
ПРОТОКОЛ № 98 

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 грудня 2019 року  м. Суми, 

 майдан Незалежності, 2, каб. 59, 

 з 1400 год до 1715 год 
 

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

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

Шилов В.О. 

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

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

Список запрошених додається. 

 

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 

18.12.19 (книга 1, питання № 2, стор. 13) (додається). 

2. Про лист від 02.12.19 за № 6187 директора департаменту фінансів, економіки та 

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

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

19 червня 2019 року № 5278 – МР «Про уповноваження виконавців на участь у 

програмі «NIP Україна – Водна програма модернізації» (NIP Ukraine Water 

Modernisation Programme)» (зі змінами)» (додається). 

3. Про проект рішення Cумської міської ради «Про 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» (зі змінами) (додається). 

4. Про лист від 11.12.19 за № 1654 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо внесення змін до кошторису на 

2019 рік загального фонду, а саме:  

1) збільшити видатки на суму 1 205 000,00 грн. по КПКВК 0712144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет»; 

2) зменшити видатки по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» на суму 275 000,00 грн. КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» СМР по напряму використання «Оплата 

водопостачання та водовідведення» на суму 92 420,00 грн., КНП «Клінічна 

лікарня №4» СМР за напрямом використання «Оплата газопостачання» на 

суму 182 580,00 грн., КПКВК 0712030 КНП «Клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії» СМР на суму 450000,0 грн.: за напрямом використання 

«Оплата теплопостачання» на суму 350000,00 грн. та за напрямом 

використання «Оплата електроенергії» на суму 100 000,00 грн.; КПКВК 

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 480000,00 грн. 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»СМР за напрямом 



використання «Оплата теплопостачання» на суму 180000,00 грн. за напрямом 

використання «Оплата електроенергії» на суму 300 000,00 грн. (додається). 

5. Про лист від10.12.19 за № 1644 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо перерозподіл видатків міського 

бюджету м. Суми на 2019 рік в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головного розпорядника бюджетних коштів – відділу охорони здоров’я, а саме:  

1) Збільшити видатки за напрямом використання «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на суму 142 000,00 грн. на розробку проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень з влаштуванням 

рентгенівського кабінету в будівлі стаціонару(дитячий травматологічний 

пункт) за адресою вул. Троїцька, 28» за рахунок зменшення видатків по 

напрямку використання «Оплата теплопостачання» на суму 110 000,00 грн. 

та «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 32 000,00 грн.  

2) збільшити видатки за напрямом використання «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» КПКВК 0712010 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на суму 

22330,00 грн. за рахунок зменшення видатків по напряму використання 

«Видатки на відрядження»; 

3) перерозподілити економію коштів в межах закладу в сумі 7 670,00 грн. за 

результатами заключних договорів на виконання капітальних ремонтів 

ліфтів № 1025, 1027 (додається). 

6. Про лист від 11.12.19 за № 1801 в.о. директора департаменту інфраструктури 

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

міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки по об’єкту «Реконструкція каналізаційного 

самопливного колектору Д =1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка 

м. Суми» по КПКВК 1217361, КЕКВ 3142 на суму 80 000,00 грн.; 

2) Збільшити видатки по об’єктам: 

- «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до 

проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований 

напірний колектор» по КПКВК 1217310, КЕКВ 3122 на суму 

20000,00 грн.; 

- «Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по 

вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного» КПКВК 

1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн.; 

- «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400- 

600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф 'єва до КНС - 6» КПКВК 

1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн.; 

- «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600- 

800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до 

КНС- 6» КПКВК 1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн. (додається). 

7. Про лист від 11.12.19 за № 33.1-16/50 начальника відділу організаційно-

кадрової роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо присвоєння 

Маріанне Піффаретті звання «Почесний громадянин міста Суми» (додається). 

8. Про звернення від 12.12.19 громадянки Сухорученко К.М. щодо виділення з 

міського бюджету у 2019 році коштів у сумі 300750,00 грн. на лікування дитини, 

яка хвора на тяжку орфанну хворобу «Вроджений бульозний епідермоліз» та 

придбання життєво необхідних медичних виробів та лікарських засобів та щодо 

виділення у 2020 році коштів у сумі 1203000,00 грн. для придбання життєво 



необхідних медичних виробів, лікарських засобів та забезпечення спеціальним 

харчуванням (додаються). 

9. Про проект рішення Сумської міської ради «Про бюджет Сумської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», який пропонується до розгляду 

на сесії 24.12.19 (книга 1, питання № 1, на стор.1-244) (додається). 

10. Про проект рішення Сумської міської ради «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік та основні напрями розвитку на 2021 - 2022 роки.», який пропонується 

до розгляду на сесії 24.12.19 (книга 1, питання № 2, на стор.245-392). 

 

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 18.12.19 (книга 1, питання № 2, стор. 13) (додається). 

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

пропонуються у вказаному проекті та щодо пропозиції виконавчого комітету 

Сумської міської ради до нього (пропозиція додається). Також надала інформацію 

щодо змін, які пропонуються в пропозиції постійної комісії до проекту рішення 

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

м. Суми на 2019 рік» (пропозиція додається). Липова С.А. повідомила, що дана 

пропозиція повинна бути врахована і в проекті 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 18.12.19 (книга 2, питання № 107, стор. 594-596) 

(пропозиція до даного проекту додається). 

Липова С.А. повідомила присутніх, що кошти з резервного фонду міського 

бюджету у листопаді 2019 року не витрачалися. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Вважати за доцільне зміни, які пропонуються в пропозиції постійної комісії 

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

міського бюджету м. Суми на 2019 рік». 

1.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати вказаний проект рішення з 

пропозицією постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.12.19 за № 6187 директора департаменту фінансів, 

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

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

ради від 19 червня 2019 року № 5278 – МР «Про уповноваження виконавців на 

участь у програмі «NIP Україна – Водна програма модернізації» (NIP Ukraine 

Water Modernisation Programme)» (зі змінами)» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. 

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

2.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 



2.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

2.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного питання 

(у разі необхідності). 

2.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 (вісім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Cумської міської ради «Про 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» (зі змінами) (додається). 

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

відповідно до листа департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 

(лист від 09.12.19 за № 1769 додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Ініціювати розгляд даного питання на черговій сесії Сумської міської ради. 

3.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.): 

3.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

3.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного питання 

(у разі необхідності). 

3.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Никоненко В.В. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.19 за № 1654 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо внесення змін до 

кошторису на 2019 рік загального фонду, а саме:  

1) збільшити видатки на суму 1 205 000,00 грн. по КПКВК 0712144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет»; 

2) зменшити видатки по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» на суму 275 000,00 грн. КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» СМР по напряму використання «Оплата 

водопостачання та водовідведення» на суму 92 420,00 грн., КНП «Клінічна 

лікарня №4» СМР за напрямом використання «Оплата газопостачання» на 

суму 182 580,00 грн., КПКВК 0712030 КНП «Клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії» СМР на суму 450000,0 грн.: за напрямом використання 

«Оплата теплопостачання» на суму 350000,00 грн. та за напрямом 

використання «Оплата електроенергії» на суму 100 000,00 грн.; КПКВК 

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 480000,00 грн. 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»СМР за напрямом 



використання «Оплата теплопостачання» на суму 180000,00 грн. за напрямом 

використання «Оплата електроенергії» на суму 300 000,00 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що дане питання 

підготовлено відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ:  
4.1. Вважати за доцільне внесення змін до кошторису на 2019 рік загального 

фонду, а саме:  

1) збільшити видатки на суму 1 205 000,00 грн. по КПКВК 0712144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет»; 

2) зменшити видатки по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» на суму 275 000,00 грн. КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» СМР по напряму використання «Оплата водопостачання та 

водовідведення» на суму 92 420,00 грн., КНП «Клінічна лікарня №4» СМР за 

напрямом використання «Оплата газопостачання» на суму 182 580,00 грн., 

КПКВК 0712030 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» 

СМР на суму 450000,00 грн.: за напрямом використання «Оплата 

теплопостачання» на суму 350000,00 грн. та за напрямом використання 

«Оплата електроенергії» на суму 100 000,00 грн.; КПКВК 0712111 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» на суму 480000,00 грн. КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2»СМР за напрямом використання «Оплата 

теплопостачання» на суму 180000,00 грн. за напрямом використання «Оплата 

електроенергії» на суму 300 000,00 грн. 

4.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Никоненко В.В. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від10.12.19 за № 1644 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо перерозподіл видатків 

міського бюджету м. Суми на 2019 рік в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головного розпорядника бюджетних коштів – відділу охорони 

здоров’я, а саме:  

1) Збільшити видатки за напрямом використання «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на суму 142 000,00 грн. на розробку проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень з влаштуванням 

рентгенівського кабінету в будівлі стаціонару(дитячий травматологічний 

пункт) за адресою вул. Троїцька, 28» за рахунок зменшення видатків по 

напрямку використання «Оплата теплопостачання» на суму 110 000,00 грн. 

та «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 32 000,00 грн.  

2) збільшити видатки за напрямом використання «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» КПКВК 0712010 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на суму 

22330,00 грн. за рахунок зменшення видатків по напряму використання 

«Видатки на відрядження»; 

3) перерозподілити економію коштів в межах закладу в сумі 7 670,00 грн. за 



результатами заключних договорів на виконання капітальних ремонтів 

ліфтів № 1025, 1027 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що дане питання 

підготовлено відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ:  
5.1. Вважати за доцільне перерозподіл видатків міського бюджету м. Суми на 

2019 рік в межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів – відділу охорони здоров’я, а саме:  

1) Збільшити видатки за напрямом використання «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на суму 142 000,00 грн. на розробку проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень з влаштуванням 

рентгенівського кабінету в будівлі стаціонару(дитячий травматологічний 

пункт) за адресою вул. Троїцька, 28» за рахунок зменшення видатків по 

напрямку використання «Оплата теплопостачання» на суму 110 000,00 грн. 

та «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 32 000,00 грн.  

2) збільшити видатки за напрямом використання «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» КПКВК 0712010 КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР на суму 

22330,00 грн. за рахунок зменшення видатків по напряму використання 

«Видатки на відрядження»; 

3) перерозподілити економію коштів в межах закладу в сумі 7 670,00 грн. за 

результатами заключних договорів на виконання капітальних ремонтів 

ліфтів № 1025, 1027. 

5.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Никоненко В.В. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.19 за № 1801 в.о. директора департаменту 

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

видатків міського бюджету на 2019 рік, а саме: 

1) Зменшити видатки по об’єкту «Реконструкція каналізаційного 

самопливного колектору Д =1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка 

м. Суми» по КПКВК 1217361, КЕКВ 3142 на суму 80 000,00 грн.; 

2) Збільшити видатки по об’єктам: 

- «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до 

проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований 

напірний колектор» по КПКВК 1217310, КЕКВ 3122 на суму 

20000,00 грн.; 

- «Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по 

вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного» КПКВК 

1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн.; 

- «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400- 

600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф 'єва до КНС - 6» КПКВК 

1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн.; 



- «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600- 

800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до 

КНС- 6» КПКВК 1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Липова С.А. повідомила присутніх, що дане питання 

підготовлено відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ:  
6.1. Вважати за доцільне перерозподіл видатків міського бюджету на 2019 рік, а 

саме: 

1) Зменшити видатки по об’єкту «Реконструкція каналізаційного 

самопливного колектору Д =1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка 

м. Суми» по КПКВК 1217361, КЕКВ 3142 на суму 80 000,00 грн.; 

2) Збільшити видатки по об’єктам: 

- «Будівництво напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до 

проспекту Михайла Лушпи в м. Суми з переврізкою в збудований 

напірний колектор» по КПКВК 1217310, КЕКВ 3122 на суму 

20000,00 грн.; 

- «Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по 

вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного» КПКВК 

1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн.; 

- «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400- 

600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф 'єва до КНС - 6» КПКВК 

1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн.; 

- «Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600- 

800 мм від вул. Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до 

КНС- 6» КПКВК 1217310, КЕКВ 3142 на суму 20 000,00 грн. 

6.2. Рекомендувати департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради (Липова С.А.) вжити відповідних дій. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 (сім): Жиленко В.М., Лантушенко Д.С., Липова С.А., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Никоненко В.В. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.19 за № 33.1-16/50 начальника відділу 

організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради Антоненка А.Г. щодо 

присвоєння Маріанне Піффаретті звання «Почесний громадянин міста Суми» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шилов В.О. 

УХВАЛИЛИ:  
7.1. Вважати за доцільне присвоєння Маріанне Піффаретті звання «Почесний 

громадянин міста Суми». 

7.2. Рекомендувати відділу організаційно-кадрової роботи Сумської міської ради 

(Антоненко А.Г.): 

7.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради. 

7.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд чергової сесії Сумської 

міської ради. 

7.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного питання 

(у разі необхідності). 

7.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 






