
ПРОТОКОЛ № 91 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 04 липня 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 62а, 

 з 1400 год до 1530 год 
 

Присутні 6 депутатів з 11 обраних: Жиленко В.М., Никоненко В.В., 

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

Відсутні – 5 депутатів: Змисля І.Ф., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Липова С.А., Левченко Ю.О. 

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

Т.в.о. секретаря постійної комісії – Чепік В.І. 

Запрошені: 

1. Гончарова Н.О. – в.о. начальника управління освіти і науки Сумської міської 

ради. 

2. Кіпенко Н.Б. – головний спеціаліст відділу охорони здоров’я Сумської міської 

ради. 

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

органами та оборонної роботи Сумської міської ради. 

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

Сумської міської ради. 

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

лікарня № 5». 

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

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

7. Петрюченко Г.С. – директор КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 9». 

8. Співакова Л.І. – заступник директора департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради. 

9. Стегній А.В. – начальник управління земельних відносин департаменту 

забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. 

10. Шилов В.В. – начальник управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. 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 

31.07.19 (додається). 

2. 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 31.07.19 (додається). 



3. Про проект рішення Сумської міської ради «Про витрачання коштів резервного 

фонду міського бюджету за червень 2019 року», який пропонується до розгляду 

на сесії 31.07.19 (додається). 

4. Про лист від 07.06.19 за № 2887 директора департаменту фінансів, економіки та 

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

виконання рішення Сумської міської ради від 07 червня 2016 року № 887-МР 

«Про надання дозволу управлінню капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради на участь у проекті «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України» за ІІ квартал 2019 року та зняття 

даного рішення з контролю постійної комісії (додається). 

5. Про лист від 07.06.19 за № 2888 директора департаменту фінансів, економіки та 

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

виконання рішення Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3676-МР 

«Про здійснення місцевого запозичення для фінансування інвестиційного 

проекту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах 

міста Суми» за І півріччя 2019 року (додається). 

6. Про проект рішення Сумської міської ради «Про використання коштів 

цільового фонду Сумської міської ради з 01 січня по 30 червня 2019 року», який 

пропонується до розгляду на сесії 31.07.19 (додається). 

7. Про лист від 01.04.19 за № 409 першого заступника міського голови 

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

283,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

– науково-дослідному центру ракетних військ і артилерії, а саме: 

 95500,00 грн. на придбання оргтехніки (аудиосистема, маршрутизатори, 

принтер, мережеве обладнання), меблів (столи для роботи посадової 

особи в польових умовах та стільці), матеріалів необхідних для 

обладнання приміщення науково-дослідному центру ракетних військ і 

артилерії (вікна, вхідні двері, горизонтальні жалюзі, маскувальна сітка); 

 187500,00 грн. на придбання оргтехніки (інтерактивна дошка, ноутбуки у 

комплекті з програмним забезпеченням). 

8. Про лист від 25.06.19 за № 1243 першого заступника міського голови 

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

300,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до обласного бюджету 

для передачі до державного бюджету для Головного управління Національної 

поліції в Сумській області на придбання меблів для облаштування приміщення 

служби «102» УОАЗОР Головного управління Національної поліції в Сумській 

області. 

9. Про лист від 26.06.19 за № 1929 першого заступника міського голови 

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

150,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету для передачі до 

державного бюджету для військової частини 3051 Національної гвардії України 

на поточний ремонт складських приміщень у військовому містечку № 2. 

10. Про лист від 26.06.19 за № 1934 першого заступника міського голови 

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

480,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

військовій частині А 1476 для завершення поточного ремонту будівлі № 28 

військового містечка № 6. 



11. Про лист від 26.06.19 за № 2101 першого заступника міського голови 

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

150,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

Сумському обласному військовому комісаріату для військової частини А 7316 

(150 окремий батальйон територіальної оборони) на придбання цифрової 

радіостанції (5 од. – 20000,00 грн.), ноутбуку (2 од. – 15000,00 грн.), принтер 

(1 од. – 8000,00 грн., 1 од. – 12000,00 грн.). 

12. Про лист від 26.06.19 за № 2208 першого заступника міського голови 

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

45,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського МВК на 

забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу у 

2019 році, а саме: 

 15,0 тис. грн. для сприяння роботі призивної комісії Сумського МВК 

(придбання канцелярського приладдя); 

 30,0 тис. грн. на оплату транспортних послуг по організації розшуку та 

доставці до призовної дільниці призовників (додається). 

13. Про лист від 26.06.19 за № 2098 першого заступника міського голови 

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

350,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до обласного бюджету 

для передачі до державного бюджету для Сумського обласного військового 

комісаріату на проведення поточного ремонту службових приміщень 

Сумського обласного військового комісаріату (вул. Г.Кондратьєва, 30). 

14. Про лист від 30.05.19 за № 223/1/32 першого заступника міського голови 

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

1780000,00 грн. на забезпечення стимулюючих виплат для 9-ти ДЮСШ на 

2019 рік з 01.09.19. 

15. Про лист від 11.05.19 за № 941 заступника міського голови з питань діяльності 

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

міського бюджету коштів у сумі 256931,51 грн. для запровадження роботи міні 

майстерні в рамках якої будуть надаватися послуги соціальної реабілітації та 

трудової дисципліни. 

16. Про лист від 24.06.19 за № 137 директора міського КЗ “Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа «Суми» Літовцевої Т.В. щодо додаткового виділення 

з міського бюджету 135,0 тис. грн. на участь вихованців відділення футболу в 

І лізі Чемпіонату України серед команд ДЮФЛ 2019-2020 рр. U17 та U15. 

17. Про лист від 28.05.19 за № 1054 заступника міського голови з питань діяльності 

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

міського бюджету коштів у сумі 300,0 тис. грн. для надання цільової 

матеріальної допомоги Селіхову М.С. на лікування доньки, Селіхової Д.С. 

18. Про лист від 29.05.19 за № 1069 заступника міського голови з питань діяльності 

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

міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. для надання цільової 

матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов (придбання квартири). 

19. Про лист від 29.05.19 за № 1072 заступника міського голови з питань діяльності 

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

міського бюджету коштів у сумі 90,0 тис. грн. на придбання крісла колісного 



типу Kuschall K-Series для Майстра спорту України міжнародного класу 

Морозова Владислава (додається). 

20. Про лист від 09.04.19 за № 147 директора ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти» Мельника В.А. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на закупівлю матеріалів та для виконання 

робіт по ремонту навчальних приміщень закладу. 

21. Про листи від 18.06.19 за № 889 в.о. начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Дриги Т.В. та від 14.06.19 за № 174 директора 

КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9» Петрюченка Г.С. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 200,0 тис. грн. на 

поточний ремонт даху для КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 9» (додаються). 

22. Про лист від 30.05.19 за № 107 начальника управління стратегічного розвитку 

міста Сумської міської ради Кубрак О.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 виключити з додатку проект рішення Сумської міської ради 

«Про встановлення туристичного збору» (додається). 

23. Про лист від 21.06.19 за № 2185 директора департаменту забезпечення 

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

на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 20 червня 2018 року № 3576-МР «Про встановлення 

плати за землю» (зі змінами)» та надання експертного висновку щодо 

регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта (додається). 

24. Про лист від 19.06.19 за № 2110 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо внесення змін 

до проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», а саме: 

виключити  з додатку 1 пункт «1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 

загальною площею понад  23 тис. м2  - ставки 1,5 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати податку за 1 кв. метр для фізичних та юридичних осіб» та з 

пункту «1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини загальною площею до 

23 тис. м2» додатку 1 вилучити словосполучення «загальною площею до 

23 тис. м2» (додається). 

25. Про план роботи постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання на ІІ півріччя 

2019 року (додається). 

26. Про лист від 20.05.19 за № 893 в.о. головного лікаря КУ «Сумська міська 

клінічна лікарня № 5» Пірятінської Н.А. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів  у сумі 297500,00 грн. на облаштування та послуги з поточного 

ремонту кабінету променевої діагностики. 

27. Про лист від 07.05.19 за № 646 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 5 135 557,89 грн. для забезпечення лікарськими 

засобами, еритропоетинами, виробами медичного призначення, витратними 



матеріалами  відділення «Амбулаторного діалізу»  КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5». 

28. Про лист від 22.05.19 за № 685 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 261312,00 грн. на проведення капітального ремонту 

двох наявних пасажирських ліфтів семиповерхового хірургічного корпусу № 1 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 

29. Про лист від 07.05.19 за № 622 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 75,8 тис. грн. на придбання програмного продукту та 

послуг з його налаштування для КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

30. Про лист від 14.05.19 за № 652 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 561,9 тис. грн. для надання медичної допомоги дітям, 

хворим на окремі види захворювань, які потребують дороговартісного 

лікування на період травень-грудень 2019 року. 

31. Про лист від 27.05.19 за № 712 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 189,8 тис. грн. на поточний ремонт даху та вентиляції 

будівлі гаражів за адресою: вул. Троїцька, 57 КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди». 

32. Про лист від 07.05.19 за № 619 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на придбання системи рентгенівської 

діагностичної на два робочих місця для КНП «Клінічна лікарня № 4». 

33. Про лист від 30.05.19 за № 748 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на капітальний ремонт тепло- та 

водомереж для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 

34. Про лист від 03.06.19 за № 758 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 321,0 тис. грн. на відновлення огорожі даху для 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

35. Про лист від 06.06.19 за № 778 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 7 144 333,34 грн. на забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий та нецукровий діабет. 

36. Про лист від 06.06.19 за № 781 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 20850,0 тис. грн. для забезпечення комп’ютерною 

технікою робочого місця лікаря в багатопрофільних лікувальних закладах 

міста. 

37. Про лист від 04.06.19 за № 768 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 2755,051 тис. грн. для КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» з метою забезпечення впровадження припливно-витяжної вентиляції з 



рекуперацією згідно проведеного аудиту в 2017 році компанією 

ПЕФ «ОптімЕнерго» в рамках реалізації проекту «партнерство з модернізації: 

енергоефективність у лікарнях». 

38. Про лист від 10.06.19 за № 797 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 320,0 тис. грн. для забезпечення проведення пільгового 

зубопротезування всім учасникам АТО, які зареєстровані станом на 01.06.19. 

39. Про лист від 12.06.19 за № 800 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 1464,0 тис. грн. для підключення стаціонарного 

відділення КНП «Клінічна лікарня № 4» (за адресою вул. Металургів, 38) до 

мереж централізованого теплопостачання. 

40. Про лист від 24.06.19 за № 839 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 9871,5 тис. грн. на створення хірургічного відділення 

для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 

41. Про лист від 25.06.19 за № 851 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 4015030,00 грн. на придбання туберкуліну та виробів 

медичного призначення для забезпечення ними інвалідів для КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» та КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2». 

42. 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). 

43. Про лист від 23.04.19 за № 438 начальника управління капітального 

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

щодо перерозподілу коштів, а саме: 

1) зменшити видатки у сумі 50,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

Театральної площі»; 

2) збільшити видатки у сумі 50,0 тис. грн. по головному розпоряднику 

бюджетних коштів департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради на об’єкт «Послуги по благоустрою скверу по вул. Зеленко» 

(додається). 

44. Про лист від 11.06.19 за № 623 начальника управління капітального 

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

щодо перерозподілу коштів, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 700,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

операційного блоку КУ «СМКЛ № 5»; 

2) Зменшити видатки у сумі 2300,0 тис. грн. з об’єктів: 

 «Будівництво скверу по вул. Петропавлівській, 94» - 1300,0 тис. 

грн.; 



 «будівництво кладовища в районі селища Новоселиця» - 750,0 тис. 

грн.; 

3) Збільшити видатки у сумі 400,0 тис. грн. по об’єкту «»Реконструкція 

приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13» (2019 рік); 

4) Збільшити видатки у сумі 1000,0 тис. грн. по об’єкту «Будівництво 

кладовища в районі 40-ї підстанції»; 

5) Збільшити видатки у сумі 1100,0 тис. грн. по об’єктах: 

 «Реконструкція громадської будівлі за адресою: м. Суми, 

вул. Герасима Кондратьєва, 39» - 400,0 тис. грн. (2019 рік); 

 «Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3» - 

200,0 тис. грн. (2019-2020 роки); 

 «Реконструкція дільничого пункту поліції з обслуговування 

Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119» - 

400,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159» - 

100,0 тис. грн.; 

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

термомодернізація будівлі ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, 

вул. Р.Атаманюка, 13а» (додається). 

45. Про лист від 21.05.19 за № 517 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 123032,79 грн. 

на погашення заробітної плати, податків та кредиторської заборгованості у 

зв’язку з ліквідацією КП «Архітектура. Будівництво. Контроль.». 

46. Про лист від 27.05.19 за № 551 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 1,6 млн. грн. на 

фінансування об’єкту «Реконструкція контактної мережі». 

47. Про листи від 30.05.19 за № 564 та від 21.06.19 за № 649 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 розроблення проектної документації з планування мікрорайону 

між вулицями Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна № 12 у м. Суми з 

визначенням заходів інженерної підготовки території та інженерно-

транспортного забезпечення об’єктів мікрорайону (додається). 

48. Про лист від 11.06.19 за № 461 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на 

реконструкцію кабельної мережі 0,6 кВ тягової підстанції № 1». 

49. Про лист від 11.06.19 за № 626 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

102583831,00 грн. на завершення будівництва об’єкту «Будівництво Реального 

училища (школа № 4»), м. Суми – реконструкція». 

50. Про виконання протокольного доручення від 16.05.19 департаментом 

інфраструктури міста Сумської міської ради щодо інформації про прийняття на 

їх баланс об’єктів (новозбудованих чи реконструйованих) від управління 



капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

(лист від 10.06.19 за № 1758 додається). 

51. Про лист від 10.06.19 за № 19 голови правління Асоціація ОСББ «Сумщина» 

Гученка Р.А. щодо інформації стосовно титульних списків капітального 

ремонту житлового фонду будинків ОСББ за кошти міського бюджету на 

2019 рік (додається). 

52. Про лист від 28.05.19 за № 19/3966 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В. щодо додаткового виділення з міського 

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

розриття після виконання аварійно-відновлювальних робіт з відновлення 

асфальтобетонного покриття та тротуарної плитки. 

53. Про лист від 13.06.19 за № 19/4490 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В. щодо додатково го 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. 

54. Про виконання протокольного доручення від 21.05.19 департаментом 

інфраструктури міста Сумської міської ради стосовно опрацювання питання 

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

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік. 

55. Про лист від 30.05.19 за № 1821 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо включення до списку 

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік ОСББ «Миру 36» за адресою вул. Миру, 36 (встановлення 

індивідуального теплового пункту житлового будинку № 36 по вул. Миру) 

(додається). 

56. Про лист від 17.05.19 за № 665 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 9,6 млн. грн. на будинки, які потребують 

першочергового проведення капітального ремонту водопідігрівачів у 2019 році. 

57. Про лист від 30.05.19 за № 736 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 18,699 млн. грн. на будинки, які потребують 

першочергового проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових 

інженерних мереж опалення та гарячого водопостачання. 

58. Про лист від 30.05.19 за № 737 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 1,0 млн. грн. на виконання робіт по виготовленню Схеми 

єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Суми. 



59. Про лист від 12.04.19 за № 1101 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо виконання протокольного 

доручення стосовно відсутності гарячого водопостачання у під’їзді № 3 

будинку № 40 по вул. Горького (додається). 

60. Про лист від 12.04.19 за № 1101 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо виконання протокольного 

доручення стосовно включення адрес, які пропонувалися депутатами до 

титульних списків капітального ремонту житлового фонду (додається). 

61. Про лист від 03.05.19 за № 1691 керівника секретаріату «Сумської платформи 

реформ» Корнієнка М.В. щодо проекту рішення Сумської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Сумської міської ради рішенням від 29.12.2016 

№ 1638-МР «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг 

виконавчими органами, комунальними закладами, установами та 

підприємствами Сумської міської ради у системі електронних державних 

закупівель ProZorro» (додається). 

62. Про лист від 27.06.19 за № 3196 заступника директора департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради Співакової Л.І. щодо інформації 

про хід виконання 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)», за 

підсумками І півріччя 2019 року (додається). 

63. Про лист від 01.07.19 за № 921 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо включення до списку 

капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік наступних адрес: 

1) ОСББ "Лермонтова 1А" за адресою вул. Лермонтова, 1А (капремонт 

вимощення та цоколю житлового будинку № 1А по вул. Лермонтова); 

2) ОСББ "Охтирська 13" за адресою вул. Охтирська, 13  (капремонт 

покрівлі та водостічної системи багатоповерхового житлового будинку 

№ 13 по вул. Охтирська); 

3) ОСББ "Котляревського 2/2" за адресою вул. Котляревського, 2/2 

(капремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку № 2/2 по 

вул. Котляревського); 

4) ОСББ "Супруна 22" за адресою вул. Супруна,  22 (встановлення 

індивідуального теплового пункту та вікон у місцях загального 

користування в житловому будинку № 22 по вул. Супруна); 

5) ОСББ "Миру 32" за адресою вул. Миру, 32 (встановлення вікон та 

дверей загального користування; встановлення ІТП; капітальний 

ремонт системи опалення в житловому будинку № 32 по вул. Миру); 

6) ОСББ "Миру 36" за адресою вул. Миру, 36 (встановлення ІТП та 

встановлення вікон та дверей загального користування по житловому 

будинку № 36 по вул. Миру) (додається). 

 

Співакова Л.І. проінформувала, що недовиконання міського бюджету на 

сьогоднішню дату становить майже 100,0 млн. грн. 



У зв’язку з недовиконанням міського бюджету, головуючий на засіданні постійної 

комісії, запропонував питання, що стосуються додаткового виділення з міського 

бюджету коштів залишити без розгляду та розглянути їх на засіданні постійної 

комісії у жовтні 2019 року. Це питання: 

7. Про лист від 01.04.19 за № 409 першого заступника міського голови 

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

283,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

– науково-дослідному центру ракетних військ і артилерії, а саме: 

 95500,00 грн. на придбання оргтехніки (аудиосистема, маршрутизатори, 

принтер, мережеве обладнання), меблів (столи для роботи посадової 

особи в польових умовах та стільці), матеріалів необхідних для 

обладнання приміщення науково-дослідному центру ракетних військ і 

артилерії (вікна, вхідні двері, горизонтальні жалюзі, маскувальна сітка); 

 187500,00 грн. на придбання оргтехніки (інтерактивна дошка, ноутбуки у 

комплекті з програмним забезпеченням). 

8. Про лист від 25.06.19 за № 1243 першого заступника міського голови 

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

300,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до обласного бюджету 

для передачі до державного бюджету для Головного управління Національної 

поліції в Сумській області на придбання меблів для облаштування приміщення 

служби «102» УОАЗОР Головного управління Національної поліції в Сумській 

області. 

9. Про лист від 26.06.19 за № 1929 першого заступника міського голови 

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

150,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету для передачі до 

державного бюджету для військової частини 3051 Національної гвардії України 

на поточний ремонт складських приміщень у військовому містечку № 2. 

10. Про лист від 26.06.19 за № 1934 першого заступника міського голови 

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

480,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

військовій частині А 1476 для завершення поточного ремонту будівлі № 28 

військового містечка № 6. 

11. Про лист від 26.06.19 за № 2101 першого заступника міського голови 

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

150,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

Сумському обласному військовому комісаріату для військової частини А 7316 

(150 окремий батальйон територіальної оборони) на придбання цифрової 

радіостанції (5 од. – 20000,00 грн.), ноутбуку (2 од. – 15000,00 грн.), принтер 

(1 од. – 8000,00 грн., 1 од. – 12000,00 грн.). 

12. Про лист від 26.06.19 за № 2208 першого заступника міського голови 

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

45,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету 

Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського МВК на 



забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу у 

2019 році, а саме: 

 15,0 тис. грн. для сприяння роботі призивної комісії Сумського МВК 

(придбання канцелярського приладдя); 

 30,0 тис. грн. на оплату транспортних послуг по організації розшуку та 

доставці до призовної дільниці призовників. 

13. Про лист від 26.06.19 за № 2098 першого заступника міського голови 

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

350,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету до обласного бюджету 

для передачі до державного бюджету для Сумського обласного військового 

комісаріату на проведення поточного ремонту службових приміщень 

Сумського обласного військового комісаріату (вул. Г.Кондратьєва, 30). 

14. Про лист від 30.05.19 за № 223/1/32 першого заступника міського голови 

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

1780000,00 грн. на забезпечення стимулюючих виплат для 9-ти ДЮСШ на 

2019 рік з 01.09.19. 

15. Про лист від 11.05.19 за № 941 заступника міського голови з питань діяльності 

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

міського бюджету коштів у сумі 256931,51 грн. для запровадження роботи міні 

майстерні в рамках якої будуть надаватися послуги соціальної реабілітації та 

трудової дисципліни. 

16. Про лист від 24.06.19 за № 137 директора міського КЗ “Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа «Суми» Літовцевої Т.В. щодо додаткового виділення 

з міського бюджету 135,0 тис. грн. на участь вихованців відділення футболу в 

І лізі Чемпіонату України серед команд ДЮФЛ 2019-2020 рр. U17 та U15. 

17. Про лист від 28.05.19 за № 1054 заступника міського голови з питань діяльності 

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

міського бюджету коштів у сумі 300,0 тис. грн. для надання цільової 

матеріальної допомоги Селіхову М.С. на лікування доньки, Селіхової Д.С. 

18. Про лист від 29.05.19 за № 1069 заступника міського голови з питань діяльності 

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

міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. для надання цільової 

матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов (придбання квартири). 

19. Про лист від 09.04.19 за № 147 директора ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти» Мельника В.А. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на закупівлю матеріалів та для виконання 

робіт по ремонту навчальних приміщень закладу. 

26. Про лист від 20.05.19 за № 893 в.о. головного лікаря КУ «Сумська міська 

клінічна лікарня № 5» Пірятінської Н.А. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів  у сумі 297500,00 грн. на облаштування та послуги з поточного 

ремонту кабінету променевої діагностики. 

27. Про лист від 07.05.19 за № 646 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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



бюджету коштів у сумі 5 135 557,89 грн. для забезпечення лікарськими 

засобами, еритропоетинами, виробами медичного призначення, витратними 

матеріалами  відділення «Амбулаторного діалізу»  КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5». 

28. Про лист від 22.05.19 за № 685 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 261312,00 грн. на проведення капітального ремонту 

двох наявних пасажирських ліфтів семиповерхового хірургічного корпусу № 1 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 

29. Про лист від 07.05.19 за № 622 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 75,8 тис. грн. на придбання програмного продукту та 

послуг з його налаштування для КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

30. Про лист від 14.05.19 за № 652 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 561,9 тис. грн. для надання медичної допомоги дітям, 

хворим на окремі види захворювань, які потребують дороговартісного 

лікування на період травень-грудень 2019 року. 

31. Про лист від 27.05.19 за № 712 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 189,8 тис. грн. на поточний ремонт даху та вентиляції 

будівлі гаражів за адресою: вул. Троїцька, 57 КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди». 

32. Про лист від 07.05.19 за № 619 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на придбання системи рентгенівської 

діагностичної на два робочих місця для КНП «Клінічна лікарня № 4». 

33. Про лист від 30.05.19 за № 748 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на капітальний ремонт тепло- та 

водомереж для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 

34. Про лист від 03.06.19 за № 758 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 321,0 тис. грн. на відновлення огорожі даху для 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

35. Про лист від 06.06.19 за № 778 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 7 144 333,34 грн. на забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий та нецукровий діабет. 

36. Про лист від 06.06.19 за № 781 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 20850,0 тис. грн. для забезпечення комп’ютерною 

технікою робочого місця лікаря в багатопрофільних лікувальних закладах 

міста. 



37. Про лист від 04.06.19 за № 768 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 2755,051 тис. грн. для КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» з метою забезпечення впровадження припливно-витяжної вентиляції з 

рекуперацією згідно проведеного аудиту в 2017 році компанією 

ПЕФ «ОптімЕнерго» в рамках реалізації проекту «партнерство з модернізації: 

енергоефективність у лікарнях». 

38. Про лист від 10.06.19 за № 797 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 320,0 тис. грн. для забезпечення проведення пільгового 

зубопротезування всім учасникам АТО, які зареєстровані станом на 01.06.19. 

39. Про лист від 12.06.19 за № 800 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 1464,0 тис. грн. для підключення стаціонарного 

відділення КНП «Клінічна лікарня № 4» (за адресою вул. Металургів, 38) до 

мереж централізованого теплопостачання. 

40. Про лист від 24.06.19 за № 839 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 9871,5 тис. грн. на створення хірургічного відділення 

для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 

41. Про лист від 25.06.19 за № 851 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 4015030,00 грн. на придбання туберкуліну та виробів 

медичного призначення для забезпечення ними інвалідів для КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» та КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2». 

45. Про лист від 21.05.19 за № 517 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 123032,79 грн. 

на погашення заробітної плати, податків та кредиторської заборгованості у 

зв’язку з ліквідацією КП «Архітектура. Будівництво. Контроль.». 

46. Про лист від 27.05.19 за № 551 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 1,6 млн. грн. на 

фінансування об’єкту «Реконструкція контактної мережі». 

48. Про лист від 11.06.19 за № 461 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на 

реконструкцію кабельної мережі 0,6 кВ тягової підстанції № 1». 

49. Про лист від 11.06.19 за № 626 начальника управління капітального 

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

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

102583831,00 грн. на завершення будівництва об’єкту «Будівництво Реального 

училища (школа № 4»), м. Суми – реконструкція». 



52. Про лист від 28.05.19 за № 19/3966 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В. щодо додаткового виділення з міського 

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

розриття після виконання аварійно-відновлювальних робіт з відновлення 

асфальтобетонного покриття та тротуарної плитки. 

53. Про лист від 13.06.19 за № 19/4490 в.о. директора КП «Міськводоканал» 

Сумської міської ради Тисівського Й.В. щодо додатково го 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. 

56. Про лист від 17.05.19 за № 665 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 9,6 млн. грн. на будинки, які потребують 

першочергового проведення капітального ремонту водопідігрівачів у 2019 році. 

57. Про лист від 30.05.19 за № 736 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 18,699 млн. грн. на будинки, які потребують 

першочергового проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових 

інженерних мереж опалення та гарячого водопостачання. 

58. Про лист від 30.05.19 за № 737 директора департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 1,0 млн. грн. на виконання робіт по виготовленню Схеми 

єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Суми. 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної 

комісії на засідання 04 липня 2019 року. 

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

комісії на засідання 04 липня 2019 року Чепіка В.І. 

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної 

комісії на засідання 04 липня 2019 року Чепіка В.І. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Шилов В.О. запропонував розглянути питання № 21. 

 



21. СЛУХАЛИ: Про листи від 18.06.19 за № 889 в.о. начальника управління 

освіти і науки Сумської міської ради Дриги Т.В. та від 14.06.19 за № 174 директора 

КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9» Петрюченка Г.С. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 200,0 тис. грн. на 

поточний ремонт даху для КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9» 

(додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О., Петрюченко Г.С. 

УХВАЛИЛИ:  

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

200,0 тис. грн. на поточний ремонт даху для КУ «Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 9» за рахунок головного розпорядника бюджетних коштів – 

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, а саме: зняти з об’єкту 

«Відновлення газонів по вул. Воскресенській». 

21.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

31 липня 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): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.05.19 за № 1072 заступника міського голови з 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 90,0 тис. грн. на придбання крісла 

колісного типу Kuschall K-Series для Майстра спорту України міжнародного класу 

Морозова Владислава (додається). 

ИСТУПИЛИ: Морозов В.М., Шилов В.О. 

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

90,0 тис. грн. для надання цільової матеріальної допомоги на придбання крісла 

колісного типу Kuschall K-Series для Майстра спорту України міжнародного класу 

Морозова Владислава. 

19.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) разом з департаментом соціального захисту населення 

Сумської міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та знайти 

можливість виділення зазначених коштів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Чепік В.І. запропонував розглянути питання № 12. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.06.19 за № 2208 першого заступника міського 

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



сумі 45,0 тис. грн. для передачі субвенції з міського бюджету державному 

бюджету Сумському обласному військовому комісаріату для Сумського МВК на 

забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу у 

2019 році, а саме: 

 15,0 тис. грн. для сприяння роботі призивної комісії Сумського МВК 

(придбання канцелярського приладдя); 

 30,0 тис. грн. на оплату транспортних послуг по організації розшуку та 

доставці до призовної дільниці призовників (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чепік В.І., Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій 

Сумської міської ради (Липова С.А.) опрацювати дане питання з Сумським 

міським головою Лисенком О.М. та внести виділення зазначених коштів у 

пропозицію міського голови до проекту рішення Сумської міської ради «Про 

внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Кіпенко Н.Б. повідомила, що галузь охорони здоров’я має кошти на забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет на липень-

серпень 2019 року. 

Співакова Л.І. проінформувала присутніх, що на липневу сесію Сумської міської 

ради планується додаткове  виділення з міського бюджету коштів на забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет. Також 

повідомила, що до 01.11.2019 року є кошти на забезпечення лікарськими 

засобами, еритропоетинами, виробами медичного призначення, витратними 

матеріалами  відділення «Амбулаторного діалізу» КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5». 

 

Шилов В.В. запропонував розглянути питання № 47. 

 

47. СЛУХАЛИ: Про листи від 30.05.19 за № 564 та від 21.06.19 за № 649 

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 розроблення проектної документації з 

планування мікрорайону між вулицями Михайла Кощія, Миколи Данька, 

Проектна № 12 у м. Суми з визначенням заходів інженерної підготовки території 

та інженерно-транспортного забезпечення об’єктів мікрорайону (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. 

В обговоренні прийняли участь: Шилов В.О., Чепік В.І., Крамченков А.Б. 

УХВАЛИЛИ:  
47.1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії. 

47.2. Рекомендувати відділу з організації діяльності ради сумської міської ради 

(Божко Н.Г.) на наступне засідання постійної комісії запросити головного 

архітектора міста – Кривцова А.В. (з рішенням виконавчого комітету від 18.04.18 



№ 232 «Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

мікрорайону між вулицями  Михайла Кощія, Миколи Данька, Проектна № 12 у 

м. Суми») та начальника управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради Шилова В.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

1. 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 31.07.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. 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 31.07.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Красмченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

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

пропонується до розгляду на сесії 31.07.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.06.19 за № 2887 директора департаменту фінансів, 

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

хід виконання рішення Сумської міської ради від 07 червня 2016 року № 887-МР 

«Про надання дозволу управлінню капітального будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської ради на участь у проекті «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України» за ІІ квартал 2019 року та зняття даного 

рішення з контролю постійної комісії (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 



УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Зняти дане рішення Сумської міської ради з контролю постійної комісії. 

4.3.  Рекомендувати відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради 

(Божко Н.Г.): 

4.3.1. Підготувати відповідний проект рішення на засідання сесії Сумської 

міської ради. 

4.3.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської ради. 

4.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати відповідний проект 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.06.19 за № 2888 директора департаменту фінансів, 

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

хід виконання рішення Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3676-МР 

«Про здійснення місцевого запозичення для фінансування інвестиційного проекту 

«Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» 

за І півріччя 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ:  Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про використання 

коштів цільового фонду Сумської міської ради з 01 січня по 30 червня 2019 року», 

який пропонується до розгляду на сесії 31.07.19 (додається). 

УХВАЛИЛИ: Комісія не розглядала дане питання, оскільки відсутній доповідач. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.05.19 за № 107 начальника управління 

стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Кубрак О.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 виключити з додатку проект рішення Сумської міської 

ради «Про встановлення туристичного збору» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Никоненко В.В. 

УХВАЛИЛИ:  
22.1. 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: виключення з 

додатку проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення туристичного 

збору». 



22.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

22.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради. 

22.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської ради. 

22.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

22.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.06.19 за № 2185 директора департаменту 

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

ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 20 червня 2018 року № 3576-МР «Про 

встановлення плати за землю» (зі змінами)» та надання експертного висновку 

щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Стегній А.В. 

УХВАЛИЛИ:  
23.1. Ураховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення 

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

20 червня 2018 року № 3576-МР «Про встановлення плати за землю» (зі змінами)» 

та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

23.2. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

23.3. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.): 

23.3.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської ради. 

23.3.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

23.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 19.06.19 за № 2110 директора департаменту 

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

внесення змін до проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки», а саме: виключити  з додатку 1 пункт «1230.1 Торгові центри, 

універмаги, магазини загальною площею понад  23 тис. м2  - ставки 1,5 відсотків 

розміру мінімальної заробітної плати податку за 1 кв. метр для фізичних та 

юридичних осіб» та з пункту «1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 

загальною площею до 23 тис. м2» додатку 1 вилучити словосполучення 

«загальною площею до 23 тис. м2» (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Стегній А.В. повідомила присутніх, що дане питання уже 

прийняте на сесії Сумської міської ради 19 червня 2019 року з врахуванням 

вказаних змін. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

25. СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання на 

ІІ півріччя 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
25.1. Затвердити план роботи постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та 

послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання на ІІ півріччя 

2019 року. 

25.2. Виконавцям, зазначеним у плані роботи, у термін за тиждень до затвердженої 

дати розгляду питання, надати на розгляд постійної комісії свої письмові варіанти 

доповідей та надіслати його електронний варіант на адресу rada@smr.gov.ua для 

подальшого розсилання його членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

42. 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). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне 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 9 (у сумі, яку розрахує 

управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради (Шилов В.В.)). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

43. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.04.19 за № 438 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо перерозподілу коштів, а саме: 
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1) зменшити видатки у сумі 50,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

Театральної площі»; 

2) збільшити видатки у сумі 50,0 тис. грн. по головному розпоряднику 

бюджетних коштів департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради на об’єкт «Послуги по благоустрою скверу по вул. Зеленко» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що ініціатор розгляду даного питання 

зняв його з порядку денного постійної комісії. 

 

44. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.06.19 за № 623 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

Шилова В.В. щодо перерозподілу коштів, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 700,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція 

операційного блоку КУ «СМКЛ № 5»; 

2) Зменшити видатки у сумі 2300,0 тис. грн. з об’єктів: 

 «Будівництво скверу по вул. Петропавлівській, 94» - 1300,0 тис. 

грн.; 

 «будівництво кладовища в районі селища Новоселиця» - 750,0 тис. 

грн.; 

3) Збільшити видатки у сумі 400,0 тис. грн. по об’єкту «»Реконструкція 

приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13» (2019 рік); 

4) Збільшити видатки у сумі 1000,0 тис. грн. по об’єкту «Будівництво 

кладовища в районі 40-ї підстанції»; 

5) Збільшити видатки у сумі 1100,0 тис. грн. по об’єктах: 

 «Реконструкція громадської будівлі за адресою: м. Суми, 

вул. Герасима Кондратьєва, 39» - 400,0 тис. грн. (2019 рік); 

 «Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3» - 

200,0 тис. грн. (2019-2020 роки); 

 «Реконструкція дільничого пункту поліції з обслуговування 

Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119» - 

400,0 тис. грн.; 

 «Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159» - 

100,0 тис. грн.; 

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

термомодернізація будівлі ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, 

вул. Р.Атаманюка, 13а» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що ініціатор розгляду даного питання 

зняв його з порядку денного постійної комісії. 

 

50. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення від 16.05.19 

департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради щодо інформації про 

прийняття на їх баланс об’єктів (новозбудованих чи реконструйованих) від 

управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради (лист від 10.06.19 за № 1758 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати директору департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради Велитченку Е.В. на засіданні сесії Сумської міської ради 



31 липня 2019 року надати пояснення щодо відсутності підписаних актів 

прийому-передачі підпірної стінки на території стадіону КУ «Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12  ім. Б. Берестовського». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., 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 10.06.19 за № 19 голови правління Асоціація ОСББ 

«Сумщина» Гученка Р.А. щодо інформації стосовно титульних списків 

капітального ремонту житлового фонду будинків ОСББ за кошти міського 

бюджету на 2019 рік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. повідомив, що ініціатор даного питання знімає його 

з розгляду постійної комісії (лист від 03.07.19 за № 28 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення від 21.05.19 

департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради стосовно 

опрацювання питання щодо включення будинку № 160/5 по вул. Герасима 

Кондратьєва до списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з 

дольовою участю на 2019 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. запропонував залишити дане питання без розгляду, 

у зв’язку з відсутністю письмової інформації від департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Залишити дане питання без розгляду. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., 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 30.05.19 за № 1821 директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо включення до 

списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік ОСББ «Миру 36» за адресою вул. Миру, 36 (встановлення 

індивідуального теплового пункту житлового будинку № 36 по вул. Миру) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

УХВАЛИЛИ:  
55.1. Вважати за доцільне включення до списку капітального ремонту 

багатоквартирних будинків з дольовою участю на 2019 рік ОСББ «Миру 36» за 

адресою вул. Миру, 36 (встановлення індивідуального теплового пункту 

житлового будинку № 36 по вул. Миру). 

55.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(Велитченко Е.В.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., 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 12.04.19 за № 1101 в.о. директора департаменту 

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

протокольного доручення стосовно відсутності гарячого водопостачання у 

під’їзді № 3 будинку № 40 по вул. Горького (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., 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 12.04.19 за № 1101 в.о. директора департаменту 

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

протокольного доручення стосовно включення адрес, які пропонувалися 

депутатами до титульних списків капітального ремонту житлового фонду 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

Чепік В.І. запропонував департаменту інфраструктури міста Сумської міської 

ради (Велитченко Е.В.) проаналізувати всі депутатські звернення щодо 

включення адрес до титульних списків капітального ремонту житлового фонду за 

2017-2019 роки та надати постійній комісії інформацію щодо відсутності 

пропозицій депутатів у титульних списках капітального ремонту житлового 

фонду. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської 

міської ради (Велитченко Е.В.) проаналізувати всі депутатські звернення щодо 

включення адрес до титульних списків капітального ремонту житлового фонду за 

2017-2019 роки та у термін до 30 серпня 2019 року надати постійній комісії 

перелік адрес та видів робіт, які пропонувалися депутатами протягом 2017-

2019 років до включення до титульних списків капітального ремонту житлового 

фонду, але не були включеними. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., 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 03.05.19 за № 1691 керівника секретаріату 

«Сумської платформи реформ» Корнієнка М.В. щодо проекту рішення Сумської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради рішенням від 

29.12.2016 № 1638-МР «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і 

послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та 

підприємствами Сумської міської ради у системі електронних державних 

закупівель ProZorro» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
61.1. Інформацію прийняти до відома. 

61.2. Рекомендувати Сумській міській раді розглянути даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., 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 27.06.19 за № 3196 заступника директора 

департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

Співакової Л.І. щодо інформації про хід виконання 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)», за підсумками І півріччя 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Співакова Л.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 (шість): Жиленко В.М., Крамченков А.Б., 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 01.07.19 за № 921 директора департаменту 

інфраструктури міста Сумської міської ради Велитченка Е.В. щодо включення до 

списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік наступних адрес: 

1) ОСББ "Лермонтова 1А" за адресою вул. Лермонтова, 1А (капремонт 

вимощення та цоколю житлового будинку № 1А по вул. Лермонтова); 

2) ОСББ "Охтирська 13" за адресою вул. Охтирська, 13  (капремонт покрівлі та 

водостічної системи багатоповерхового житлового будинку № 13 по 

вул. Охтирська); 

3) ОСББ "Котляревського 2/2" за адресою вул. Котляревського, 2/2 (капремонт 

покрівлі багатоповерхового житлового будинку № 2/2 по 

вул. Котляревського); 

4) ОСББ "Супруна 22" за адресою вул. Супруна,  22 (встановлення 

індивідуального теплового пункту та вікон у місцях загального користування 

в житловому будинку № 22 по вул. Супруна); 

5) ОСББ "Миру 32" за адресою вул. Миру, 32 (встановлення вікон та дверей 

загального користування; встановлення ІТП; капітальний ремонт системи 

опалення в житловому будинку № 32 по вул. Миру); 

6) ОСББ "Миру 36" за адресою вул. Миру, 36 (встановлення ІТП та 

встановлення вікон та дверей загального користування по житловому 

будинку № 36 по вул. Миру) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Марюхна Н.К. 

УХВАЛИЛИ:  

63.1. Вважати за доцільне включення до списку капітального ремонту 

багатоквартирних будинків з дольовою участю на 2019 рік наступних адрес: 

1) ОСББ "Лермонтова 1А" за адресою вул. Лермонтова, 1А (капремонт 

вимощення та цоколю житлового будинку № 1А по вул. Лермонтова); 

2) ОСББ "Охтирська 13" за адресою вул. Охтирська, 13  (капремонт покрівлі та 

водостічної системи багатоповерхового житлового будинку № 13 по 

вул. Охтирська); 

 




