштування огорожі 

на водозаборах м. Суми, орієнтовна вартість цих робіт складає 

7,2 млн. грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Тисівський Й.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати КП «Міськводоканал» Сумської міської ради 

(Сагач А.Г.) опрацювати дане питання з Сумським міським головою 

Лисенком О.М. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

63. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.02.19 за № 10375 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо 

інформації про стан розгляду й вирішення звернень підприємців з питань 

виконання рішень, дій або бездіяльності посадових осіб виконавчих органів 

міської ради (з плану роботи постійної комісії) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

64. СЛУХАЛИ: Про листи від 20.02.19 за № 635 та від 27.02.19 за № 780 

директора департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської 

ради Клименка Ю.М. щодо ініціювання на сесію Сумської міської ради проекту 

рішення Сумської міської ради «Про хід виконання цільової Програми 

підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (зі 

змінами) за підсумками 2018 року» (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ:  
64.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 



64.2. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

64.2.1. Підготувати відповідний проект рішення. 

64.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

64.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

64.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

65. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.02.19 за № 645 директора департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо 

інформації про розмір ставок податків (з плану роботи постійної комісії) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

66. СЛУХАЛИ: Про лист від 25/02/19 за № 690 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 доповнити план наступним пунктом 

(додається): 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення 

Цілі 

прийпятгя 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

 Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки в м. Суми 

Перегляд 

(оптимізація) ставок 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки з 

метою недопущення 

втрат міського 

бюджету та 

дотримання вимог 

антимонопольного 

законодавства 

І-ІІ 

квартал 
Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Корж М.О. проінформував, що у зв’язку з приєднанням до 

територіальної громади міста Суми  територіальних громад сіл Піщане, Верхнє 

Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське, Кирияківщина Піщанської 

сільської ради Ковпаківського району м. Суми необхідно в проекті рішення 

виключити символи «в м. Суми». 



УХВАЛИЛИ:  

66.1. 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 доповнити план 

наступним пунктом: 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення 

Цілі 

прийпятгя 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідальний за 

розробку проекту 

 Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки  

Перегляд 

(оптимізація) ставок 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки з 

метою недопущення 

втрат міського 

бюджету та 

дотримання вимог 

антимонопольного 

законодавства 

І-ІІ 

квартал 
Департамент 

забезпечення 

ресурсних 

платежів 

Сумської 

міської ради 

66.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

67. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бєломар В.В. 

УХВАЛИЛИ:  
67.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

67.2. Рекомендувати відділу інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення Сумської міської ради (Бєломар В.В): 

67.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

67.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

67.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

68. СЛУХАЛИ: Про лист від 28.02.19 за № 58 начальника відділу 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської 



ради Бєломара В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 1340,0 тис. грн. для можливості виведення на аутсорсинг частини 

критичних для функціонування виконавчих органів задач та уникнення ситуації 

із зупинкою надання послуг та роботи виконавчих органів (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бєломар В.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання. 

 

69. СЛУХАЛИ: Про звернення секретаря Сумської міської ради Баранова А.В. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 600,0 тис. грн. 

для перенесення бази даних документів зі старої системи документообігу до 

нової (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бєломар В.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (Бєломар В.В.) разом з 

секретарем Сумської міської ради Барановим А.В. опрацювати дане питання з 

Сумським міським головою Лисенком О.М. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

70. СЛУХАЛИ: Про звернення секретаря Сумської міської ради Баранова А.В. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі  800,0 тис. грн. 

на фінансування завдання 1.1. «Створення комплексної системи захисту 

інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради» підпрограми 7 

Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем 

на 2017-2019 роки в м. Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бєломар В.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (Бєломар В.В.) разом з 

секретарем Сумської міської ради Барановим А.В. опрацювати дане питання з 

Сумським міським головою Лисенком О.М. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

71. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.02.19 за № 127 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів для 

виконання програми молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 2018-

2020 роки та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на 

будівництво (реконструкцію) житла за рахунок міського бюджету в м. Суми, а 

саме: 

 2 358491,00 грн. по КПКВК 1518821 «Надання кредиту» (загальний 

фонд), КЕКВ 4113; 

 141510,00 грн. по КПКВК 1516084 «Витрати пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів наданих на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (загальний фонд), 

КЕКВ 2610 (додається). 



72. СЛУХАЛИ: 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». 

 (додається). 

73. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

74. СЛУХАЛИ: 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» (додається). 

75. СЛУХАЛИ: 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) 

(додається). 

76. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

77. СЛУХАЛИ: 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» (додається). 

78. СЛУХАЛИ: 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» (додається). 

79. СЛУХАЛИ: 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» (додається). 

80. СЛУХАЛИ: 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» (додається). 

81. СЛУХАЛИ: 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 6462,214 тис. грн. по КПКВК 1517330 по 

об’єктах: 

2.3). КЕКВ 3122 у сумі 562,214 млн. грн. по об’єкту «Полігон для 

складування твердих побутових відходів на території В. Бобрицької 

сільської ради Краснопільського району (3 черга)»; 

2.4). КЕКВ 3142 у сумі 5900,0 тис. грн. по об’єктам: 

 «Реконструкція теплиць КП «Зелене будівництво» Сумської 

міської ради по вул. Пролетарська, 77 - 500,0 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» - 161733,00 грн.; 

(2018-2019); 

3.2). по КЕКВ 3142 у сумі 1500,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

нежитлових приміщень по вул. Герасима Кондратьєва, 79» - 

1500,0 тис. грн. (2019); 



4) Збільшити видатки у сумі 28,0 тис. грн. по КПКВК 1517361, КЕКВ 3142 

по об’єкту «Реконструкція грального поля на території КУ Сумський 

НВК № 16 СМР по вул. Шишкіна, 12» для спів фінансування ДФРР; 

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» - 300,0 тис. грн. (2018-2019) 

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

 «Реконструкція лорвідділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцькій, 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» - 1181,651 тис. грн. 

(2017-2020); 

7) Збільшити видатки у сумі 435,940 тис. грн. по КПКВК 1517321, КЕКВ 

3142 по об’єктам: 

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

вул. Івана Сірка, 2А» - 220,0 тис. грн. (2019-2020); 

 «Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська 

ЗОШ №20 м. Суми по вул. Металургів, 71» - 215,940 тис. грн. (2018-

2019) 

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» - 300,0 тис. грн. (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» - 154,500 тис. грн. (2017-

2019) (додається). 

82. СЛУХАЛИ: 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) 

(додається). 

83. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.03.19 за № 248 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо перерозподілу коштів в межах галузі, а саме: 

 Зменшити видатки у сумі 1,0 млн. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ 3142 

по об’єкту «Реконструкція будівлі по вул. Першотравневій, 12»; 

 Збільшити видатки у сумі 1,0 млн. грн. по КПКВК 1517310, КЕКВ 3122 

по об’єкту «Будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга)» 

(додається). 

84. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.02.19 за № 145 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо внесення змін до міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 84344,60 грн. по КПКВК 1517310, КЕКВ 3122 по 

об’єкту «Будівництво зливової каналізації по вул. Серпневій». 

2) Збільшити видатки у сумі 84344,60 грн. по КПКВК 1517370, КЕКВ 2800 на 

наступні об’єктах:  

2.1). Реконструкція будівлі ДНЗ № 2 по вул. Інтернаціоналістів, 39 – 

8468,60 грн. 

2.2). Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» – 8523,80 грн. 

2.3). Реконструкція ДНЗ № 22 «Джерельце» – 8523,80 грн. 

2.4). Реконструкція грального поля по вул. Якіра – 8523,80 грн. 

2.5). Реконструкція будівлі по вул. Г.Кондратьєва,159 – 8523,80 грн. 

2.6). Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 – 

8523,80 грн. 

2.7). Реставрація будівлі по вул. Петропавлівська, 91 – 8523,80 грн. 

2.8). Реставраційний ремонт будівлі по вул.. Покровська, 9 – 8523,80 грн. 

2.9). Капітальний ремонт Комунальної установи «Сумська міська клінічна 

лікарня № 4» за адресою: вул. Праці, 3 – 8468,60 грн. 

2.10). Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 165/71 під 

розміщення КУ «Центр надання соціально-медичних, психологічних 

послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей – 

7746,40 грн. (додається). 

85. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 



86. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.02.19 за № 145/1 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо виділення у 2019 році коштів у сумі 250,0 тис. грн. на 

реконструкцію дитячого майданчика на території КУ «Сумська спеціалізована 

школа № 10 ім. О. Бутка» по вул. Новомістинській, 30 (додається). 

87. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.02.19 за № 26 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

5922,3 тис. грн. на капітальний ремонт міського захищеного пункту управління 

(МЗПУ) (адреса розташування: вул. Привокзальна, 2, м. Суми, обліковий номер 

68041, сховище ІІ класу) (додається). 

88. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.03.19 за № 236 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

5,9 млн. грн. на об’єкт «Реконструкція міського захищеного пункту 

управління» (додається). 

89. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.03.19 за № 192 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

2,3 млн. грн. на об’єкт «Реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12» 

(додається). 

90. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.03.19 за № 187 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

5,0 млн. грн. на об’єкт «Будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції» 

(додається). 

91. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.03.19 за № 185 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

1,5 млн. грн. на об’єкт «Реконструкція грального поля на території 

КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27» по вул. Охтирській, 33» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що питання №№ 71-91 ініціатор їх 

розгляду зняв з порядку денного постійної комісії. 

 

92. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.02.19 за № 323 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради Журби О.І. 

щодо внесення змін до міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

 Зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0217422 «Регулювання цін на 

послуги місцевого наземного електротранспорту» на суму 6102369,40 грн.; 

 Збільшити бюджетні призначення по КПКВК 0217412 «Регулювання цін 

на послуги місцевого автотранспорту» на суму 6102369,40 грн. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В. зняв з розгляду постійної комісії дане питання. 

 

93. СЛУХАЛИ: 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» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В. 

УХВАЛИЛИ: Залишити без розгляду дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

94. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.03.19 за № 563 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Журби О.І. 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 доповнити план новим пунктом (додається): 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідаль ний за 

розробку проекту 

1 Про встановлення збору за 

місця для паркування 

транспортних засобів 

Виконання вимог чинного 

законодавства; 

Встановлення однакових умов 

для платників збору - фізичних і 

юридичних осіб; збільшення 

надходжень до міського бюджету 

від суб’єктів підприємницької 

діяльності, які працюють у сфері 

надання послуг з паркування 

автомобілів 

II квартал Відділ транспорту, 

зв’язку та 

телекомунікаційних

послуг Сумської 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Яковенко С.В. 

УХВАЛИЛИ:  
94.1. 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 доповнити план 

новим пунктом: 
№ 

з/п 

Назва проекту рішення Цілі прийняття Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідаль ний за 

розробку проекту 

1 Про встановлення збору за 

місця для паркування 

транспортних засобів 

Виконання вимог чинного 

законодавства; 

Встановлення однакових умов 

для платників збору - фізичних і 

юридичних осіб; збільшення 

надходжень до міського бюджету 

від суб’єктів підприємницької 

діяльності, які працюють у сфері 

надання послуг з паркування 

автомобілів 

II квартал Відділ транспорту, 

зв’язку та 

телекомунікаційних

послуг Сумської 

міської ради 

94.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 



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

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

95. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.03.19 за № 65 в.о. начальника управління 

стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Никоненка В.В. 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 доповнити план новим пунктом 

(додається): 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідаль ний за 

розробку проекту 

1 Про встановлення 

туристичного збору 

Виконання вимог чинного 

законодавства; 

Встановлення однакових умов 

для платників збору - фізичних і 

юридичних осіб; збільшення 

надходжень до міського бюджету 

від суб’єктів підприємницької 

діяльності, які працюють у сфері 

надання послуг, пов’язаних з 

туризмом. 

II квартал Управління 

стратегічного 

розвитку міста 

Сумської міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Никоненко В.В. 

УХВАЛИЛИ:  
95.1. 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 доповнити план 

новим пунктом: 

№ 

з/п 
Назва проекту рішення Цілі прийняття 

Строк 

підготовки 

проекту 

Відповідаль ний за 

розробку проекту 

1 Про встановлення 

туристичного збору 

Виконання вимог чинного 

законодавства; 

Встановлення однакових умов 

для платників збору - фізичних і 

юридичних осіб; збільшення 

надходжень до міського бюджету 

від суб’єктів підприємницької 

діяльності, які працюють у сфері 

надання послуг, пов’язаних з 

туризмом. 

II квартал Управління 

стратегічного 

розвитку міста 

Сумської міської 

ради 

95.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 



96. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.03.19 за № 324 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо титульних 

списків капітального ремонту, а саме: 

1) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік (роботи виконані 

у 2018 році, але не профінансовані); 

2) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік (виконана 

проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи у 2018 році); 

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 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

УХВАЛИЛИ: Погодити титульні списки капітального ремонту, а саме: 

1) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік (роботи виконані 

у 2018 році, але не профінансовані); 

2) Титульний список капітального ремонту житлового фонду (ліфти та 

системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік (виконана 

проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи у 2018 році); 

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. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

97. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.03.19 за № 724 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо титульного 

списку капітального ремонту житлового фонду (ліфти та системи ОДС) за 

кошти міського бюджету на 2019 рік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

УХВАЛИЛИ: Погодити титульний список капітального ремонту житлового 

фонду (ліфти та системи ОДС) за кошти міського бюджету на 2019 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

98. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.03.19 за № 377 в.о. директора департаменту 

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

списків капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік, а саме: 

1) Титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік (роботи виконані у 2018 році, але не 

профінансовані); 



2) Титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік (виконана проектно-кошторисна 

документація та розпочаті роботи у 2018 році); 

3) Титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік; 

4) Титульний список капітального ремонту житлового фонду будинків 

ОСББ за кошти міського бюджету на 2019 рік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

УХВАЛИЛИ:  
98.1. Погодити титульний список капітального ремонту житлового фонду за 

кошти міського бюджету на 2019 рік (роботи виконані у 2018 році, але не 

профінансовані). 

98.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Павленко В.І.) у термін до 15 квітня 2019 року надати постійної комісії 

інформацію щодо кількості об’єктів у титульних списках на 2019 рік, які були 

запропоновані депутатами з 2017 року по 2019 рік (скільки було депутатських 

звернень з 2017 року по 2019 рік, на які об’єкти, чи всі адреси включені до 

титульних списків, з яких причин не включені). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

99. СЛУХАЛИ: 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) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне 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). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

100. СЛУХАЛИ: Про список капітального ремонту багатоквартирних будинків 

з дольовою участю (на 4922500,00 грн.) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Погодити список капітального ремонту багатоквартирних 

будинків з дольовою участю. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

101. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. зняв з розгляду постійної комісії дане питання. 

 

102. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.02.19 за № 238 в.о. директора департаменту 

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

видатків, а саме: фінансову підтримку КП «Центр догляду за тваринами» у сумі 

63,0 тис. грн. перенаправити на поповнення статутного фонду КУ «Центр 

догляду за тваринами» на придбання обладнання та предметів довгострокового  

використання, шпицометру РІ – 20800,00 грн., та дизельного генератора 15кВТ 

– 42200,00 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. зняв з розгляду постійної комісії дане питання. 

 

103. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.02.19 за № 18 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо проведення в 

2019 році ремонтних робіт тротуару та проїжджої частини біля будинку № 11 

по вул. Глінки, де розташована ГО «Товариство допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради (Павленко В.І.) опрацювати питання проведення в 2019 році 

ремонтних робіт тротуару та проїжджої частини біля будинку № 11 по 

вул. Глінки, де розташована ГО «Товариство допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас» та виконати вказані роботи 

у 2019 році. 



ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

104. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.02.19 за № 19 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 408812,73 грн. для запровадження 

роботи міні майстерні в рамках якої будуть надаватися послуги соціальної 

реабілітації та трудової дисципліни (введення додаткових 3-х штатних одиниць, 

нарахування доплати працівникам) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Литвиненко В.А. 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання 

постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

105. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю постійної комісії рішень Сумської 

міської ради (інформації додаються): 
№ 

п/п 

Номер 

рішення 
Дата прийняття Назва рішення 

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

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

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

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

4.  3676 - МР 25 липня 2018 Про здійснення місцевого запозичення для 

фінансування інвестиційного проекту «Підвищення 

енергоефективності в дошкільних навчальних 

закладах міста Суми». 

5.  895-МР 26 жовтня 2011 Про Програму розвитку 12-го мікрорайону міста 

Суми на 2012 – 2016 роки (зі змінами). 

6.  3670- МР 25 липня 2018 Про приєднання до ініціативи Європейського 

Союзу «Мери за економічне зростання». 

7.  3498 - МР 23 травня 2018 Про затвердження Концепції індустріального 

парку «Суми» та  створення індустріального парку 

«Суми». 

8.  3756-МР 08 серпня 2018 Про громадський (партиципаторний) бюджет 

м. Суми. 

9.  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». 

10.  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». 



11.  2910-МР 21 грудня 2017 Про Програму економічного і соціального 

розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів 

розвитку на 2019-2020 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  

105.1.  Зняти вищезазначені рішення Сумської міської ради з контролю 

постійної комісії у зв’язку із їх виконанням. 

105.2.  Рекомендувати відділу з організації діяльності ради (Божко Н.Г.): 

105.2.1. Підготувати відповідний проект рішення на засідання сесії 

Сумської міської ради. 

105.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

105.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати відповідний проект 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

106. СЛУХАЛИ: 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.) (додається). 

107. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

108. СЛУХАЛИ: 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 (додається). 

109. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.02.19 за № 241 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо збільшення 

фінансової підтримки КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на суму 

10950,00 тис. грн. для придбання поліетиленових труб (додається). 

110. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.02.19 за № 487 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо збільшення 



фінансової підтримки КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на суму 

3,0 млн. грн. на реконструкцію приміщення майбутнього сервісного центру 

підприємства за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 15 (додається). 

111. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.02.19 за № 283 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо збільшення 

фінансової підтримки КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на суму 

177492,00 грн. на монтаж та обслуговування системи охоронної сигналізації 

(додається). 

112. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.03.19 за № 608 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 3414200,00 грн. для фінансової 

підтримки КП «Міськводоканал» СМР на проведення реконструкції існуючих 

споруд аераційної системи КОС (придбання комплектів системи аерації для 

аеротеків № 5 та № 6) (додається). 

113. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.03.19 за № 662 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 3714200,00 грн. для придбання 

щитових затворів для очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської 

ради (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що вже було виділено 9,0 млн. грн. для 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Залишити питання №№ 106-113 без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

114. СЛУХАЛИ: 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» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чепік В.І. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) знайти 

можливість виділення зазначених коштів в межах коштів управління. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

Рибальченко І.А., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

115. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.03.19 за № 330 в.о. директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Богданова В.В. 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 викласти пункт 3 додатку у новій редакції (додається): 

 




