
ПРОТОКОЛ № 93 

засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного 

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

регуляторної політики Сумської міської ради VII скликання 
 

від 12 вересня 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59, 

 з 1400 год до 1525 год 
 

Присутні 7 депутатів з 11 обраних: Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., 

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

Відсутні – 4 депутати: Жиленко В.М., Крамченков А.Б., Лантушенко Д.С., 

Рибальченко І.А. 

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

Секретар постійної комісії – Левченко Ю.О. 

Запрошені: 

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

організаційно-аналітичного забезпечення департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради. 

2. Галицький М.О. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

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

ради. 

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

органів ради. 

5. Катишев В.О. – директор КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської 

ради. 

6. Мечик В.А. – в.о. старости Піщанського старостинського округу виконавчого 

комітету Сумської міської ради. 

7. Мотречко В.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

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

міської ради. 

9. Пономарьова Т.В. - начальник відділу виплати усіх видів соціальної допомоги 

управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради. 

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

господарства Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської ради від 05 червня 

2019 року № 5117-МР та від 19 червня 2019 року № 5210-МР «Про внесення 

змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік» та зняття з 

контролю вищевказаних рішень у зв’язку з їх повним виконанням (лист від 

03.07.19 № 3089/04.02.03-02 додається). 



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

бюджету м. Суми за І півріччя 2019 року», який пропонується до розгляду на 

сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 1, на стор. 1-116) (додається). 

3. Про проект рішення Сумської міської ради «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)», який пропонується до розгляду на 

сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 2, на стор. 117-189) (додається). 

4. Про проект рішення Сумської міської ради «Про звіт про виконання сільського 

бюджету села Піщане за І півріччя 2019 року», який пропонується до розгляду 

на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 3, на стор. 190-202) (додається). 

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

міського бюджету м. Суми на 2019 рік» (зі змінами), який пропонується до 

розгляду на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 4, на стор. 203-204) (додається). 

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

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

на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 5, на стор. 205) (додається). 

7. Про ініціювання на сесію проекту 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)» 

(додається). 

8. Про лист від 16.08.19 за № 4233 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 І півріччя 2019 року (додається). 

9. Про лист від 24.07.19 за № 2527 директора департаменту забезпечення 

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

про хід виконання рішення Сумської міської ради від 30 листопада 2016 року 

№ 1441-МР «Про цільову Програму підтримки малого і середнього 

підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами), за підсумками 

І півріччя 2019 року (додається). 

10. Про лист від 16.08.19 за № 2783 директора департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради Клименка Ю.М. щодо звітів про 

відстеження результативності регуляторних актів – рішень Сумської міської  

ради: 

1) Звіт про повторне відстеження результативності рішення Сумської 

міської ради від 31 травня 2017 року № 2149-МР «Про встановлення 

фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»; 

2) Звіт про повторне відстеження результативності рішення Сумської 

міської ради від 26 липня 2017 року № 2383-МР «Про затвердження 

Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього 

підприємництва з міського бюджету м. Суми»; 

3) Звіт про повторне відстеження результативності рішення Сумської 

міської ради від 31 травня 2017 року № 2147-МР «Про Положення про 

особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які 



застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» 

(додається). 

11. Про лист від 16.08.19 за № 2792 директора департаменту забезпечення 

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

кошторисних призначень, а саме (додається): 

КЕКВ Завдання Липень 
РАЗОМ 

2019 рік: 

КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 
2250 «Видатки на відрядження» 15 000,00 15 000,00 

КПКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» 

2210 «Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар» 

Завдання 5. Організаційна та 

інформаційна підтримка проведення у м. 

Суми міжнародного форуму розвитку ІТ - 

технологій «ІТ РЕОРЬЕ ЗИМУ». 

-15 000,00 -15 000,00 

Разом: 0,00 0,00 

12. Про лист від 16.07.19 за № 730 начальника управління капітального 

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

щодо перерозподілу коштів, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 625,60 грн. по об’єкту «Реконструкція фонтану 

в дитячому парку «Казка»; 

2) Збільшити видатки у сум 625,60 грн. на наступні об’єкти: 

 «Реконструкція водоводу Д500 мм від Тополянського водозабору 

до пр. Курський» - 312,80 грн.; 

 «Реконструкція водоводу від Тополянського водозабору до 

пожежного депо в м. Суми» - 312,80 грн. (додається). 

13. Про проект рішення Сумської міської ради «Про позбавлення звання 

«Почесний громадянин міста Суми» Єпіфанова А.О.» (додається). 

14. Про лист від 23.08.19 за № 6539 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4279-МР «Про міський 

бюджет м. Суми на 2019 рік» (зі змінами), а саме (додається):  

КІІКВК 
разом на 

рік, грн. 

КПКВК 0813242, КЕКВ 2730 
матеріальна допомога Батехі В.В. на вирішення соціально- побутових 

питань 

+30 000,00 

КПКВК 0813191, КЕКВ 2730 

разова грошова допомога УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни 

з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час 

Другої світової війни 

- 30 000,00 

Всього 0,00 

15. Про лист від 23.08.19 за № 6540 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4279-МР «Про міський 

бюджет м. Суми на 2019 рік» (зі змінами), а саме (додається):  



кпквк КЕКВ 
разом на рік, грн. 

Міська програма «Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 

роки» 

всього +50 754,00 

0813242, в т.ч. Всього +50 754,00 

одноразова матеріальна допомога учасника АТО, які отримали 

захворювання, поранення, контузії, каліцтва 
2730 + 120 000,00 

одноразова матеріальна допомога дітям загиблих учасників АТО до 

Дня Святого Миколая 
2730 + 1 000,00 

щомісячна грошова допомога дітям загиблих учасників АТО 
2730 + 10 454,00 

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань 

дружинам та батькам загиблих учасників АТО 
2730 +15 000,00 

одноразова матеріальна допомога звільненим в запас учасникам АТО 
2730 -15 000,00 

матеріальна допомога сім'ям на виготовлення, 

встановлення намогильної споруди та елементів 

благоустрою на могилах загиблих учасників АТО 

2730 -80 700,00 

Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» 

на 2019 - 2021 роки» 
всього -50 754,00 

0813242, в т.ч. всього +8 052,00 

одноразова матеріальна допомога Почесним донорам України 
2730 +38 250,00 

одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років, 

з метою вшанування їх з нагоди Дня народження 

2730 -30 000,00 

2240 -198,00 

0813191, в т.ч. 

 

- 58 806,00 

щомісячна стипендія УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни, 

яким виповнилося 95 і більше років 

2730 -51 135,00 

2240 - 343,00 

разова грошова допомога УБД та особам з інвалідністю внаслідок 

війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під 

час Другої світової війни 

2730 -7 000,00 

2240 - 328,00 

0813031, в т.ч. (проїзд ЧАЕС) 2730 + 53 840,00 

0813032 (Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку) 2730 -53 840,00 

Всього 

 

0,00 

16. Про лист від 01.08.19 за № 2355 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 пропозиції ОСББ «Г. Кондратьєва 211/1» за адресою 

вул. Г. Кондратьєва, 211/1 щодо дольової участі співвласників у проведенні 

капітального ремонту (заміна) ліфта п. 2 житлового будинку № 211/1 по 

вул. Г. Кондратьєва (додається). 

17. Про лист від 09.09.19 за № 2092 в.о. директора департаменту інфраструктури 

міста Сумської міської ради Павленка В.І. щодо погодження нового списку 



капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю на 

2019 рік за адресою вул. Джерельній, 31 щодо дольової участі співвласників у 

проведенні капітального ремонту: улаштування теплоізоляції фасаду 

житлового будинку № 31 по вул. Джерельній (додається). 

18. Про виконання протокольного доручення постійної комісії від 04.07.19 

департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради щодо переліку 

адрес та видів робіт, які пропонувалися депутатами протягом 2017-2019 року до 

включення до титульних списків капітального ремонту житлового фонду 

(додається). 

19. Про лист від 12.09.19 за № 1324 в.о. директора департаменту інфраструктури 

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

міського бюджету коштів у сумі 96,0 тис. грн. на визначення норм утворення 

твердих побутових відходів в м. Суми (додається). 

20. Про лист від 16.09.19 за № 1343 в.о. директора департаменту інфраструктури 

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

міського бюджету коштів у сумі 66280,00 грн. на проведення робіт по 

облаштуванню карантинного майданчику для перетримки безпритульних 

тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської 

ради по вул. Римського-Корсакова (послуги з улаштування водогону) 

(додається). 

21. Про лист від 04.09.19 за № 795 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до річного розпису 

асигнувань загального та спеціального фондів за програмною та економічною 

класифікацією, а саме (додається): 
 0611070 В рік 

 

Загальний фонд  

2210 32244 32244 
 0611070  

 
Спеціальний фонд 

 

3110 11302,49 11302,49 
   

Разом 43546,49 43546,49 

22. Про лист від 1.09.19 за № 1299 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо перерозподілу коштів у сумі 76,0 тис. грн. 

з КЕКВ «Капітальний ремонт інших об’єктів» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» по КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» (додається). 

23. Про виконання протокольного доручення постійної комісії від 22.08.19 

правовим управлінням Сумської міської ради щодо інформації та надання копій 

підтверджуючих документів щодо прізвищ посадових осіб, які вчинили 

незаконні дії по звільненню Калінінської Т.С. та, таким чином, нанесли збитків 

Сумській міській раді (зазначити суму збитків) (додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішень Сумської міської ради 

від 05 червня 2019 року № 5117-МР та від 19 червня 2019 року № 5210-МР «Про 

внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік» та зняття з 

контролю вищевказаних рішень у зв’язку з їх повним виконанням (лист від 

03.07.19 № 3089/04.02.03-02 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 



УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Зняти рішення Сумської міської ради від 05 червня 2019 року № 5117-МР та 

від 19 червня 2019 року № 5210-МР «Про внесення змін та доповнень до міського 

бюджету м. Суми на 2019 рік» з контролю постійної комісії. 

1.3.  Рекомендувати відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради 

(Божко Н.Г.): 

1.3.1. Підготувати відповідний проект рішення на засідання сесії Сумської 

міської ради. 

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

1.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати відповідний проект 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Левченко Ю.О. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

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

виконання міського бюджету м. Суми за І півріччя 2019 року», який пропонується 

до розгляду на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 1, на стор. 1-116) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Левченко Ю.О. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «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)», який пропонується до 

розгляду на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 2, на стор. 117-189) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що даний проект рішення 

вчасно оприлюднений та запропонувала підтримати пропозицію до даного 

проекту рішення (додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію прийняти до відома. 

3.2. Підтримати пропозицію постійної комісії до даного проекту рішення 

Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Левченко Ю.О. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

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

виконання сільського бюджету села Піщане за І півріччя 2019 року», який 



пропонується до розгляду на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 3, на стор. 190-

202) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., Чепік В.І., 

Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Левченко Ю.О. – не голосувала; 

Рішення прийнято 

 

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

доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік» (зі змінами), який 

пропонується до розгляду на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 4, на стор. 203-

204) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. проінформувала присутніх щодо змін, які 

пропонуються в підготовленій пропозиції до даного проекту рішення (пропозиція 

додається). 

В обговоренні прийняли участь: Чепік В.І., Змисля І.Ф., Шилов В.О. 

Чепік В.І. запитав доповідача щодо доцільності виділення бюджетних коштів у 

сумі 2329,0 тис. грн. на придбання першочергово необхідного обладнання 

(стільці, гардеробна, меблі для кафе, штори та карнизи, стійка адміністратора)   

Молодіжному центру «Романтика».  

УХВАЛИЛИ: Погодити зміни до міського бюджету, які пропонуються в 

пропозиції (додається). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 2 (два): Змисля І.Ф., Чепік В.І.; 

Левченко Ю.О. – не голосувала; 

Рішення не прийнято 

 

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

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

пропонується до розгляду на сесії 18.09.19 (Книга 1, питання № 5, на стор. 205) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про ініціювання на сесію проекту 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)» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

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



7.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

7.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

7.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного питання 

(у разі необхідності). 

7.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.08.19 за № 4233 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 І півріччя 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.07.19 за № 2527 директора департаменту 

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

інформації про хід виконання рішення Сумської міської ради від 30 листопада 

2016 року № 1441-МР «Про цільову Програму підтримки малого і середнього 

підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами), за підсумками 

І півріччя 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.08.19 за № 2783 директора департаменту 

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

звітів про відстеження результативності регуляторних актів – рішень Сумської 

міської  ради: 

1) Звіт про повторне відстеження результативності рішення Сумської міської 

ради від 31 травня 2017 року № 2149-МР «Про встановлення фіксованих 

ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців»; 

2) Звіт про повторне відстеження результативності рішення Сумської міської 

ради від 26 липня 2017 року № 2383-МР «Про затвердження Порядку надання 

фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з 

міського бюджету м. Суми»; 



3) Звіт про повторне відстеження результативності рішення Сумської міської 

ради від 31 травня 2017 року № 2147-МР «Про Положення про особливості 

справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.08.19 за № 2792 директора департаменту 

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

перерозподілу кошторисних призначень, а саме (додається): 

КЕКВ Завдання Липень 
РАЗОМ 

2019 рік: 

КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 
2250 «Видатки на відрядження» 15 000,00 15 000,00 

КПКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» 

2210 «Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар» 

Завдання 5. Організаційна та 

інформаційна підтримка проведення у м. 

Суми міжнародного форуму розвитку ІТ - 

технологій «ІТ РЕОРЬЕ ЗИМУ». 

-15 000,00 -15 000,00 

Разом: 0,00 0,00 

ВИСТУПИЛИ: Боженко К.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне перерозподіл кошторисних призначень, а 

саме: 

КЕКВ Завдання Липень 
РАЗОМ 

2019 рік: 

КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 
2250 «Видатки на відрядження» 15 000,00 15 000,00 

КПКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» 

2210 «Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар» 

Завдання 5. Організаційна та 

інформаційна підтримка проведення у м. 

Суми міжнародного форуму розвитку ІТ - 

технологій «ІТ РЕОРЬЕ ЗИМУ». 

-15 000,00 -15 000,00 

Разом: 0,00 0,00 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.07.19 за № 730 начальника управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

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



1) Зменшити видатки у сумі 625,60 грн. по об’єкту «Реконструкція фонтану в 

дитячому парку «Казка»; 

2) Збільшити видатки у сум 625,60 грн. на наступні об’єкти: 

 «Реконструкція водоводу Д500 мм від Тополянського водозабору до 

пр. Курський» - 312,80 грн.; 

 «Реконструкція водоводу від Тополянського водозабору до пожежного 

депо в м. Суми» - 312,80 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне перерозподіл коштів, а саме: 

1) Зменшити видатки у сумі 625,60 грн. по об’єкту «Реконструкція фонтану в 

дитячому парку «Казка»; 

2) Збільшити видатки у сум 625,60 грн. на наступні об’єкти: 

 «Реконструкція водоводу Д500 мм від Тополянського водозабору до пр. 

Курський» - 312,80 грн.; 

 «Реконструкція водоводу від Тополянського водозабору до пожежного 

депо в м. Суми» - 312,80 грн. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 7 (сім): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Липова С.А., Никоненко В.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про позбавлення 

звання «Почесний громадянин міста Суми» Єпіфанова А.О.» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чепік В.І. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. 

включити проект рішення Сумської міської ради «Про позбавлення звання 

«Почесний громадянин міста Суми» Єпіфанова А.О.» до порядку денного 

засідання сесії Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Змисля І.Ф., Левченко Ю.О., Никоненко В.В., 

Саченко М.В., Чепік В.І.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 2 (два): Липова С.А., Шилов В.О.; 

Рішення не прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.08.19 за № 6539 директора департаменту 

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

змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4279-МР «Про 

міський бюджет м. Суми на 2019 рік» (зі змінами), а саме (додається):  

КІІКВК 
разом на рік, грн. 

КПКВК 0813242, КЕКВ 2730 
матеріальна допомога Батехі В.В. на вирішення соціально- побутових 

питань 

+30 000,00 

КПКВК 0813191, КЕКВ 2730 

разова грошова допомога УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни 

з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час 

Другої світової війни 

- 30 000,00 

Всього 0,00 

ВИСТУПИЛИ: Пономарьова Т.В. 



УХВАЛИЛИ:  
14.1. Вважати за доцільне внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

19 грудня 2018 року № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік» (зі 

змінами), а саме:  

КІІКВК 
разом на рік, грн. 

КПКВК 0813242, КЕКВ 2730 
матеріальна допомога Батехі В.В. на вирішення соціально- побутових 

питань 

+30 000,00 

КПКВК 0813191, КЕКВ 2730 

разова грошова допомога УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни 

з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час 

Другої світової війни 

- 30 000,00 

Всього 0,00 

14.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

18 вересня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

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

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 23.08.19 за № 6540 директора департаменту 

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

змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4279-МР «Про 

міський бюджет м. Суми на 2019 рік» (зі змінами), а саме (додається):  

кпквк КЕКВ разом на рік, грн. 

Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» 
всього +50 754,00 

0813242, в т.ч. Всього +50 754,00 

одноразова матеріальна допомога учасника АТО, які отримали 

захворювання, поранення, контузії, каліцтва 
2730 + 120 000,00 

одноразова матеріальна допомога дітям загиблих учасників АТО до Дня 

Святого Миколая 
2730 + 1 000,00 

щомісячна грошова допомога дітям загиблих учасників АТО 
2730 + 10 454,00 

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань 

дружинам та батькам загиблих учасників АТО 
2730 +15 000,00 

одноразова матеріальна допомога звільненим в запас учасникам АТО 2730 -15 000,00 

матеріальна допомога сім'ям на виготовлення, 

встановлення намогильної споруди та елементів 

благоустрою на могилах загиблих учасників АТО 

2730 -80 700,00 

Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 

2019 - 2021 роки» 
всього -50 754,00 

0813242, в т.ч. всього +8 052,00 

одноразова матеріальна допомога Почесним донорам України 2730 +38 250,00 

одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років, з 2730 -30 000,00 



метою вшанування їх з нагоди Дня народження 
2240 -198,00 

0813191, в т.ч. 

 

- 58 806,00 

щомісячна стипендія УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким 

виповнилося 95 і більше років 

2730 -51 135,00 

2240 - 343,00 

разова грошова допомога УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни з 

числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої 

світової війни 

2730 -7 000,00 

2240 - 328,00 

0813031, в т.ч. (проїзд ЧАЕС) 2730 + 53 840,00 

0813032 (Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку) 2730 -53 840,00 

Всього 

 

0,00 

ВИСТУПИЛИ: Пономарьова Т.В. 

УХВАЛИЛИ:  
15.1. Вважати за доцільне внесення змін до рішення Сумської міської ради від 

19 грудня 2018 року № 4279-МР «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік» (зі 

змінами), а саме:  

кпквк КЕКВ разом на рік, грн. 

Міська програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» 
всього +50 754,00 

0813242, в т.ч. Всього +50 754,00 

одноразова матеріальна допомога учасника АТО, які отримали 

захворювання, поранення, контузії, каліцтва 
2730 + 120 000,00 

одноразова матеріальна допомога дітям загиблих учасників АТО до Дня 

Святого Миколая 
2730 + 1 000,00 

щомісячна грошова допомога дітям загиблих учасників АТО 2730 + 10 454,00 

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань 

дружинам та батькам загиблих учасників АТО 
2730 +15 000,00 

одноразова матеріальна допомога звільненим в запас учасникам АТО 2730 -15 000,00 

матеріальна допомога сім'ям на виготовлення, 

встановлення намогильної споруди та елементів 

благоустрою на могилах загиблих учасників АТО 

2730 -80 700,00 

Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 

2019 - 2021 роки» 
всього -50 754,00 

0813242, в т.ч. всього +8 052,00 

одноразова матеріальна допомога Почесним донорам України 2730 +38 250,00 

одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років, з 

метою вшанування їх з нагоди Дня народження 

2730 -30 000,00 

2240 -198,00 

0813191, в т.ч. 

 

- 58 806,00 

щомісячна стипендія УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким 

виповнилося 95 і більше років 

2730 -51 135,00 

2240 - 343,00 

разова грошова допомога УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни з 

числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої 

світової війни 

2730 -7 000,00 

2240 - 328,00 



0813031, в т.ч. (проїзд ЧАЕС) 2730 + 53 840,00 

0813032 (Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку) 2730 -53 840,00 

Всього 

 

0,00 

15.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

18 вересня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

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

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.08.19 за № 2355 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 пропозиції ОСББ «Г. Кондратьєва 211/1» за адресою вул. Г. Кондратьєва, 

211/1 щодо дольової участі співвласників у проведенні капітального ремонту 

(заміна) ліфта п. 2 житлового будинку № 211/1 по вул. Г. Кондратьєва (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. 

УХВАЛИЛИ:  
16.1. Погодити включення до списку капітального ремонту багатоквартирних 

будинків з дольовою участю на 2019 рік пропозицію ОСББ «Г. Кондратьєва 

211/1» за адресою вул. Г. Кондратьєва, 211/1 щодо дольової участі співвласників 

у проведенні капітального ремонту (заміна) ліфта п. 2 житлового будинку № 211/1 

по вул. Г. Кондратьєва. 

16.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.09.19 за № 2092 в.о. директора департаменту 

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

нового списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою 

участю на 2019 рік за адресою вул. Джерельній, 31 щодо дольової участі 

співвласників у проведенні капітального ремонту: улаштування теплоізоляції 

фасаду житлового будинку № 31 по вул. Джерельній (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. 

УХВАЛИЛИ:  
17.1. Погодити новий список капітального ремонту багатоквартирних будинків з 

дольовою участю на 2019 рік за адресою вул. Джерельній, 31 щодо дольової участі 

співвласників у проведенні капітального ремонту: улаштування теплоізоляції 

фасаду житлового будинку № 31 по вул. Джерельній. 



17.2. Рекомендувати департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення постійної комісії від 

04.07.19 департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради щодо 

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

2019 року до включення до титульних списків капітального ремонту житлового 

фонду (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. 

В обговоренні прийняли участь: Чепік В.І., Змисля І.Ф., Шилов В.О., Журба О.І. 

Чепік В.І. зауважив, що в даному переліку відсутні причини стосовно не 

включення об’єктів до титульних списків. Запитав у доповідача щодо готовності 

програми по капітальному  ремонту житлових будинків ОСББ. 

Павленко В.І. проінформував, що у департаменті до 01 жовтня 2019 року будуть 

готові два варіанти проекту даної програми та надані для розгляду на засіданнях 

постійних комісій. 

 

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.09.19 за № 1324 в.о. директора департаменту 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 96,0 тис. грн. на визначення норм 

утворення твердих побутових відходів в м. Суми (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. 

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

96,0 тис. грн. на визначення норм утворення твердих побутових відходів в м. Суми 

за рахунок коштів головного розпорядника – департаменту інфраструктури міста 

Сумської міської ради. 

19.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

18 вересня 2019 року підготувати від імені постійної комісії пропозицію до 

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

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

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

 

20. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.09.19 за № 1343 в.о. директора департаменту 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 66280,00 грн. на проведення робіт по 

облаштуванню карантинного майданчику для перетримки безпритульних тварин 



на земельній ділянці КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради по 

вул. Римського-Корсакова (послуги з улаштування водогону) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І., Катишев В.О. 

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

66280,00 грн. на проведення робіт по облаштуванню карантинного майданчику 

для перетримки безпритульних тварин на земельній ділянці КП «Центр догляду 

за тваринами» Сумської міської ради по вул. Римського-Корсакова (послуги з 

улаштування водогону) за рахунок коштів головного розпорядника – 

департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. 

20.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

18 вересня 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., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., 

Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.09.19 за № 795 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо внесення змін до річного 

розпису асигнувань загального та спеціального фондів за програмною та 

економічною класифікацією, а саме (додається): 
 0611070 В рік 

 

Загальний фонд  

2210 32244 32244 
 0611070  

 
Спеціальний фонд 

 

3110 11302,49 11302,49 
   

Разом 43546,49 43546,49 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
21.1. Вважати за доцільне внесення змін до річного розпису асигнувань загального 

та спеціального фондів за програмною та економічною класифікацією, а саме: 
 0611070 В рік 

 

Загальний фонд  

2210 32244 32244 
 0611070  

 
Спеціальний фонд 

 

3110 11302,49 11302,49 
   

Разом 43546,49 43546,49 

21.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

18 вересня 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., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., 

Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 1.09.19 за № 1299 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо перерозподілу коштів у сумі 

76,0 тис. грн. з КЕКВ «Капітальний ремонт інших об’єктів» на КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» по КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
22.1. Вважати за доцільне перерозподіл коштів у сумі 76,0 тис. грн. з КЕКВ 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» по КПКВК 0611010 «Дошкільна освіта». 

22.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

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

18 вересня 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., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., 

Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ: Чепік В.І. задав питання директору департаменту фінансів, 

економіки та інвестицій Сумської міської ради Липовій С.А.: чи надійшли  кошти 

до міського бюджету згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 500-Р. 

Липова С.А. проінформувала, що надійшли кошти по дорожньому фонду і вони 

знаходяться на рахунках; кошти від державного фонду регіонального розвитку ще 

не надійшли. Повідомила, що до міської ради надійшов лист від міського 

казначейства щодо відкликання фінансування за вересень місяць (майже 9,3 млн. 

грн.), але їх вже встигли перерахувати на рахунки головних розпорядників 

бюджетних коштів Сумської міської ради. Проінформувала, що департамент 

готує лист до міського казначейства щодо неможливості повернути ці кошти. 

Чепік В.І. запропонував рекомендувати Сумському міському голові звернутися з 

відповідним листом до Кабінету Міністрів України щодо можливості 

використання коштів, які надійшли до міського бюджету відповідно до 500-Р 

Кабінету Міністрів України. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. 

звернутися з листом до Кабінету Міністрів України щодо неможливості 

повернення субвенції, яка надійшла з державного бюджету місцевому бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста (відповідно до 

500-Р Кабінету Міністрів України від 10.07.2019). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6 (шість): Змисля І.Ф., Липова С.А., Никоненко В.В., Саченко М.В., 

Чепік В.І., Шилов В.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинув Змисля І.Ф. 




