
ПРОТОКОЛ № 90 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 21 травня 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59, 

 з 1400 год до 1440 год 
 

Присутні 8 депутатів з 11 обраних: Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Никоненко В.В., Рибальченко І.А. Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О. 

Відсутні – 3 депутати: Змисля І.Ф., Крамченков А.Б., Левченко Ю.О. 

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

Т.в.о. секретаря постійної комісії – Саченко М.В. 

Запрошені: 

1. Велитченко Е.В. – директор департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради. 

2. Гученко Р.А. - голова правління ОСББ «Загальна справа». 

3. Демиденко Л.М. – голова ОСББ. 

4. Журба О.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

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

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

засідання 21 травня 2019 року. 

2. Про титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік (додається). 

3. Про титульний список капітального ремонту житлового фонду будинків ОСББ 

за кошти міського бюджету на 2019 рік (додається). 

4. Про список капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою 

участю на 2019 рік (лист від 02.05.19 за № 578/05.01.01-07 додається). 

 

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

постійної комісії на засідання 21 травня 2019 року. 

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

комісії на засідання 21 травня 2019 року Саченка М.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної 

комісії на засідання 21 травня 2019 року Саченка М.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Липова С.А., Никоненко В.В., 

Саченко М.В., Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про титульний список капітального ремонту житлового фонду за 

кошти міського бюджету на 2019 рік (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Велитченко Е.В.  

Шилов В.О. запропонував включити до титульного списку капітального ремонту 

житлового фонду за кошти міського бюджету на 2019 рік пунктом 80 будинок 

№ 39 по вул. Романа Атаманюка роботи по капітальному ремонту 

внутрішньобудинкових інженерних мереж у підвалі на суму 250,0 тис. грн. 

Жиленко В.М. запропонував включити до титульного списку капітального 

ремонту житлового фонду за кошти міського бюджету на 2019 рік пунктом 81 

будинок № 52А по вул. Паризької Комуни роботи по капітальному ремонту 

внутрішньобудинкових інженерних мереж (3 під’їзди) на суму 250,0 тис. грн. 

Шилов В.О. запропонував включити до титульного списку капітального ремонту 

житлового фонду за кошти міського бюджету на 2019 рік пунктом 82 будинок 

№ 15/1 на площі Пришибській роботи по капітальному ремонту покрівлі на суму 

300,0 тис. грн. 

Чепік В.І. запропонував включити до титульного списку капітального ремонту 

житлового фонду за кошти міського бюджету на 2019 рік пунктом 83 будинок № 2 

по вул. Бельгійській роботи по капітальному ремонту внутрішньобудинкових 

інженерних мереж (4 під’їзди) на суму 250,0 тис. грн. та пунктом 84 будинок № 4 

по вул. Бельгійській роботи по капітальному ремонту покрівлі (4 під’їзди) на суму 

400,0 тис. грн. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Велитченко Е.В.) включити до титульного списку капітального ремонту 

житлового фонду за кошти міського бюджету на 2019 рік наступні адреси: 

 будинок № 39 по вул. Романа Атаманюка, роботи по капітальному ремонту 

внутрішньобудинкових інженерних мереж у підвалі на суму 250,0 тис. грн.; 

 будинок № 52А по вул. Паризької Комуни, роботи по капітальному ремонту 

внутрішньобудинкових інженерних мереж (3 під’їзди) на суму 250,0 тис. грн.; 

 будинок № 15/1 на площі Пришибській, роботи по капітальному ремонту 

покрівлі на суму 300,0 тис. грн.; 

 будинок № 2 по вул. Бельгійській, роботи по капітальному ремонту 

внутрішньобудинкових інженерних мереж (4 під’їзди) на суму 250,0 тис. грн.; 

 будинок № 4 по вул. Бельгійській, роботи по капітальному ремонту покрівлі 

(4 під’їзди) на суму 400,0 тис. грн. 

2.2. Погодити титульний список капітального ремонту житлового фонду за кошти 

міського бюджету на 2019 рік з вищевказаними пропозиціями. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про титульний список капітального ремонту житлового фонду 

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

ВИСТУПИЛИ: Велитченко Е.В. 

Лантушенко Д.С. запропонував включити до титульного списку капітального 

ремонту житлового фонду будинків ОСББ за кошти міського бюджету на 2019 рік 

будинок № 18 по вул. Івана Сірка. 



Демидова Л.М. повідомила присутніх, що для виконання робіт по капітальному 

ремонту покрівлі будинку № 52/2 по вул. Іллінській необхідно 300,0 тис. грн., а 

даним титульним списком передбачено лише 170,0 тис. грн. 

Шилов В.О. запропонував у даному титульному списку на капітальний ремонт 

покрівлі будинку № 52/2 по вул. Іллінській передбачити 300,0 тис. грн. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Велитченко Е.В.) при наявності вільних коштів включити до титульного списку 

капітального ремонту житлового фонду будинків ОСББ за кошти міського 

бюджету на 2019 рік будинок № 18 по вул. Івана Сірка. 

3.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Велитченко Е.В.) у титульному списку капітального ремонту житлового фонду 

будинків ОСББ за кошти міського бюджету на 2019 рік передбачити 300,0 тис. 

грн. для виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку № 52/2 по 

вул. Іллінській. 

3.3. Погодити титульний список капітального ремонту житлового фонду будинків 

ОСББ за кошти міського бюджету на 2019 рік з вищевказаною пропозицією. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про список капітального ремонту багатоквартирних будинків з 

дольовою участю на 2019 рік (лист від 02.05.19 за № 578/05.01.01-07 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Велитченко Е.В. 

Чепік В.І. запропонував департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради (Велитченко Е.В.) розробити стратегію щодо виконання капітального 

ремонту житлового фонду міста Суми. 

Шилов В.О. запропонував департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради (Велитченко Е.В.) при розробці стратегії щодо виконання капітального 

ремонту житлового фонду міста враховувати вік будинків. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Велитченко Е.В.) разом з головою ОСББ «Піраміда» опрацювати питання щодо 

включення будинку № 160/5 по вул. Герасима Кондратьєва до списку 

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 2019 рік 

та на наступне засідання надати постійній комісії пропозицію щодо включення 

даної адреси до списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з 

дольовою участю на 2019 рік. 

4.2. Погодити список капітального ремонту багатоквартирних будинків з 

дольовою участю на 2019 рік (додається). 

4.3. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Велитченко Е.В.) у термін до 22 серпня 2019 року надити постійній комісії з 

питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської 

міської ради та постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, 

благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку Сумської міської ради 

Положення щодо виконання капітального ремонту житлового фонду міста Суми. 




