
Проект
Оприлюднено «__»___ 20__р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

від 2018 року № - МР
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до 
міського бюджету на 2018 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від
12.06.2018 № «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо 
внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік», подання 
головного розпорядника бюджетних коштів, керуючись статтею 25, пункт 23 
частини перш ої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Сумська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Унести зміни та доповнення до міського бюджету на 2018 рік, 
а саме:

1.1. Виходячи з пропозиції (листа) головного розпорядника бюджетних 
коштів за результатами опрацювання поданої депутатом Сумської міської 
ради заяви щодо направлення коштів, передбачених в міському бюджеті на 
виконання виборчих програм та доручень виборців, провести перерозподіл 
бюджетних призначень в межах кодів програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів, а саме не змінюючи загального обсягу 
видатків загального фонду міського бюджету:

- зменшити видатки головному розпоряднику бюджетних коштів -  
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за бюджетною 
програмою по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» на суму 11,0 тис. гривень;

- збільш ити видатки головному розпоряднику бюджетних коштів 
виконавчому комітету Сумської міської ради на суму 11,0 тис, гривень за 
бюджетною програмою по КПКВК 0215060 «Інші заходи з розвитку фізичної 
культури та спорту» (бюдж етна підпрограмою по К П К ВК  0215061 
«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 
«Спорпі для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону») (Никоненко В.В.).



2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова О м  Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

Ініціатор розгляду питання -  виконавчий комітет Сумської міської ради.
Проект рішення підготовлений департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. 
Доповідач: директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (Липова С.А.).



Проект 
оприлюднено 
»  2 0 1 8  р .

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ________  СЕСІЯ

РІШ ЕННЯ

в ід    2018 року № ____ -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення 
Сумської м іської ради від
21 грудня 2017 року № 2910-М Р «Про 
Програму економічного і соціального 
розвитку м. Суми на 2018 рік та 
основних напрямів розвитку на
2019 - 2020 роки» (зі змінами)

У зв язку з внесенням змін до міських цільових (комплексних) програм, 
враховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від
---------------— N°-------«Про внесення на розгляд Сумської м іської ради питання
щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року 
№ 2910-М Р «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Суми на 
2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі змінами)», 
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Сумська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 
2017 року № 2910-М Р «Про Програму економічного і соціального розвитку 
м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки» (зі 
змінами), а саме в додаток 4 до Програми «Перелік міських цільових 
(комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2018 році 
здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел
фінансування» згідно з додатком до даного рішення.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Войтенка В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

П р о е ^  Фінан^ в’ економіки та інвестицій д  >
Доповідач: директор департаменту фінансів, економіки та інвестицш Сумсько, м,сько, пади (Липова С. АЛ



Додаток
до рішення Сумської міської ради «Про внесення 
змін до рішення Сумської міської ради від 
21 грудня 2017 року № 2910-МР «Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Суми 
на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 
2019-2020 роки» (зі змінами)» 
від 2018 року № - МР

№
з/п

5.

15.

Перелік міських цільових (комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься
за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування

Назва програми/яким документом затверджено

Термін
реалізації
(початок/

закінчення),
роки

Обсяги фінансування 
передбачені 
програмою 
на 2018 рік

(окремо по державному 
(ДБ), міському (МБ), 

обласному (ОБ) 
бюджетах та інших 
джерелах), тис, грн.

Очікуваний результат 
за підсумками 2018 року

4. І Програма м олодіж ного житлового кредитування у м. Суми 
на 2018-2020 роки (рішення СМР від 29.11.2017
№ 2875-МР) (зі змінами)

М істобудування, ж итлова політика
2018-2020 5000.0 (ДБ)

2200.0 (ОБ)
4020.0 (МБ) 

2700,0 (інші джерела)

Поліпшення житлових 
молодих громадян.

умов молоді; доступність придбання житла для

Комплексна цільова програма реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства міста Суми на 
2018-2020 роки (рішення СМР від 21.12.2017 № 2913-МР
(зі змінами)_____________________________________________

Житлово-комунальне господарство
2018-2020 15710,92 (ДБ) 

872063,23 (МБ) 
656,0 (інші джерела)

Покращення надання житлово-комунальних послуг та створення 
необхідних умов для функціонування житлово-комунального
господарства міста.

Міська програма «Місто Суми -  територія добра та 
милосердя» на 2016 -  2018 роки» (рішення СМР від 
24.12.2015 № 148-МР (зі змінами)

С оц іальне забезпечення
63750,9 (МБ)

41,4 (інші джерела)
Надання вразливим верствам населення соціальних пільг та гарантій. 
Підвищення рівня забезпеченості функціонування громадських 
організацій та збільшення сум фінансової підтримки. Надання пільг 
встановлених чинним законодавством.

20. М іська цільова комплексна Програма розвитку культури 
міста Суми на 2016 - 2018 роки (рішення СМР від

2016-2018
Культура, туризм

8824,9 (МБ) Створення необхідних умов для позитивних змін у галузі культури: 
виховання у сумчан почуття патріотизму, організація їх змістовного



24.12.2015 № 159-МР (зі змінами) дозвілля шляхом проведення загальноміських культурно-мистецьких 
заходів; забезпечення сприятливих умов для естетичного розвитку дітей 
та юнацтва шляхом залучення їх до здобуття початкової мистецької 
освіти у школах естетичного виховання дітей; забезпечення потреб 
населення міста в інформації та доступу до друкованих культурних 
надбань шляхом покращення якості бібліотечного обслуговування у 
бібліотеках Сумської міської центральної бібліотечної системи завдяки 
придбанню нової друкованої продукції.

--------------------  Інформаційний простір та громадянське суспільство

21.
- щ ^ Г Л ^ г р а м а  «Відкритий М ^ а ш и п и и  простір 

м. Суми» на 2016-2018 роки (рішення СМР від »0.12.2015 
№ 204-МР (зі змінами)

2016-2018 7753,7 (МБ) Інформування територіальної громади з актуальних питань 
життєдіяльності міста. Підвищення рівня інформування населення щодо 
діяльності Сумської міської ради та актуальних питань життєдіяльності 
міста (випуск бюлетеню «Офіційний вісник Сумської міської ради»). 
Проведення медіа-заходів, збільшення кількості користувачів офіційного 
сайту Сумської міської ради. Формування позитивного іміджу міста Суми 
в Україні та за кордоном. Розвиток партнерських стосунків з містами 
України та зарубіжжя. Промоція економічного, інвестиційного та 
культурно-історичного потенціалу м. Суми.

----------- ---------- -----

Сумський міський голова 

Виконавець: Липова С.А.

О.М . Лисенко



О прилю днено«

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № - МР
м. Суми 

Про витрачання коштів резервного фонду 
міського бюджету за травень 2018 року

Відповідно до частини четвертої статті 24 Бюджетного кодексу 
України, керуючись пунктом 23 частини перш ої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

Затвердити звіт про витрачання коштів резервного фонду міського 
бюджету за травень 2018 року, а саме :

№
з/п

Назва рішення, 
дата його 
прийняття

Сума, грн. Напрямок
використання

Використано, грн.

Січень-
травень Травень

1 2 3 4 5 6

1.

Рішення 
виконавчого 
комітету Сумської 
міської ради від 
20.02.2018 № 66 
«Про виділення
КОШТІВ 3

резервного фонду
міського
бюджету»

201 950,00

Відшкодування 
матеріальних 
збитків 
постраждалих 
сімей внаслідок 
вибуху, який 
стався 03 січня 
2017 року в 
будинку № 24 по 
вулиці Металургів 
у м. Суми

201 950,00 0,00

РАЗОМ 201 950,00 201 950,00 0,00

Проект
»___ 20__р.

Сумський міський голова ° - М - Лисенк0

Виконавець: Співакова Л.І.

Ініиіатов розгляду питання -  виконавчий комітет Сумської міської ради.
Е С п [ » г о т о в л е н и й  департаментом фінансів, економік,, та інвестицій Сумсько, місько, ради. 
Доповідач: директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської місько, ради (Липова С. ,).



Сумська м іська рада
ДЕП АРТАМ ЕН Т ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСН ИХ ПЛАТЕЖ ІВ
вул. Садова, 33, м. Суми, 40009 тел. (0542) 700-404, E-mail: dresurs@smr.gov.ua

М Щ У  Н а№ _______________ в ід _________

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 

у у у -  Сумської міської ради VII скликання

організації діяльне

01__\ o r  2 0 ^
Ш илову В.О.

Про розвиток підприємництва  
в місті

З початку 2018 року департаментом забезпечення ресурсних платежів 
проводиться робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов 
для розвитку малого та середнього підприємництва, в т. ч. місцевих 
товаровиробників, запровадження механізму співпраці виконавчих органів 
Сумської м іської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Станом на 01 травня 2018 року надходження єдиного податку до міського 
бюджету від малих підприємств та фізичних осіб-підприємців склало 60,8 млн. 
грн. (з юридичних осіб -  13,0 млн. грн., з фізичних осіб-підприємців -  47,7 млн. 
грн., з сільськогосподарських товаровиробників -  0,09 млн. грн.). Станом на 
01.04.18 кількість зареєстрованих платників (середній та малий бізнес разом) 
складає 29268 суб’єктів, що на 505 суб’єктів більше, ніж станом на 01.04.17, це 
свідчить про ефективність розвитку малого та середнього підприємництва в 
місті та бачення бізнесом перспектив.

Необхідно відмітити, що п ер еви ко н ан н я  плану на 2017 рік по сплаті 
єдиного податку до міського бюджету склало 8,8 млн. грн., в тому числі від 
фізичних осіб-підприємців -  12,9 млн. грн.

Сумською міською радою прийнята низка рішень, які дієво та ефективно 
підтримують розвиток малого та середнього підприємництва в місті, наприклад 
рішенням СМР від 31.05.2017 № 2149-МР «Про встановлення ф іксован и х  
ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» встановлена ставка

mailto:dresurs@smr.gov.ua


єдиного податку для другої групи платників - 10 % розміру мінімальної 
заробітної плати, що вдвічі менше максимальної ставки цього податку.

Сумською міською радою прийнята цільова Програма підтримки малого і 
середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки, яка є вагомим 
результатом ефективного діалогу влади і бізнесу. На виконання заходів 
Програми в 2017 році з міського бюджету використано 262,5 тис. грн.

Ведеться робота з виконання розпорядження міського голови від
04.03.2016 № 56-Р «Про заходи щодо реалізації М еморандуму між Сумським 
міським головою та представниками малого та середнього бізнесу», станом на
01.05.2018 року виконано 17 із 19 пунктів.

Активно працює міська координаційна рада з питань розвитку 
підприємництва, регулярно проводяться її засідання, на яких розглядаються 
важливі для суб’єктів господарювання питання, приймаються рішення, що 
здатні вп ли н у ти  на розвиток міста в цілому. Так, у цьому році згідно з 
рішенням координаційної ради з питань розвитку підприємництва, розпочата 
робота зі створення центру розвитку бізнесу в Сумах, який би поєднував в собі 
навчання, роботу, консультації, коворкинг-центр та виконував функції 
універсального бізнес-інкубатору - разом з Центром міжнародного приватного 
підприємництва, Сумським державним університетом та Сумською коаліцією 
малого та середнього бізнесу.

Директор департаменту Ю .М . Клименко

Боженко 700 139



І
Сумська м іська рада 

ДЕП АРТАМ ЕН Т ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я РЕСУРСН И Х ПЛАТЕЖ ІВ
вул. Садова, 33, м.Суми, 40009тел. (0542) 700-404, E-mail: dresurs@smr.gov.ua

о і ь с & / я На № від

Щ одо проекту рішення 
Сумської міської ради

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики  
Сумської міської ради 
Ш илову В.О.

Просимо розглянути на черговому засіданні комісії проект рішення 

Сумської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми» та питання 

про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного 

впливу вищ езазначеного проекту регуляторного акта для направлення до 

Державної регуляторної служби України відповідно до статті 34 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності».
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Аналіз регуляторного впливу  
до проекту рішення Сумської міської ради 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в м. Суми»

Регуляторний орган -  Сумська міська рада.
Розробник документа — департамент забезпечення ресурсних платежів 
Сумської м іської ради.
Поштова адреса -  40009, м. Суми, вул. Садова, 33.
Відповідальна особа -  Клименко Ю рій М иколайович.
Контактний телефон -  (0542) 700-409.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог 
Закону України від 11.09.2003 №  1160-ІУ «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету М іністрів 
України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу 
впливу та відстеження результативності регуляторного акта», П о д аткового  
кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (зі змінами) та постанови Кабінету 
М іністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових 
рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

І. Визначення проблеми
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі 

встановлення та скасування податків і зборів в Україні, визначає вичерпний 
перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та п о р яд о к  їх 
адміністрування, платників податків та зборів.

Згідно норм статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік 
місцевих податків та зборів, до яких відноситься податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до п. 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, місцеві 
ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки.

На виконання п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, виникла 
необхідність винести на розгляд Сумської м іської ради проект рішення «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки в м. Суми» та постанови Кабінету М іністрів України від
24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових ріш ень про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки» для приведення у відповідність до вимог 
чинного законодавства. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість 
встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил 
розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки.



Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє 
вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Г ромадяни + -

Держава + -

Суб’єкти господарювання + -

II. Цілі державного регулювання
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;
- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування 

при вирішенні питань, пов'язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів 
досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного  
регулювання

Під час підготовки зазначеного проекту ріш ення Сумської міської ради 
розглянуто такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акта:
Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1 Прийняти запропонований регуляторний акт, що дозволить 
дотримуватися норм Податкового кодексу України, дозволить створити 
справедливі умови сплати податку для власників житлової та нежитлової 
нерухомості, крім того надходження додаткових коштів до міського 
бюджету сприятиме збільшенню витрат на утримання інфраструктури 
міста.

Альтернатива 2 Залишити ситуацію без змін тобто користуватися діючими 
регуляторними актами. Ситуація призведе до зменшення надходжень до 
міського бюджету, що в подальшу чергу не дозволить в повному обсязі 
здійснювати фінансування бюджетних установ міста у тому числі по 
захищених статтях витрат за рахунок коштів бюджету м. Суми

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держ ави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Дасть змогу встановити розміри ставок податку із 

врахуванням потреб суб’єктів господарювання, які 
здійснюють господарську діяльність на території м. Суми, 
що в свою чергу збільшить надходження до місцевого 
бюджету.

Відсутні

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Збільшення надходжень до місцевого бюджету, 
що забезпечить належне фінансування програм 
соціально-економічного розвитку міста.

Відсутні

А льтернатива 2 Відсутні Відсутні



Оцінка впливу на сферу інтересів с у б ’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб’єктів 
господарювання, що підпадають 
під дію регулювання, одиниць

7 187 653 847

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків

1 22 77 - 100

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Визначені розміри ставок податку 

із врахуванням потреб суб’єктів 
господарювання, які здійснюють 
господарську діяльність на 
території м. Суми

Суб'єкти господарювання 
будуть сплачувати податок 
за ставками відповідно до 
рішення Сумської міської 
ради

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів 
господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно 
визначаються витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта 
(згідно з додатком 2 до М етодики проведення аналізу впливу регуляторного 
акта).________________________________________________

Сумарні витрати за альтернативами Річна сума 
витрат, млн. 

грн.
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього 
підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 
(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього 
підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 
(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарю вання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії

регуляторного акта 
по а л ь т е р н а т и в і  1

Порядковий
номер

Витрати За перший 
рік

За п ’ять 
років

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, 
сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації 
персоналу тощо, гривень

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень

- -

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам, гривень

- -

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду 
(контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ 
приписів тощо), гривень

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення 
незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) 
та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, 
страхування тощо), гривень

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), 
гривень

- -

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -



8 Інше (уточнити), гривень _ _
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2  + 3 +  4 + 5 + 6 + 7 + 8), млн. гривень - -

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього 
підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 194 194

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього 
підприємництва, на виконання регулювання (вартість 
регулювання) (рядок 9 х рядок 10), млн. гривень '

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за 

рік)
Витрати за 
п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, навчання / 
підвищення кваліфікації персоналу тощо

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів 
(змінених/нововведенпх) (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності у сплаті 
податків/зборів)

Вид витрат Витрати* на 
ведення обліку, 

підготовку та 
подання звітності 

(за рік)

Витрати на оплату 
штрафних санкцій 

за рік

Разом за рік Витрати за 
п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням 
обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам 
(витрати часу персоналу)
* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом 
множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).__________

Вид витрат Витрати* на 
адміністрування 

заходів 
державного 

нагляду 
(контролю) (за 

рік)

Витрати на оплату 
штрафних санкцій 

та усунення 
виявлених 

порушень (за рік)

Разом за рік Витрати за 
п'ять років

Витрати, пов'язані з 
адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) 
(перевірок, штрафних санкцій, 
виконання рішень/приписів 
тощо)
* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається 
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур (витрати 
часу, витрати на 

експертизи, тощо)

Витрати 
безпосередньо на 
дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 
страхові поліси (за 

рік - стартовий)

Разом зар ік  
(стартовий)

Витрати за 
п'ять років

Витрати на отримання 
адміністративних послуг 
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, 
атестатів, погоджень, висновків, 
проведення
незалежних/обов'язкових 
експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг 
(проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо)



Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за 
наступний рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо)

“ -
■

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 
найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового 
персоналу

- -

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарю вання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії

регуляторного акта
_______________  по альтернативі 2_________________________________
Порядковий

номер
Витрати За перший 

рік
За п ’ять 

років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, 

сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації 
персоналу тощо, гривень

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень

- -

О3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам, гривень

- -

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного 
нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання 
рішень/ приписів тощо), гривень

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, 
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо), гривень

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари 
тощо), гривень

- -

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
8 Інше (уточнити), гривень - -

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2  + 3 +  4 + 5 + 6 + 7 + 8), млн. гривень - -
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього 

підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 194 194

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість 
регулювання) (рядок 9 х рядок 10), млн. гривень

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат У перший рік Періодичні (за 

рік)
Витрати за 
п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, навчання / 
підвищення кваліфікації персоналу тощо

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів 
(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності у сплаті 
податків/зборів)

Вид витрат Витрати* на 
ведення обліку, 

підготовку та 
подання звітності 

(за рік)

Витрати на оплату 
штрафних санкцій 

за рік

Разом за рік Витрати за 
п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням - - - -



обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам 
(витрати часу персоналу)

Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом 
множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).__________

Вид витрат Витрати* на 
адміністрування 

заходів 
державного 

нагляду 
(контролю) (за 

рік)

Витрати на оплату 
штрафних санкцій 

та усунення 
виявлених 

порушень (за рік)

Разом за рік Витрати за 
п'ять років

Витрати, пов'язані з 
адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) 
(перевірок, штрафних санкцій, 
виконання рішень/приписів 
тощо)

Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур (витрати 
часу, витрати на 

експертизи, тощо)

Витрати 
безпосередньо на 
дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 
страхові поліси (за 

рік - стартовий)

Разом за рік 
(стартовий)

Витрати за 
п'ять років

Витрати на отримання 
адміністративних послуг 
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, 
атестатів, погоджень, висновків, 
проведення
незалежних/обов'язкових 
експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг 
(проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо)

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за 
наступний рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо)

- “ -

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 
найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять 
років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового 
персоналу

_ -

IV. Вибір найбільш оптимального  
альтернативного способу досягнення цілей

Здійснюється вибір оптимального альтернативного способу з
урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей. 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей, де: 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною 
мірою (проблема більше існувати не буде); 

З - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже 
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 
частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти 
проблеми залишаться невирішеними);



1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал
результативності (за 

чотирибальною 
системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного
бала

Альтернатива 1 4 Цілі прийняття регуляторного акта 
будуть досягнуті повною мірою, 
оскільки буде прийнято рішення 
Сумської міської ради «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки в м. Суми», що в свою 
чергу збільшить та стабілізує 
надходження до міського бюджету.

Альтернатива 2 1 Зменшення надходжень до міського 
бюджету, що в подальшу чергу не 
дозволить в повному обсязі здійснювати 
фінансування бюджетних установ міста у 
тому числі по захищених статтях витрат 
за рахунок коштів бюджету м. Суми

Рейтинг
результативності

Вигоди
(підсумок)

Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного 
місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 Належне
фінансування
програм
соціально-
економічного
розвитку міста.

Суб'єкти господарювання 
будуть сплачувати податок 
за економічно 
обґрунтованими ставками 
відповідно до рішення 
Сумської міської ради без 
погіршення умов для 
розвитку бізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає 
потребам у розв’язанні 
визначеної проблеми та 
принципам державної 
регуляторної політики. 
Затвердження такого 
регуляторного акта забезпечить 
поступове досягнення 
встановлених цілей.

Альтернатива 2 Відсутні Відсутні Цілі не будуть досягнуті.

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної альтернативи/причини 

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників 
на дію запропонованого 

регуляторного акта

Альтернатива 1 Затвердження такого 
регуляторного акта забезпечить 
виконання планових показників 
дохідної частини міського 
бюджету та збільшення 
надходжень.

Зміни у Податковому кодексі 
України, різке збільшення розміру 
мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму, зниження 
платоспроможності платників 
податків, зменшення кількості 
суб’єктів господарювання.

Альтернатива 2 Місто не отримає належного 
фінансування для своєї 
життєдіяльності та економічного- 
соціального розвитку.

X



V. М еханізми та заходи, які забезпечать  
розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом внесення на розгляд 
Сумської міської ради проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Суми».

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за 
результатами аналізу обсягу надходжень сум податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки до міського бюджету міста.

Регулю вання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:
- ставки місцевих податків і зборів встановлюються місцевими радами;
- опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет з 

метою отримання зауважень та пропозицій щодо ставок місцевих податків і 
зборів;

- врахування винесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності 
пропозицій та зауважень.

VI. ТЕСТ  
малого підприємництва (М -Тест)

1. Консультації з представниками мікро- га малого підприємництва 
щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 
суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 
виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 
розробником у період з 16 квітня 2018 р. по 11 травня 2018 р.

Порядковий
номер

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 
інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 
тощо), запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо)

Кількість
учасників

консультацій,
осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1. Розробником проведено 
консультації з представниками 
малого підприємництва

о Отримання інформації та 
пропозицій

2. Телефонні розмови 12 Отримання інформації та 
пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 
підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 653 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 77 (відсотків) 
(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів 
господарювання» додатка 1 до М етодики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта).



3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання  
вимог регулювання

Порядковий
номер

Найменування оцінки У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодичні
(за

наступний
рік)

Витрати за 
п ’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) - - -

2 Процедури повірки та/або 
постановки на відповідний облік у 
визначеному органі державної влади 
чи місцевого самоврядування

- - -

О2) Процедури експлуатації обладнання 
(експлуатаційні витрати - витратні 
матеріали)

- - -

4 Процедури обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування) '

5 Інші процедури (уточнити)
- - -

6 Разом, гривень 
Формула:
(сума рядків 1 + 2  + 3 + 4 + 5)

0,00 X 0,00

7 Кількість суб’єктів господарювання, 
що повинні виконати вимоги 
регулювання, одиниць

653

8 Сумарно, гривень 653 х 0,00 = 0,00 грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання
2 год. х 22,41 

грн.хі = 
44,22 грн.

44,22 грн.х5= 
221,10 грн.

10 Процедури організації виконання 
вимог регулювання 2 год. х 22,41 грн. 

х і =44,22 грн.
44,22 грн.х5= 

221,10 грн.

11 Процедури офіційного звітування 2 год. х 
22,41 грн.х 1x4 

=179,28 грн.

179,28 грн.х5= 
896,40 грн.

12 Процедури щодо забезпечення 
процесу перевірок

2 год. х 22,41 грн 
= 44,22 грн.

44,22 грн.х5= 
221,10 грн.

13 Інші процедури (уточнити) - - -
14 Разом, гривень 311,94 X 1559,70
15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць

653

16 Сумарно, гривень 311,94x 653 = 
203696,82

X 194962,50х 5= 
1018484,10



Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2018 рік при 40-годинному робочому тижні 

становить 1993 годин. 
Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2017 

року становить: 3723,00 грн. та 22,41 грн. у погодинному розмірі.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання  
суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості 
адміністрування регулювання: Головне управління ДФС у Сумській області.

Процедура регулювання 
суб’єктів малого 
підприємництва 

(розрахунок на одного 
типового суб’єкта 

господарювання малого 
підприємництва - за 
потреби окремо для 

суб'єктів малого та мікро- 
підприємництв)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість часу 
співробітника 

органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата), 
гривень

Оцінка 
кількості 

процедур за 
рік, що 

припадають 
на одного 
суб’єкта

Оцінка 
кількості 
суб’єктів, 

що 
підпадають 

під дію 
процедури 

регулювання

Витрати на 
адміністрування 

регулювання 
(за рік), гривень

1. Облік суб’єкта 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання
2. Поточний контроль за 
суб’єктом
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі:
камеральні - - - - -
виїзні - - - - -
3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акта про 
порушення вимог 
регулювання
4. Реалізація одного 
окремого рішення щодо 
порушення вимог 
регулювання
5. Оскарження одного 
окремого рішення 
суб’єктами 
господарювання
6. Підготовка звітності за 
результатами регулювання

- - - - -

Разом за рік - - - - -

Сумарно за п ’ять років - - - - -



4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання____________ _______

Порядковий
номер

Показник Перший рік 
регулювання 
(стартовий)

За п ’ять років

1
Оцінка «прямих» витрат 
суб’єктів малого підприємництва 
на виконання регулювання

0 0

о Оцінка вартості 
адміністративних процедур для 
суб’єктів малого підприємництва 
щодо виконання регулювання та 
звітування

203696,82 1018484,10

01
Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
запланованого регулювання

203696,82 1018484,10

4
Бюджетні витрати на 
адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва

- -

5
Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 203696,82 1018484,10

5. Розроблення корегуючих (пом’якш увальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення корегуючих (пом’якш увальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання є неможливим, оскільки 
відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути 
врегульовані на рівні місцевих рад.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, внесення 

змін до нього та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в 
інших необхідних випадках.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна 
криза, значні темпи інфляції, різке підвищення тарифів на енергоносії та 
продукти харчування. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності 
населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна 
стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу 
сприятиме збільш енню надходжень до бюджетів усіх рівнів.



VIII. Визначення показників результативності 
дії регуляторного акта

Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується 
дія регуляторного акта, здійснюється у встановленому законодавством порядку 
за кількісними і якісними показниками з використанням статистичного метода 
одержання результатів відстеження.

Кількісні показники результативності акта -  обсяг надходжень від сплати 
податку до міського бюджету.

Якісні показники результативності акта -  збільш ення видатків на 
соціальну сферу від надходжень до міського бюджету.

IX. В изначення заходів, за допомогою  яких здійсню ватиметься  
відстеж ення результативності д ії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою 
проведення базового, повторного та періодичного відстеження 
результативності регуляторного акта.

Результативність рішення буде відстежуватися за допомогою порівняння 
числових показників (сума надходжень до міського бюджету). Джерелами 
інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть 
фактичні дані Головного управління ДФС у Сумській області.

Базове відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюватиметься через півроку після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття 
чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, 
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 
цього акта.

Директор департаменту  
забезпечення ресурсних платежів



Проект 
оприлюднено

«__»_______________2018 p.

С у м с ь к а  м і с ь к а  р а д а

VII С К Л И К А Н Н Я  СЕСІЯ
РІШ ЕННЯ

в ід  __________ 20__року № ____ -МР
м. Суми

Про встановлення ставок та пільг із 
сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в 
м. Суми

Відповідно до пункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового кодексу 
України, постанови Кабінету М іністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про 
затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки», керуючись пунктом 24 частини перш ої статті 26, 
статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Установити на території міста Суми:
1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, залежно від місця розташ ування (зональності) та типів об’єктів 
нерухомості згідно з додатком 1 до ц ього  рішення;

1.2. пільги для фізичних осіб та юридичних осіб, наданих відповідно 
до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, 
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно 
з додатком 2 до цього рішення;

1.3. М ежі розташ ування (зональності) об’єктів нерухомого майна 
згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Інші елементи п о д атк ів  (зокрема, п л атн и к и  податку, об’єкт 
оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, 
податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 
подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що 
виникають у сфері справляння податків, визначаються Податковим 
кодексом України.

3. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської 
міської ради (Кохан А.І.) оприлюднити дане рішення в «Офіційному віснику 
Сумської м іської ради» та на офіційному веб-сайті Сумської міської ради в 
мережі Інтернет.



4. Контроль за своєчасністю подання платниками податків податкових 
декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
правильністю обчислень, повнотою і своєчасністю сплати до міського 
бюджету м. Суми покладається на Головне управління ДФС у Сумській 
області.

5. З моменту набрання чинності даного ріш ення вважати таким, що 
втратило чинність, рішення Сумської міської ради від 21 червня 2017 року 
№ 2252-М Р «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки в м. Суми».

6. Дане ріш ення набирає чинності з 01.01.2019.
7. Організацію виконання даного ріш ення покласти на першого 

заступника міського голови Войтенка В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Клименко Ю.М.

 2018

Ініціатор розгляду питання -  Сумський міський голова.
Проект рішення підготовлено департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської 
міської ради.
Доповідач: Клименко Ю.М.



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки в м. Суми»
в ід _____________ 2018 року № ______ -МР

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення
ради:

Код області Код району Код згідно 3 
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або 
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

5900000000
Сумська
область

591010000 
Сумська 

міська рада

5910136300 
Зарічний район 

м. Суми, 
5910136600 

Ковпаківський 
район м. Суми

місто Суми

Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
11 Будівлі житлові

111 Будинки одноквартирні

1110 Будинки одноквартирні



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 
(відсотків розміру мінімальної

кв. метр
заробітної плати)"

і і для юридичних осіб для фізичних осіб
код найменування

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,6 0,57 0,54 0,48 0,6 0,57 0,54 0,48

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 0,6 0,57 0,54 0,48 0,6 0,57 0,54 0,48

1110.3 Будинки садибного типу 0,6 0,57 0,54 0,48 0,6 0,57 0,54 0,48

1110.4 Будинки дачні та садові 0,15 0,1425 0,135 0,12 0,15 0,1425 0,135 0,12

112 Будинки з двома та більше квартирами

1121 Будинки з двома квартирами

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,6 0,57 0,54 0,48 0,6 0,57 0,54 0,48

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 0,6 0,57 0,54 0,48 0,6 0,57 0,54 0,48

1122 Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,4 0,38 0,36 0,32 0,35 0,3325 0,315 0,28

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 0,4 0,38 0,36 0,32 0,35 0,3325 0,315 0,28

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24

113 Г уртожитки

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців - - - - - - - -

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів - - - - - - - -

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів - - - - - - - -

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів - - - - - - - -

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки - - - - - - - -

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних - - - - - - - -

1130.9 Будинки для колективного проживання інші - - - - - - - -



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування1
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
12 Будівлі нежитлові

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211 Будівлі готельні

1211.1 Г отелі 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24

1211.2 Мотелі 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24

1211.3 Кемпінги 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24

1211.4 Пансіонати 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24

1211.5 Ресторани та бари 0,5 0,475 0,45 0,4 0,5 0,475 0,45 0,4

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

122 Будівлі офісні

1220 Будівлі офісні

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління - - - - - - - -

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,25 0,2375 0,225 0,2 0,25 0,2375 0,225 0,2

1220.3 Будівлі органів правосуддя - - - - - - - -

1220.4 Будівлі закордонних представництв 0,5 0,475 0,45 0,4 0,5 0,475 0,45 0,4

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування1
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
123 Будівлі торговельні

1230 Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,5 0,475 0,45 0,4 0,5 0,475 0,45 0,4

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,5 0,475 0,45 0,4 0,5 0,475 0,45 0,4

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1230.4 їдальні, кафе, закусочні тощо 0,25 0,2375 0,225 0,2 0,25 0,2375 0,225 0,2

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,125 0,1188 0,1125 0,1 0,125 0,1188 0,1125 0,1

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1241.3 Будівлі міського електротранспорту - - - - - - - -

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо

0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,0625 0,0594 0,0563 0,05 0,0625 0,0594 0,0563 0,05



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування1
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1242 Г аражі

1242.1 Гаражі наземні 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1242.2 Гаражі підземні 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,1 0,095 0,09 0,08 0,1 0,095 0,09 0,08

1242.4 Навіси для велосипедів - - - - - - - -

125 Будівлі промислові та склади

1251 Будівлі промислові

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості

0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, 
скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252 Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252.3 Силоси для зерна 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування1
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252.6 Холодильники 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252.7 Складські майданчики 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252.8 Склади універсальні 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1252.9 Склади та сховища інші 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261 Будівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1261.3 Цирки 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1261.4 Казино, ігорні будинки 0,8 0,76 0,72 0,64 0,8 0,76 0,72 0,64

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,25 0,2375 0,225 0,2 0,25 0,2375 0,225 0,2

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,4 0,38 0,36 0,32 0,4 0,38 0,36 0,32

1262 Музеї та бібліотеки

1262.1 Музеї та художні галереї - - - - - - - -

1262.2 Бібліотеки, книгосховища - - - - - - -

1262.3 Технічні центри - - - - - - -

1262.4 Планетарії - - - - - - - -

1262.5 Будівлі архівів - - - - - - - -

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів - - - - - - - -



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування1
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ - - - - - - - -

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів - - - - - - - -

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів - - - - - - - -

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів - - - - - - - -

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів - - - - - - - -

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами - - - - - - - -

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки - - - - - - - -

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій - - - - - - - -

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші - - - - - - - -

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 
закладів

- - - - - - - -

1264.2 Лікарні профільні, диспансери - - - - - - - -

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки - - - - - - - -

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації - - - - - - - -

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил - - - - - - -

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації - - - - - - - -

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші - - - - - - -

1265 Зали спортивні

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування1
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1265.2 Басейни криті для плавання 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1265.5 Тири 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

1265.9 Зали спортивні інші 0,025 0,0238 0,0225 0,02 0,025 0,0238 0,0225 0,02

127 Будівлі нежитлові інші

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
1271.1 Будівлі для тваринництва - - - - - - - -
1271.2 Будівлі для птахівництва - - - - - - - -

1271.3 Будівлі для зберігання зерна - - - - - - - -
1271.4 Будівлі силосні та сінажні - - - - - - - -
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства - - - - - - - -

1271.6 Будівлі тепличного господарства - - - - - - - -
1271.7 Будівлі рибного господарства - - - - - - - -
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва - - - - - - - -
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші - - - - - - -
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо - - - - - - - -

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24

1272.3 Цвинтарі та крематорії - - - - - - - -

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури - - - - - - - -



Класифікація будівель та споруд1 Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)2

код1 найменування
для юридичних осіб для фізичних осіб

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою - - - - - - - -

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї - - - - - - - -

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.1 Казарми Збройних Сил - - - - - - - -

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб - - - - - - - -

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів - - - - - - - -

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,3 0,285 0,27 0,24 0,3 0,285 0,27 0,24

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів - - - - - - - -

1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 
Держстандарту від 17 серпня 2000 р. №  507.

2 За винятком об’єктів нерухомості, які підпадають під дію підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу У країни.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Клименко ІО.М.



Додаток 2
до рішення Сумської міської ради 
«Про встановлення ставок та пільг із 
сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної д і л я н к ї і  в 
м. Суми»
в ід _________ 2018 року №  -МР

ПЕРЕЛІК  
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 П одаткового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 
об’єднаних територіальних громад, на які пош ирюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ

Найменування 
адміністративно- 

територіальної одиниці 
або населеного пункту, 

або території об’єднаної 
територіальної громади

5900000000 
Сумська область

591010000 
Сумська 

міська рада

5910136300 
Зарічний район м. Суми, 

5910136600 
Ковпаківський район 

м. Суми

місто Суми

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік)

Малозабезпечені та багатодітні сім’ї, інваліди 1 групи, 
отримувачі житлових субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, батьки та 
сім'ї загиблих воїнів-інтернаціоналістів, батьки та сім'ї 
військовослужбовців, загиблих при проходженні військової 
служби, учасники АТО та члени їх сімей (на період перебування 
в зоні АТО), які перебувають на обліку в департаменті 
соціального захисту населення Сумської міської ради

100%

Фізичні особи за господарські (присадибні) будівлі -  допоміжні 
(нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, 
літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, 
бойлерні, трансформаторні підстанції тощо 100%



Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості закладів 
фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів 
державного або місцевих бюджетів____________________________

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Клименко Ю.М.



УМОВНІ ПОЗНАЧКИ
_______  - 1 Зона Центральна
_______  - II Зона Прилегла до центральної
______ - III Зона За межами центральної

_______  - IV Зона Периферійна

Додаток З
до ріш ення Сумської м іської ради 
«Про встановлення ставок та  пільг із 
сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в  м. Суми» 
в ід __________ 2018 року № __________-МР

Межі розташування (зональності) об’єктів нерухомого майна

Сумський міський голова 

Виконавець: Клименко Ю.М.

О.М. Лисенко



Експертний висновок  
постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики Сумської міської ради щодо регуляторного  

впливу проекту регуляторного акта - проекту ріш ення Сумської міської
ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в м. Суми»

Розробник проекту регуляторного акта — департамент забезпечення 
ресурсних платежів Сумської міської ради.

Е  Проект регуляторного акта -  проект ріш ення Сумської міської ради 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в м. Суми» відповідає принципам державної 
регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про 
засади держ авної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

2. Проект регуляторного акта -  проект ріш ення Сумської міської ради 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в м. Суми» відповідає вимогам статті 8 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного  
впливу:

2.1. В ідповідно до ст. 10 Податкового кодексу України від 02.12.2010 
№275 5-VI (надалі-Кодекс) визначено вичерпний перелік місцевих податків і 
зборів, порядок їх адміністрування, компетенцію контролюючих органів та 
повноваження міських рад щодо встановлення їх рівня.

Пунктом 12.3, 12.4 ст. 12 Кодексу визначено, що податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки (надалі -  Податок), є обов’язковим для 
встановлення місцевими радами, які зобов’язані у визначений період 
прийняти відповідне рішення про встановлення Податку. У разі неприйняття 
Сумською міською радою цього проекту рішення, податок буде справлятись 
відповідно до пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України із 
застосуванням мінімальної ставки, що в свою чергу спричинить втрати 
доходної частини міського бюджету міста.

Таким чином, з метою безумовного виконання вимог Кодексу та 
недопущення суперечливих ситуацій, необхідно прийняти регуляторний акт, 
який з 01.01.2019 року встановлюватиме ставки Податку на території міста 
Суми.

2.2. Визначення розміру ставок не може бути здійснено за допомогою 
ринкових механізмів, так як ставки Податку для об'єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних 
осіб, встановлюються лише за рішенням міської ради в залежності від місця 
розташування (зональності), типів таких об'єктів нерухомості та у розмірі, що 
не перевищ ує 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,



встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр 
бази оподаткування.

2.3. В ідповідно до пп. 266.4.2. п. 266.4. ст. 266 Кодексу органи 
місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають 
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта 
житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих 
пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою 
постановою Кабінету М іністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про 
затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки».

2.4. Прийняття вище зазначеного рішення міської ради сприятиме 
уникненню колізій в законодавстві та попередженню виникнення 
конфліктних ситуацій між органами Державної фіскальної служби України і 
платниками Податку, дозволить досягти встановлених цілей з найменшими 
витратами для суб'єктів господарювання, громадян та міської ради.

При прийнятті ріш ення очікується:

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи
місцевого
самоврядування

Встановлення єдиного 
підходу до порядку 
розрахунку та сплати 
податку на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки на 
території міста, 
надходження до міського 
бюджету

П роцедура розробки 
регуляторного акту (витрати 
робочого часу спеціалістів 
пов'язані з підготовкою 
регуляторного акту та 
оприлюдненням на офіційному 
сайті Сумської міської ради)

Податкові
агенти

Чіткий та прозорий 
механізм справляння 
податку на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки

Обов'язки щодо справляння 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 
та його сплата до міського 
бюджету

Територіальна
громада
міста

М ожливість реалізації 
соціальних заходів за 
рахунок надходжень до 
міського бюджету

Досягнення установлених регуляторним актом цілей є можливим з 
найменшими витратами для всіх учасників.

2.5. У ході пош уку альтернативних способів досягнення визначених 
цілей доцільно розглянути такі можливості:

• пропозицію відмови від уведення в дію запропонованого акту;
• здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
• установлення диференційованого рівня податку.



У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта 
не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є 
можливим у зв ’язку з тим, що право самостійно встановлювати розмір 
податку відповідно до чинного законодавства належить міській раді шляхом 
прийняття відповідного рішення.

За умови того, що Кодексом уже передбачається диференційний підхід 
до визначення розміру податку, який залежить від розміру площі, неможливо 
прийняти нормативний акт із визначенням диференційованого рівня податку.

2.6. Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш 
доцільним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію 
регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням міської ради 
відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Лише у такий спосіб можна вирішити зазначені 
проблеми найкращим чином, ураховуючи інтереси територіальної громади, 
платників податку та органів місцевого самоврядування.

2.7. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним 
шляхом виріш ення проблем і ґрунтується на загальнообов’язковості 
виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм 
зазначеного рішення.

2.8. У разі прийняття запропонованого регуляторного акта та після 
впровадження всіх механізмів щодо адміністрування податку на державному 
рівні передбачається надходження до бюджету міста від сплати Податку.

2.9. Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей вплине на 
витрати територіальної громади (платників Податку) у вигляді коштів на 
сплату Податку, але й надасть вигоди, а саме додаткові надходження до 
бюджету міста для направлення їх на поліпш ення соціальних гарантій 
територіальної громади.

2.10. П ісля отримання сформованого Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно можливо буде визначити кількісні показники 
результативності дії запропонованого регуляторного акта, а саме обсяг 
надходжень до міського бюджету від сплати Податку.

2.11. Запровадження та виконання вимог регуляторного акта не 
залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а платники податку 
повинні сплачувати Податок, по ставках, передбачених проектом цього 
рішення, та відповідно до норм, передбачених ст. 266 Кодексу.

2.12. У подальш ому внесення змін до зазначеного рішення можливе у 
разі зміни чинного законодавства України або виникнення необхідності у 
нормативному врегулюванні певних правовідносин.

2.13. Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, 
внесення змін до нього та його відміна можлива у разі зміни чинного 
законодавства чи в інш их необхідних випадках.

2.14. Результативність рішення буде відстежуватися за допомогою 
порівняння числових показників (сума надходжень до міського бюджету). 
Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту 
будуть фактичні дані Головного управління ДФС у Сумській області.



Крім кількісних показників, до вигод належить забезпечення 
поліпшення соціальних гарантій населення та фінансування міських програм 
за рахунок надходжень коштів до міського бюджету.

2.15. У зв ’язку з тим, що для визначення рівня результативності дії 
регуляторного акта необхідно використовувати фактичні дані Головного 
управління ДФС у Сумській області, базове відстеження буде здійснено 
через шість місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття 
чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні 
наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного 
відстеження його результативності.

3. Узагальнений висновок

Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акта -  
проект ріш ення Сумської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 
м. Суми» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам  
статей 4 та 8 Закону України «Про засади держ авної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики Сумської
міської ради В .О. Ш илов



Сумська міська рада
ВИ КОН АВЧИЙ  КОМ ІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030,тел.(факс) +38(0542) 700-560,
E-mail: mail@meria.sumv.ua

ҐЬ  н а _____________ від

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Сумської міської ради 
Шилову В.О.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради

Вхідний № У  {'9 ~  /Е / ^

дід . і Г  » 0£~ 20 и Р

Виконавчий комітет Сумської міської ради, відповідно до службової записки відділу 
з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи від 14.05.21018 року 
№ 121/17-16-01 та звернення військової частини в/ч 3051 Національної гвардії України 
(лист від 04.05.2018 року № 40/51/30-937), на виконання “Міської комплексної програми 
«Правопорядок» на період 2016-2018 роки”, затвердженої рішенням Сумської міської ради 
16.12.2015 року № 119-МР (зі змінами), пропонує виділити додаткові кошти по КПКВК 
0219800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів" по загальному фонду міського бюджету в 
поточному році для передачі субвенції з міського бюджету державному бюджету для 
військової частини в/ч 3051 Національної гвардії України по КЕКВ 2620 «Поточні 
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 500 000 (п’ятсот 
тисяч) грн.00 коп. на придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту 
казарми та складських приміщень, в тому числі:
- на проведення поточного ремонту системи опалення в казармі-104 736,00 грн.;
- на проведення поточного ремонту приміщень продовольчого складу-140 800,00 грн.;
- на проведення поточного ремонту вузла зв’язку-24 880,00 грн.;
- на проведення поточного ремонту туалету на території військового містечка-9582,00 грн.;
- на проведення поточного ремонту підлоги казарми-163 788,00 грн.;
- на проведення поточного ремонту покрівлі казарми-56 214,00 грн.

Відповідні зміни до “Міської комплексної програми «Правопорядок» на період 2016- 
2018 роки” будуть винесені на розгляд на чергову сесію Сумської міської ради.
Копії службової записки відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи від 14.05.21018 року № 121/17-16-01 та звернення військової частини в/ч 
3051 Національної гвардії України (лист від 04.05.2018 року № 40/51/30-937) додаються.

Перший заступник міського голо

НачальшргляДгцлу-бухгалтерського обліку 
та звітності, головний бухгалтер

В.В.Войтенко

О.А.Костенко

Феденко 700-148

mailto:mail@meria.sumv.ua


Сумському МІСЬКО} 
Лисенку О..М.

Відповідно до  Укачу Президента України від 11 лютого 2016 року 
ЛМ4 20 І6  "П ро  шефську допомогу  військовим частинам Збройних Сил 
України, Н аціональної гвардії України та Д ерж авн о ї прикордонної служби 
України” , комплексної програми «П равопорядок 2016-2020» просимо Вас 
надати допомогу  "субвенцію" з місцевого бю дж ету  в розмірі 500000,00 гри. 
для придбання будівельних м атер іал іст а  проведення ремонтних робіт в казармі 
та складських приміщеннях, їда значно поліпш ить житлово-побутові умовч 
в ійськовослужбовців строкової служби:

С подіваємось на Ваше порозуміння і допомогу  у вирішенні даного 
питання.

і птшгою 
командир військової частини 3051 
Н ац іо на л ь н о ї  гвард і ї  Ук ра їн и  
п ід п о л к о в н и к С . П .  К о з и н е ц ь

ник. іа т іл ю к  И.С 
гол. 0 0 -7 8 -4 8

їм и комітет 
ліськоіряди 
Ділїу:? .

V к £ _  гаЖІР./ _____ аркушів



Сумська міська рада 
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ 

ОРГАНАМИ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ
40030, м.Суми, вул. Харківська, 35, тел. 700-510, 700-519 

e-mail: vvpo@smr.gov.ua

14.05.2018 р . №  121/17-16-01 на № від

Н ачальнику відділу 
бухгалтерського обліку та 
звітності, головному 
бухгалтеру  
Костенко O.A.

Відділом з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи Сумської м іської ради опрацьовується звернення командира військової 
частини 3051 Національної гвардії України до міського голови про 
виділення з міського бюджету фінансової допомоги (у вигляді субвенції) в сумі 
500 000 грн. для закупівлі будівельних матеріалів та проведення ремонту в 
казармі та складських приміщеннях.

Рішенням Сумської міської ради від 16.12.2015 року № 119-М Р 
затверджена М іська комплексна програма «Правопорядок» на період 
2016-2018 роки (зі змінами), одним із завдань якої передбачено сприяння 
правоохоронним органам у профілактиці правопорушень на території міста 
Суми, у тому числі, шляхом надання фінансової підтримки.

Військовослужбовці вищезазначеної військової частини щоденно несуть 
службу на вулицях м. Суми, де спільно з поліцією забезпечують належний 
громадський порядок та безпеку мешканців міста.

На підставі вищевикладеного, просимо Вас, як головного розпорядника 
бюджетних коштів міської комплексної програми «Правопорядок» на період 
2016-2018 роки, ініціювати перед постійною комісією з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради, а також перед департаментом фінансів, економіки та бюджетних відносин 
Сумської м іської ради питання про внесення змін до бюджетних призначень по 

V  КПКВК 0219800 «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на 
виконання завдань М іської комплексної програми «Правопорядок» на 
період 2016-2018 роки (зі змінами), а саме: передбачити виділення з міського 
бюджету фінансової допомоги (у вигляді субвенції) військовій частині 

С 3051 Національної гвардії України в сумі 500 000 грн. для закупівлі

mailto:vvpo@smr.gov.ua


будівельних матеріалів та проведення ремонту в казармі та складських 
приміщеннях, з них:

- 104 736,00 грн. -  на проведення поточного ремонту системи опалення в 
казармі;

- 140 800,00 грн. -  на проведення поточного ремонту приміщень 
продовольчого складу;

- 24 880,00 грн. -  на проведення поточного ремонту вузла зв ’язку;
- 9 582,00 грн. -  на проведення поточного ремонту туалету на території 

військового містечка;
- 163 788,00 грн. -  на проведення поточного ремонту підлоги казарми;
- 56 214,00 грн. -  на проведення поточного ремонту покрівлі казарми.
У разі позитивного вирішення даного питання відділом з питань взаємодії 

з правоохоронними органами та оборонної роботи буде підготовлено 
відповідний проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради від 16.12.2015 року № 119-М Р «Про міську 
комплексну програму «Правопорядок» на період 2016-2018 роки» (зі змінами)».

Додаток: копія розрахунку на 2-х аркушах.

/
Начальник відділу Г.В. Брязкун

Левенець 700-519



18.05.2018
Голові постійної комісії  з питань  
планування соціально-економічного  
розвитку, фінансів, розвитку  
підприємництва,  торгівлі та послуг,  
регуляторної політики

Шплову В.О.

У 2017 році відділом організовано конкурс з визначення програм 
(проектів, заходів),  розроблених інститутами громадянського суспільства у 
сфері роботи з д ітьми та молоддю, для реалізації  яких надається фінансова 
підтримка з міського бюджету на 201 8 рік.

Виконавчим комітетом Сумської  міської ради прийнято рішення від
20.02.2018 р. №  105 „Про впровадження результатів міського конкурс з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації  
яких надасться фінансова підтримка з міського бюджету' на 2018 рік», на 
загальну суму 286 247,00 гри. Одним із переможців конкурсу було визначено 
проект «Школа танцю - 2018» громадської  організації  «Молодіжне о б ’єднання 
Екотрим стайл» на суму фінансування 50 000,00 гри.

До відділу надійшов лист  від зазначеної  громадської організації  щодо 
відмови від реалізації  проекту. 1 Іросимо Вас розглянуть на засіданні комісії  
питання щодо використання вивільнених коштів на заходи відділу у справах 
молоді та спорту Сумської  міської ради, згідно КГ1КВК 0213131 «Здійснення 
заходів та реалізація проектів на виконання Державної  цільової соціальної 
програми «Молодь України».

І їачальїшк відділу

с у м с ьк а  м іська  р » 
діл з  організації діяльносі 

Сумської міської ради

ІІ.М. Красношевська



ГРОМ АДСЬКА О РГАНІЗАЦІЯ 
«М ОЛО Д ІЖ Н Е О Б’ЄД Н А Н Н Я  

ЕКСТРИ М  СТАЙЛ»

40011, Сумська обл.,м.Суми, 

пр.Ш евченка, 

буд. 12, кім. 19. 

sumyextremestyle@gmail.coHi 0

PUBLIC O RGA N IZA TIO N  
"YOTH ASSOCIATION 

EXTREME STYLE"

12/19 Shevchenka av.,

Sumy, 40011, U kraine 

P h :0999202224, 0978409070 

sum yextrem estyle@gmail.com

Заступнику міського голови з питань

і -

X/ ^д іяльн ості виконавчих органів влади 

р  О  -М отречко В.В.

22.03.2018
л СЬ-

ГО «М олодіжне об'єднання Екстрим стаил» повідомляє про відмову у реалізації 

проекту «Ш кола танцю -  2018», у рамках конкурсу проектів, які реалізуються за 

підтримки міського бюджету, у зв ’язку з недостатнім фінансуванням.

- СУ х оруС/ь.

Голова Правління К. О. Бурлака

mailto:sumyextremestyle@gmail.com


Сумська міська рада 
УП РА ВЛ ІН Н Я КАП ІТАЛЬНОГО БУДІВН И ЦТВА  

ТА ДО РО Ж Н ЬО ГО  ГО СПО ДАРСТВА
вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86

E-mail: ukb@smr.gov.ua

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради відповідно до депутатського звернення депутата 
Сумської м іської ради Рибальченко I.A. від 07.05.2018 № 40 звертається до Вас 
з проханням розглянути можливість додаткового виділення коштів на 2018 рік 
у сумі 200000,00 грн по КПКВК 1517310 за КЕКВ 3122 на об’єкт «Будівництво 
дороги між Сумською обласною клінічною лікарнею та Сумською обласною 
дитячою клінічною лікарнею».

З повагою

10.05.2018 №з /09.03 на № від

Голові комісії з питань планування  
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку  
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики  
Сумської міської ради 
Ш илову В. О.

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2

Ш ановний Володимире Олександровичу!

Начальник управління В. В. Ш илов

Шкиря Ю.І. (0542) 22-55-21
/ 0 / -  A / V / A  
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Сумська міська рада 
УП РА ВЛ ІН Н Я КАПІТАЛЬНОГО БУДІВН И ЦТВА  

ТА ДО РО Ж Н ЬОГО  ГОСПО ДАРСТВА
вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86

E-mail: ukb@smr.gov.ua

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради відповідно до звернення Карпенка М.І. щодо
капітального ремонту дороги в районі житлових будинків №78 та №126 
військового містечка 165 по вул. Г.Кондратьєва звертається до Вас з
проханням розглянути можливість додаткового виділення коштів на 2018 рік у 
сумі 700000,00 грн. по КГЖВК 1516030 «Організація благоустрою населених 
пунктів», КЕКВ 3132 на фінансування об’єкту:

«Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків № 78 та
№ 126 військового містечка 165 по вул. Г.Кондратьєва з влаштуванням 
організованого водовідведення» - 700000,00 грн.;

11.05.2018 №  Ш  /09.03

Голові постійної комісії
з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів,розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг , регуляторної 
політики Сумської міської ради
Ш илову В. О.

З повагою,

Литвиненко О.М. (0542) 22-55-21

Н ачальник управління В. В. Ш илов

■jfac. /Г /о /  - fj  
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Сумська міська рада 
УП РА ВЛ ІН Н Я КАП ІТАЛЬНОГО БУДІВН И ЦТВА  

ТА ДО РО Ж Н ЬОГО  ГО СПО ДАРСТВА
вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86

E-mail: ukb@smr.gov.ua

від 21.05.2018 №  / 7 ^  /09.03 на № від

Голові комісії з питань планування  
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики  
Сумської міської ради 
Ш илову В. О.

Ш ановний Володимире Олександровичу!

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради звертається до Вас з проханням розглянути можливість 
додаткового виділення коштів на 2018 рік у сумі 183,00 тис. грн. по КПКВЬС 
1517321, КЕКВ 3142 на об’єкт: «Реконструкція Сумської дитячої художньої 
школи ім. М. Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по вул. Псільська, 7 в 
м. Суми».

З повагою,

Начальник управління

Басараб Р. Я. (0542) 22-55-21

Відділ з організації діяльності рг 
Сумської міської ради

mailto:ukb@smr.gov.ua


і
Сумська міська рада 

УП РА ВЛ ІН Н Я  КАП ІТАЛЬНОГО БУДІВН И ЦТВА  
ТА ДО РО Ж Н ЬО ГО  ГОСПО ДАРСТВА

вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86
E-mail: akb@smr.gov.ua

від 25.05.2018 № /# /0 9 .0 3  на № ві

+ У ;+ < @ У  / З  
O JL  - у /

М іському голові м. Суми 
Лисенку О. М.

40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2

\ У  Голові комісії з питань планування  
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики  
Сумської міської ради 
Ш илову В. О.

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  
Сумської міської ради 
Липовій С. А.

40004, м. Суми, вул. Горького, 21

Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської м іської ради відповідно до затвердженого титульного списку на 2018 
рік Проведено ряд відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту 
прибудинкових територій та укладено договори будівельного підряду, але вони 
забезпечені фінансуванням лише частково.

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням 
додаткового виділення фінансування у сумі 10,00 млн. грн. по КГЖВК 1516030, 
КЕКВ 3132 (спеціальний фонд) з метою приведення прибудинкових територій 
обласного центру у належний стан та зняття соціальної напруги серед 
населення.

З повагою,

Н ачальник управління

БасарабР. Я. (0542) 22-55-21

В. В. Ш илов

mailto:akb@smr.gov.ua


Сумська міська рада 
УП РА ВЛІН Н Я КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА  

ТА ДО РО Ж Н ЬОГО  ГО СПО ДАРСТВА
вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86

E-mail: ukb@smr.gov.ua

Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської м іської ради відповідно до затвердженого титульного списку на 2018 
рік проведено ряд відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту 
прибудинкових територій та укладено договори будівельного підряду, але вони 
забезпечені фінансуванням лише частково.

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням 
додаткового виділення фінансування у сумі 10,00 млн. грн. по КПКВК 1516030, 
КЕКВ 3132 (спеціальний фонд) з метою приведення прибудинкових територій 
обласного центру у належний стан та зняття соціальної напруги серед 
населення.

З повагою,

від 04.06.2018 № ^ /0 9 .0 3 на № від

М іському голові м. Суми 
Лисенку О. М.

40000, м. Суми, пл. Незалежності. 2

Голові комісії з питань планування  
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики  
Сумської міської ради 
Ш илову В. О.

40000, м. Суми, майдан Незалежності 2

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  
Сумської міської ради 
Липовій С. А.

40004, м. Суми, вул. Горького, 21

Басараб Р. Я. (0542) 22-55-21

Начальник управління

mailto:ukb@smr.gov.ua


Сумська міська рада 
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

V f  C f  № 24.01-07/ О  C f  На № від
I

C j s ~  ~ С / о  / 13 
■С1 ° Г  І  У

Голові постійної комісії з питань  
планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку  
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики  
Ш илову В.О,

Голові постійної комісії з питань  
охорони здоров’я, соціального  
захисту населення, освіти, 
науки, культури, туризму, сім ’ї, 
молоді і спорту 
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з приводу 
виділення додаткових коштів на оплату Інформаційної системи енергетичного 
моніторингу (далі - ІСЕ) для КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди».

ТОВ «ФІАТУ» була надана комерційна пропозиція від 19.02.2018 №20/02. 
Згідно наданого переліку та вартості послуг щодо ІСЕ найбільш оптимальною для 
запровадження є Конфігурація №2 за ціною 2359,00 грн. за 1 будівлю. Для 
КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» необхідне 
проведення моніторингу за шістьма будівлями, а саме: 

вул. троїцька, 28 (дві будівлі);
- вул. Троїцька, 57 (дві будівлі);
- вул. Труда, 3;
- вул. І.Сірка, 3.
Загальна вартість робіт, враховуючи витрати на супровід ІСЕ складатиме 

17 754,00 грн. на рік.
Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас розглянути можливість виділення 

додаткових коштів в сумі 18,0 тис. грн., КУ «Сумська міська дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди» по КПКВК 0717640 «Заходи з енергозбереж ення» по 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

В.о. начальника відділу  

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих
органів ради
Іванова 650 275

О.Ю . Чумаченко

М .О. Галицький

mailto:voz@smr.gov.ua


Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

05.05.2018 № 24.01-07/630 Н а№  від

Голові постійної комісії з 
питань планування  
соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, 
регуляторної політики  
Ш илову В.О.

Голові постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, 
молоді і спорту  
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
приводу виділення додаткових коштів на придбання апарату УЗД для 
КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії».

Апарат УЗД жіночої консультації №3 за адресою вул. Паркова, 1 
вийшов з ладу. ТОВ «ДП М едТехСервіс» було проведено огляд апарату та 
надано висновок № 4085 про технічний стан апаратів та обладнання, що 
підлягають списанню (копія додається).

Згідно висновку «обладнання не підлягає ремонту у зв ’язку з 
відсутністю підтримки заводу-виробника. До подальш ої експлуатації не 
придатне і підлягає списанню».

Ж іноча консультація №3 КУ «Сумський міський клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви М арії» обслуговує близько 32 тис. жіночого 
населення міста. УЗД є одним з головних діагностичних процедур, що 
дозволяють контролювати стан здоров'я, поставити точний діагноз та 
вибрати оптимальне лікування для кожного конкретного випадку.

Зважаючи на викладене вище та з метою підвищ ення якості надання 
медичної допомоги, просимо Вас розглянути можливість виділення 
додаткових коштів в сумі 1500,0 тис. грн., для КУ «Сумський міський

mailto:voz@smr.gov.ua


клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви М арії» по КП КВК 0712030 
«Лікарсько-акуш ерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим» КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)" за напрямом використання «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування».

в
В.о. начальника відділу О.Ю . Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності викона
органів ради М .О. Галицький

Іванова 650 275



В И С Н О В О К  № 4085 
про технічний стан апаратів та обладнання, що підлягають списанню

1. Найменування апарату : апарат УЗД

2. Тип, марка: Hitachi EUB-5500

3. Завод-виробник, фірма: Hitachi Medical Corporation

4. Рік випуску, заводський номер: SE17872418 (іпв, №111371000)

5. Балансова вартість:_____________ ________________________________________________ _

6. Місце установки (відділення, кабінет): КУ «Сумський міський клінічний 

пологовий будинок Пресвятої Діви Марії»

7. Скільки років знаходиться в е к с п л у а т а ц і ї : _________ __________ ____________

8. Умови експлуатації (змінність роботи, завантаження, чи велось технічне 

обслуговування): повис завантаження

9. Докладний технічний стан: вийшли з ладу: 1)модуль датчиків; 2)блок зберігання 

та оброки даних з програмним забезпеченням; 3)комплексний блок живлення; 

4)плата центрального процесору

10. Причини виходу апарату з ладу: довготривала інтенсивна експлуатація

11. Завідуючий відділенням (кабінетом)____________________________________________

12. Висновок інженера ТОВ «ДП МедТехСервіс»: обладнання не підлягає ремонту у 

зв’язку з відсутністю підтримки заводу-виробника. До подальшої експлуатації не 

придатне і підлягає списанню. Апарат не містить дорогоцінних металів.

2018  р.
•ОСІ
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Комерційна пропозиція

станом на 03.04.2018

для КУ "СУМСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ"

Найменування обладнання Вартість, гри
Ультразвукова діагностична система Apogee експертного
класу, у комплеткі з 3-ма датчиками 1 499 000,00

Загальна вартість І 499 000,00

Умови поставки — відтермінування платежу 10 днів 

Термін дії пропозиції -  30 днів

Г . І .^ Н А Л П Р А Н К О
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Ком ер дійна пропозиція

К ом унальна установа «Сумський м іський клін ічний пологовий будинок
П ресвятовї Д іви М арії"

від 27 березня 2018 р.

Н а н м с 11 у із а н и я о б л а д наші я Кількість Ціна, гри Вартість, гри

Ультразвукова діагностична система 1 271 000,00 і 271 000,00
експертного класу
Apogee 3800 з 3 датчиками 1

т

Пропозиція дійсна до 30.04.2018

Пропозиція вклю чає в себе вартість обладнання, податки та обов'язкові платежі, доставку
/акацію, інструктаж персоналу.

І.В. Захаров

ТОВ Д П  «М едТехС ервіс»  
м.Суми, вул. Троїцька, 20 
телефакс; (0542) 770-338, 770-351 
service@ nicdtcch.sum y.ua 
w w w .serv icc.m edtech.sum v.un

mailto:service@nicdtcch.sumy.ua
http://www.servicc.medtech.sumv.un
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ТОВ «Медичний системний інтегральний сервіс»

ЄДРПОУ 3 9 П 5 5 1 9  ІЛН 39П 5 5 1 1 8 І9 8
Р/р 26009009155 А'і «Державний Ощадний 6. 
МФО 337568

нк України.

КУ «Сумской городской клинический родильный 
дом Пресвятой Девы  Марии"
От ООО «Медицинский системный интегральный 
сервис»

КО М М ЕРЧЕСКО Е ПРЕД ЛО Ж ЕН ИЕ

2018 года
«30» марта

Ультразвуковая диагностический аппарат 
экспертного класса с 3 датчиками: 
Широкополосный конвексный датчик СЗЕбОК 
(ИбО, 2.0-5.0 МГц)
Широкополосный линейный датчик і-ВІ-бОК 
(50мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элементов) 
Широкополосный внутриполостной датчик 
V6L.HK (Н11) 1470000,00 грн.

Сроки поставки 90-120 рабочих дней
Условия поставки товара По адресу покупателя
Условия оплаты По факту поставки

Настоящее пре'
До

Д|%5у

Кдьно/о 
буф і ч ту ЖУ 

.оййе дейДУз'
 ̂К/ .

до 30.06. 2018 года.

МП ________
Подпись, ф.и.о. о’Ш&тй^р^нсГго М

^  * >. *

4д?2|Е. С. Каплун

49000, м. Суми, вул. Соборна, б. 19 | тел./факс: т38 (0542) 677 718 | моб., +38 (067) 54? 52 59
с- гЛ с е  Ф ш т  с! і  о с Ь . $ у  гп  у ,  и  а



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

14.05.2018 № 24.01-07/ #<Pf На № від

Голові постійної комісії з 
питань планування  
соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Ш илову В.О.

ґ / о / к /  . _  ....................
_ /  І олові постійної комісії зу „ ґр у— л О

питань охорони здоров’я, 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, 
молоді і спорту 
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
27 912,3 тис, гри, за напрямом використання «Інші виплати населенню».

Станом на 1 січня 2018 року на обліку в лікувально-профілактичних 
закладах міста перебуває 57594 чол. пільгової категорії населення, в тому 
числі психічно хворих 1689 осіб (3 % від загальної кількості).

Забезпечення пільгової категорії населення м. Суми видатками на 
отримання безоплатних та пільгових рецептів в 2018 році складає лише 7,0 % 
від повної потреби, і становить 3614,5 тис. грн. В розрахунку на одну особу 
заплановано 62,75 грн., що є вкрай недостатнім.

Для забезпечення закладів видатками на пільгові рецепти в 
мінімальному обсязі, заклади первинного рівня надання медичної допомоги 
до кінця І півріччя поточного року потребують додаткових коштів в сумі 
6 657,96 тис, грн., в т.ч.:
- онкозахворювання 1 433,61 тис. грн.
- психічні захворювання 378,3 тис. грн.
- хворі після трансплантації 217,5 тис. грн.
- орфанні захворювання 2 043,58 тис. грн.
- ветерани ВВВ 1 026,84 тис. грн.
- учасники АТО 127,8 тис. грн.
- інші 1 430,32 тис. грн.

mailto:voz@smr.gov.ua


Крім того, слід зазначити, що на II півріччя 2018 року необхідно 
21 254,32 тис. грн., в т.ч.:

на III квартал — у сумі 10 645,76 тис. грн.;
на IV квартал -  у сумі 10 608,56 тис. грн. (розрахунки додаються).

Зважаючи на викладене вище та з метою недопущення виникнення 
скарг з боку пільгової категорії населення, посилення соціальної напруги та 
виникнення нарікань на роботу органів влади, просимо Вас виділити додаткові 
кошти по КПКВК 0712110 «Надання первинної медичної допомоги» на 
КЕКВ 2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку»,за напрямом використання «Інші 
виплати населенню» у сумі 27 912,3 тис. грн., а саме:

КПКВК 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
1 004,72 тис. грн.

КПКВК 0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»
26 907,58 тис. грн., в т.ч.:
К У  «Сумська міська клінічна лікарня №  1» - 1 274,04 тис. грн.
К У  «Сумська м іська клінічна лікарня №  4» - 7 541,87 тис. грн.
К У  «Сумська м іська клінічна лікарня №  5» - 10 732,16 тис. грн.
К У  "Сумська м іська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"- 
7 359,5 тис. грн.

В.о. начальника відділу Ю .О. Прядко

Погоджено:
Заступник міського голови ° 
питань діяльності виконав 
органів ради

О. Галицький

Іванова 650 275



Розрахунок на  безоплат ні та пільгові м едикам ент и по л іквально-проф ілакт ичним  закладам  м іст а Сум и

Заклади

Кількість осіб 
на 01.01.2018 
рік (уточчнено 
на 01.05.2018 
рік)

Повна 
потреба на 
2018 рік, 
тис.грн.

В розрахунку 
на 1 особу, 
грн.

Затверджено 
кошторисом 
на 2018 рік, 
тис,грн.

В розрахунку 
на 1 особу, 
грн.

Мінімальна
потреба,
тис.грн.

Необхідно 
додатково від 
мінімальної 
потреби на 2018, 
тис.грн

НЄООХіДнС 
додатково від 
мінімальної 
потреби до кінця 
І півріччя 2018, 
тис.грн

пеоохщно 
додатково від 
мінімальної 
потреби на III 
квартал 2018, 
тис.грн

НЄо0ХіДн0 
додатково від 
мінімальної 
потреби на IV 
квартал 2018, 
тис.грн

.0712113 57594 51104,6 887,33 3614,5 62,76 37689,96 27912,30 6657,96 10645,76 10608,56
в т ом у числі
онкозахворювання 9118 9695 1063,28 205 22,48 8800,69 6224,78 1433,61 2395,60 2395,60

психічні захворювання 1689 2439,7 1444,46 258,6 153,11 2046,77 1504,64 378,30 562,75 563,55
хворі після 

трансплантації 6 859 143166,67 146,9 24483,33 952,80 760,70 217,50 271,60 271,60

орфанні захворювання 1093 10153,4 9289,48 1310,8 1199,27 7875,35 6622,23 2043,58 2308,40 2270,20
Ветерани ВВВ 6331 12628,2 1994,66 194,4 30,71 6819,52 5041,23 1026,84 2007,23 2007,23
АТО 905 727,9 804,31 124,2 137,24 773,51 628,70 127,80 250,40 250,50
інші 38452 14601,4 379,73 1374,6 35,75 10421,33 7130,02 1430,32 2849,78 2849,88



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

15.05.2018 № 24.01-07/ Н а№  / _______________  від

Голові постійної комісії з 
питань планування  
соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Ш илову В.О.

Голові постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, 
молоді і спорту 
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
11 036,00 гри, за напрямом використання «Інші виплати населенню».

Протягом січня-березня 2018 року КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня № 1» мала можливість користуватися окремими блоками 
інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ).

Вказана система дозволяє проводити моніторинг споживання по всім 
видам енергоносіїв в розрізі будівель, зберігати та в будь-який час 
отримувати звіти про споживання електроенергії, тепла та води. За умови 
використання всіх блоків програми заклад матиме можливість проведення 
аналізу стану енергоспоживання та формування різноманітних графіків та 
звітів. Зокрема, можливе проведення планування витрат як в натуральних 
показниках так і в грошовому виразі.

Вважаємо, що придбання даного або аналогічного програмного 
продукту відповідає сучасним вимогам щодо проведення енергомоніторингу 
та дасть можливість:

- формування різноманітної звітності щодо енергопостачання;
проведення щоденного, щомісячного аналізу стану 
енергозбереження;
контролювати дотримання лімітів споживання енергоносіїв та води;

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

Сумської міської ради 

хідний №_ - /'C /Q /'Z f

д KPL/ J'  Q jz_ rP p

mailto:voz@smr.gov.ua


- забезпечити своєчасність реагування у випадку передбачуваних 
перевитрат обсягів споживання енергоносіїв;

- забезпечити контроль за своєчасною повіркою лічильників;
- забезпечити контроль за правильністю виставлення рахунків 

надавачами послуг.
Даний продукт доцільно придбати для використання лікарнею 

(конфігурація № 2), вартість продукту становить 11 036 грн., без урахування 
будівель, які будуть передані до Центрів ПМ СД (4 будівлі * 2359 грн. + 
+ 4 будівлі * 50 грн. * 8 місяців).

Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас розглянути можливість 
виділення додаткових коштів в сумі 11 036,0 грн., по КПКВК 0717640 «Заходи 
з енергозбереження» для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» по КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

В.о. начальника відділу Ю .О. Прядко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчії] 
органів ради

М .О. Галицький

Іванова 650 275
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Сумська міська рада
В ІД Д ІЛ  О Х О РО Н И  ЗД О Р О В ’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

J J ?  O f ,  № 24.01-07/ Y 'O  ф- На № _________________  в ід _______________

Голові постійної комісії 
з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, регуляторної 
політики 
Ш илову В.О.

/-'А; .v Г олові п остій н ої к ом ісіїV ' А- /  c- f - rjj

у /

І /

з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, 
освіти, науки, культури, туризму, 
сім’ї, молоді і спорту 
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
253 412,00 гри. на проведення капітального ремонту ліфтів у КУ «Сумська 
міська клінічна лікарня №4».

Станом на сьогоднішній день склалась складна ситуація з ліфтами, що 
потребують невідкладного ремонту. Вийшли з ладу ліфти J4b 1186 та №1187. ДП 
"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" було проведено експертне 
обстеження цих ліфтів та складено локальний кошторис на капітальний ремонт 
ліфтів.

Відповідно до висновків експертизи з питань охорони праці та
промислової безпеки, подальша експлуатація ліфтів без проведення 
капітального ремонту неможлива.

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у
СУМ* 253 412,00 грн. по КП КВ К 0712010 «Б агатопроф ільна стаціонарна
медична допомога населенню » для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» 
по КЕКВ ^3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)" по напряму використання «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
(копія висновку та кошторису додається).

В.о. начальн ика відділу Ю .О. П рядко

Погоджено:
Заступник м іського голови з
питань д іяльності виконавчих ~ г-
органів ради М .О. Г алицький

mailto:voz@smr.gov.ua


Державна служба України з питань праці

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМ СТВО 
«СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР

ДЕРЖПРАЩ»
40009, м, Суми, вул. Косівщинська, буд. 18; код за ЄДРПОУ 30175035; 
тел./факс: (0542) 61-14-51, 77-04-24, 67-87-56; E-mail: etc@etc.sumv.ua

'WЗАТВЦЕДЖУЮ  
Застуідшк дарС ю ора Д Ш /Сумський ЕТЦ» 
( В.І. Назаренко

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

№  0 5 9 .0 9 .0 4 -0 1 8 8 .1 8 .Н  

ЗА РЕЗУЛЬТА ТА М И ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖ ЕННЯ 

Л ІФ Т А  П А С А Ж И Р С Ь К О Ї О

реєстраційний № 1187 заводський № 101321

Адреса р о зташ у ван н я : м. Суми, вул. Праці, З

Видано: Комунальній установі «Сумська міська клінічна лікарня № 4»; 
м. Суми, вул. Праці, З

В исновок розроблений на п ідставі договору: № 350 від 23.01.2018 р.

В ідповідальний ви к о н ав ец ь : Експерт технічний з проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження ліфтів К.Г. Кудрін 
(посвідчення № 28-07-10 від 2 f3v03y201^J"" 
службовий телефон: (0542) 22 з

ДП "Сумський ЕТЦ
П родовж ений с тр о к  безпечної експлуатац ії л іф та : буде в становлений' після ~

вжс&рттЕКйгаии 
і \\fmm с.л о в о і всзпек и 041

усунення виявлених порушень 
та проведення повторного 
експертного обстеження ліфта

Даний висновок експертизи повинеї 
зберігатися разом з паспортом ліфтг

mailto:etc@etc.sumv.ua


да■сшутт-амЬнишнш aenmaauiu м> от ns. аз-тй. т и

ііж,ііш%ймме>шня експертного обстеження:
р  ШІІМВЙИЙІЯ: І^адювжуваного строку безпечної експлуатації ліфта.

Л  55© *ал 23.01.2018 р. між Державним підприємством «Сумський експертно- 
рщіІМИЙЯшау З ^ к г р а д і» і Комунальною установою «Сумська міська клінічна лікарня № 4».

Д И Ш ,,«иі.іі.ійі.'ц.и експертного обстеження:
Щ ІШ М Р Ш іі»  ?етзтчкого стану, встановлення можливості, умов та строку подальшої 

* пУїзху з закінченням продовжуваного строку безпечної експлуатації 
ЙЙВЛМ Вр».т д а »  мвеновку експертизи № 31445850-09-01-0085,14 від 28.01.2014 р., виданого 

««руйнівного контролю та технічного діагностування»),

»1% л іф їі___ ____________
йщрімиш ВО «Могильовліфтмаш»
|ІЙ «ш ияв.даф іпі Пасажирський, ПП-402А

101321

1 ь*:? у; '•іЗУк.
16 червня 1986 року 

Електричний
320

»«осатуатац і ю
1187

09 жовтня 1987 року :

ю а і  Г  С : м ін... .макс.)

... . ’ "
+5,.. -г40

рй^^іш ииг йф«£ЛОа«ШЄ, в якому може Відносна вологість повітря не більше 80% 
за температури повітря +20°С

Штт« Я Ш ї а і і і ї  або прізвище, ініціали 
р Р ш ваво ш й ф іо ван н я  -  фізичної особи

V'

jL* v9 pj UIV1 із

Комунальна установа 
«Сумська міська клінічна лікарня № 4»

ІШ 'ж СЩ О О У  або номер свідоцтва про 
Ш В ?рш »с*С асга господарювання -
|НРчвд£деФ&і юасника

02000300

організації -  власника 40004, м. Суми, вул. Праці, 3
організації або місце 

ЩШШШШШ ф ш чної особи, телефон власника
40004, м. Суми, вул. Праці, 3; 

тел.:(0542)68-60-43
ліфта м. Суми, вул. Праці, 3

ІііюмШЖІ тре> воперелні експертні обстеження

Всього проведено: 2 
Останнє експертне обстеження проведено ТОВ 

«Лабораторія неруйнівного контролю та 
технічного діагностування» (результати позитивні, 
висновок № 31445850-09-01-0085.14 від 28.01.2014

Р-)

і . Ш іш ихті ооо експертну організацію та фахівців,тцо проводили експертне обстеження:

«ж*» експертної організації Державне підприємство 
«Сумський експертно-технічний центр Держпраці»

щ і м СДРПОУ 30175035
ІКШШЕЮСОЯЖЄння експертної 
р ш ш а й ,  телефон 40009, м. Суми, вул. Косівщинська,18; тел.:(0542)61-14-51

який видав дозвіл на 
риаезешая робіт

Центральний апарат 
Держгірпромнагляду У країни



ш тт шШ т тшшФаеша вш ш я^ТШ Іш Ш т Д вйш т ик ........   --____. пгт.ия,уг»>^-»

~ № 448.Т530 від 15.06.2015 р. (продовжений)
(переоформлений № 454.12.30 від 24,02.2012 р.) 

(переоформлений № 1237.13.30 від 22,11.2013 р.), дозвіл діє до
___________________ 24.02.2022 р . ___________________

і Керівник комісії:
! Кудрін К.Г, -  Експерт технічний з проведення технічного 
огляду та/або експертного обстеження ліфтів (посвідчення № 
28-07-10 від 23.03.2016 р,, видане Державним підприємством 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці»);

1 фахівець з неруйнівного контролю II рівня (УТ) (посвідчення 
№ 33290 від 11.10.2016 р., видане Організацією із сертифікації” 
персоналу «Укрексперт»); електромеханік з ліфтів 5-го 
розряду (посвідчення № 64 від 01.06.1995 р., видане Учбовим 
комбінатом обласного комунального управління Сумської 
області)
Член комісії:
Гладишев Д.П. - Фахівець з неруйнівного контролю II рівня: 
(УТ) (посвідчення № 31970 від 22,10.2015 р,, видане 
Організацією із сертифікації персоналу «Укрексперт»); (ІІТ) 
(посвідчення № 33300 від 17.10.2016 р,, видане Організацією із 
сертифікації персоналу «Укрексперт»); (іМТ) (посвідчення № 
34977 від 13,12.2017 р., видане Організацією із сертифікації 
персоналу « У к р е к с п е р т » ) ______________

; V, ІІНШЗДСУі еро розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні,
; у столичні та нормативні документи:

І,. О орсвж проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
: і ж ж е іуіаюад) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
і т к& т ж т  Кабінету' Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687 /далі -  Порядок/.

2. П ороок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
І йшезюераіш*) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
1 Кя&асту Міністрів України від 26.10.2011 р, № 1107 (зі змінами).
і . 2. Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений постановою
| іЗД окту Міністрів України від 21,06.2017 р. № 438 /далі -  Регламент/.

4. ЖЛГУ 3552-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення».
$- ДСТУ 7309:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів І, II, III, IV, V та VI. Технічні умови» 

д ай -Д О Т У  6
в.. ДСТУ 7310:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів І, II, III. IV, V та VI. Правила 

сірхдайзовування, проведення та приймання монтувальних робіт».
2  ДСТУ ЕК! 81-80:2006 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Існуючі ліфти. 

ЯЬстм» 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських 
і двфізх*-

$- ДСТУ ЕИ 81-28:2009 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 28. 
ІІисшюійпе керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах».

9. ДСТУ ЕЛ 13015:2013 «Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для 
ашгїрчтаїій з технічного обслуговування».

ю. д е  ТУ ЕЛ 81-20:2015 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для 
шрє#езення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські» /далі -  
ДСТУ' ЕУ /.

1 і . ДСТУ ЕЛ 81-50:2015 «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. 
Випробування та перевіряння. Частина 50. Норми проектування, розрахування, випробування та 
шрееіряння компонентів ліфта».

12. ДСТУ ЕИ 13018:2017 «Иеруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи».
13. ДСТУ ЕН ІБО 11666:2014 «Неруйнівний контроль зварних швів,_Ул_ьтразвукоаййхф; 

контроль. Рівні приймання». !

| |

|  |О ш н і і с ії
а»в#ф  посвідчення,

■ '[Ш т ш язт к  ироходив навчання)

II
II

ада$ м а в ч и  термін дії



м .  д а т у  ЕК ISO і 68 і 0:2016 «Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий 
ЗШГВД&Ш Мшогн ».

EX LSO і 7637:2017 «Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль 
§ &ШЯШШЖ,шнюздшахх зварюванням плавленням».

Ш Ж Ї У  -Н Б А.3.1-11:2008 «Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і 
v я ш ц р ш ш ш г о  юоегтролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій».

ї ї .  шшт 0 .00* 1.02*08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» /далі -  ПББЕЛ/. 
« t ü i u o a  0.00-4.12-05 «1 ипове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

' ш і іа ш ж о т а р о ц н  праці».
і ь ш и о п о  .00-4.1 5-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

40.1*1.07*01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» /далі -  ГІЕЕЗ/.
, ж шшт  40.1-1.2! -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

. Ж І І Ш Ш  40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання
І.іШ Н ІН В Ж 'тзю овок»  /далі -  ПБЕ/.
І S L ГОСТ 24507*80 «Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов.
|  Мшкаввр#Мр*т*гко-вой дефектоскопии».

'М. ГОСТ 5041 >96 «Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и 
і металлопродукции магнитным методом».

'  Ж  ГСГУ 36. 1-001-97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж» /далі -  ГСТУ/.
■ ГСТУ 36.1-002 -97 «Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці 

йі Положення».
ЗУ ГСТУ 3-6.1-003-98 «Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні 

“івиегїгк
ЖСВДД 33*497324.005-2014 «Методика проведення експертного обстеження ліфтів» /далі -

СІТІ $Ö J-011-08 «Контроль неруйнівний. Методи ультразвукові. Контроль товщини 
Скшзаш положення».

і Ш  т  22 -19-173-89 «Лифты пассажирские и грузовые, Сварные сборочные единицы,
lieiSSFwKöic требования».

І 31. м в  о .00-7.01-05 «Методичні вказівки з проведення магнітного контролю напружено-
стану металоконструкцій підйомних споруд та визначення їх залишкового ресурсу».

32. Пражла технічної експлуатації електроустановок споживачів (у редакції 2017 року) /далі 
і -  Ш В Е С .

33. Правила улаштування електроустановок (у редакції 2017 року) /далі -  1ГУЕ/.
34. ГЬсоорп ліфта, інструкція по експлуатації заводу-виробника, комплектуюча відомість 

; іивщчвкрсбй'нка, інструкція з монтажу ліфта.
Дсгхаіл (договір) на технічне обслуговування.

36- Нахасзн про призначення і посвідчення відповідальних осіб, обслуговуючого персоналу. 
З І. Журнал оглядів ліфта, журнал технічного огляду.
3&-Протоколи за результатами проведених електровимірювальних робіт на ліфті.

: Ійиияижілйомність, кг 320
/ Кш ззс їь  пасажирів 4
і Нешшальна швидкість руху кабіни, м/с 1,0

, Система керування
І '

Кнопкове внутрішнє з викликом порожньої кабіни 
на будь-який поверх та з попутними зупинками по 

виклику при русі кабіни вниз. Парне
і  Кимлсть зупинок 8
‘ Кількість дверей шахти 8
■ Висота підйому, м 22,8
! Матеріал огородження шахти Цегла /  1
- Т ш  лебідки Редукторна з канаттяг.овим.шкіфо.м,щ^і....



йшмшми ЇІ&МіЛІІЦГИ.УГ УМІ

ШвШ
^ Ш РіМ ащ ^Іу > експертного обстеження:

1^*й #бхж ж х засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання,
аормзтивно-правових актів, організаційно-методичних та нормативних 

„Шіімшшгх хтя проведення експертного обстеження.
Щ $ Щ Л я т я ш «всшуатаційної, конструкторської та ремонтної документації, аналіз фактичних 

(©егадугшіії.
еротоколу розгляду експлуатаційних, конструкторських, ремонтних та інших 

далі про ліфт протягом усього періоду експлуатації. 
эст.ально-оптнчного огляду та вимірювання металоконструкції!, механізмів т<

: ДНіЗ'Та.

г і г і в  і складання протоколу візуально-оптичного огляду та вимірювання.
Ш ї схеми проведення неруйнівного контролю.

• *5 Й|гіШ*ЯВа»* ультразвукової товіцинометрії елементів металоконструкцій ліфта.
ультразвукового контролю якості зварних з’єднань елементів 

ЗВИ ліфта.
•* їг# , галів УЗК та складання протоколів контролю.

магнітного контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій

І  . І |  Л я ш  результатів та оформлення протоколу контролю.
І  електровимірювальних робіт на ліфті.

випробувань ліфта.
Ц  .-Ждада результатів випробувань ліфта, складання звіту випробувань.
Ш  Ш ш ш  ?*гїул.шагів вказаних вище робіт і складання відомості виявлених дефектів,

р«*ульїзтів проведеного експертного обстеження ліфта,
|;-ю висновку експертизи.

Р И ||г Ш іш а е г іі тр* відповідність фактичних умов експлуатації ліфта паспортним даним;

и о  виконуються Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

І івюерапгч-ро ю Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

ір Й И Р В Ш р к такм о  середовища 
Щ і і і Гіііііііі Іі< пт ги пожежонебезпечне, Відповідає вимогам паспортних даних ліфта

ШІіі|ДМІІІіУі«Пі И і 1111II 11 системи безпечної 
технічного обслуговування

|? |»равй ш у
Відповідає вимогам діючих нормативних документів

У

експертного обстеження:
Загальний стан ліфта 

нссправиий, працездатний, непрацездатний)
Загзсшза кількість дефектів, пошкоджень і відмов, 

внесених до відомості
усунутих під час проведення даного 

експертного обстеження

Несправний

потребують усунення до проведення 
повторного експертного обстеження

потребують усунення до початку експлуатації

дефекти, пошкодження і відмови після 
проведення випробувань

Випробування не проводились в 
повному обсязі через несправний стан

ліфта



йВвгйШІ:
р і ш е н н я ,  які вказані у відомості дефектів, пошкоджень і відмов (Додаток 8), 

ремонту устатковання або модернізації (реконструкції) ліфта, 
ЗЬ|Ш рідадаіміі проведеного експертного обстеження ДП «Сумський ЕТЦ» вважає, що ліфт 

(ШЕШШржшШ їкшхзськнй № 101321, реєстраційний № 1187), який належить Комунальній 
р*9И*ШЙ « С ів ш о ї міська клінічна лікарня № 4» і встановлений за адресою: м. Суми, вул. Праці, 3. 
! ІІ»1ЙІШй#ИИ« тгмпгжч чинних нормативних документів і не може бути допущений до 
і тштвшші і  їх аГГ.

р й Г п л а с т і  к~у л і ф т а :

ЕТЦ» рекомендує не експлуатувати ліфт до виконання рекомендацій, що 
$|егзшлі X даного висновку, отримання позитивних висновків за результатами 

>го експертного обстеження і позачергового технічного огляду ліфта.

з  п р о в е д е н н я  

Ш  « г я о >  т а  а б о  
Й8>сосїчгжєння л іф т ів

«ИБД СС6421 22- >7):

■» Ізтівно го
Ч.Т. N07 II рівня) 

{2)67-87-54):

іиМійк іврсоштчого відділу 
і  »СІ»ІЧНЙЙ експерт 
-Ш6Д (€сЯ2) 67-87-55):

: ! іРиМИСІОдвТжЗ!іЕКИ; у  .1 ]
Ту Е Т Ц "  |К.Г| Кудрін (посвідчення № 28-07-10)

ФШВЩЬ і І
.(Д й ф ^-\:т'-рппацт  Гладишев (посвідчення № 31970,
' ' І ' 1 № 33300.

1—4 № 34977)

С,В, Красуленко

|. розгляду експлуатаційних, конструкторських, ремонтних та інших
ЕдррШШШ, азл містять дані про ліфт протягом усього періоду експлуатації.

2  |%»эття.ш.л візуально-оптичного огляду та вймірювання.
|„ Сяайжь № 1 розташування місць проведення ультразвукового контролю товщини 

Ш я т ш ш ; заарннх з'єднань та магнітного контролю напружено-деформованого стану 
|р ш а ;М ^ Л |?> та іій  ліфта.

4 .Црчновкхд ультразвукової товщинометрії елементів металоконструкцій ліфта.
5 |%іогсатл ультразвукового контролю якості зварних з’єднань ліфта.
4  ї | жгїод:ол магнітного контролю напружено-деформованого стану 

|>ію@ю*йі№дастр>таій ліфта.
І 1 За*? вро випробування.

І,. Шдюімкггь дефектів, пошкоджень і відмов.
<$. Тсшічїшй звіт за результатами електровимірювальних робіт на ліфті.

стор, б ІЗ 2



2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

( назва організації, що затверджує)

26_ДЦ_ССР
Ф орм а №  5

З а тв ер д ж ен о

Зведений кошторисний розрахуноку сумі 253.41202 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження)

20 р

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

КУ "С умська м ісь к а  клінічна л ікарн я № 4" вул . Праці, 3. К апрем онт п асаж и р ськи х  л іф т ів  р.№1186, р.М°1187

Складений в поточних цінах станом на 23 січня 2018 р.
Номери 

кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тистрн.
№
п/п

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентасю

ІНШИХ
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5
.

6 7

Г лава 2. О б 'єкти  о сн о вн о го  п р и зн ач ен н я
і

1 2-1 м. Суми, вул. Праці, 3. Капремонт пасажирських ліфтів р.№ 1186, 199,42613 ~ 199.42613
р . 187

Р азом  по главі 2: 199,42613 _ 199.42613
Р азо м  по гл а в а х  1-7: 199,42613 - 199,42613
Р азом  по гл а в а х  1-8: 199.42613 _ - 199,42613
Разом  по гл а в а х  1-9: 199,42613 - 199,42613

Г лава 10. У трим ан ня служ би зам о в н и к а
2 ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на - - 4,98565 4,98565

1:2013 Дод. К п. технічний нагляд) (2,5 %)
44



к о м п л е к с  А В К - 5  ( 3  2 . 2 2 6 _ Д Ц _ С С Р

/  ! 2 3 4 5 6 7
С ..

Р азом  по главі 10: 4,98565 4.98565

Г лава  12. П роектно-виш укувальн і роботи  та ав то р сь к и й  нагляд
3 ДСТУ Б Д .1.1- Вартість проектних робіт - 2,00000 2,00000

1.2013 Дод. Кп.
49

4 ДСТУ Б Д . 1.1- Вартість експертизи проектної документації (К=1,1) - ~ 1.32000 1,32000
1:2013 Дод. К п

50

Р азо м  по главі 12: ~ 3,32000 3,32000
Р азом  по главах  1-12: 199.42613 - 8,30565 207,73178

ДСТУ Б Д .1.1- К ош торисний прибуток (П) 2,36946 - 2,36946
1:2013 гі.5.8.16
ДСТУ Б Д .1.1- Кошти на покриття адм ін істрати вн и х  витрат б у д івел ьн и х - - 1,07544 1,07544 |
1:2013 п.5.8.16 орган ізац ій  (АВ)

Р азом 201,79559 9,38109 21117668
ДСТУ Б Д. 1.1- П одаток на д о дан у  вартість - 42,23534 42,23534
1:2013 п.5.8.16 і

В сьо го  по з в  еден о  муг кош торисном у розрахунку 201,79559 51,61643 253,41202 |
/УтУж і,.. . ....

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

21.05.2018 № 24.01-07/716 На№ від

^/Голові постійної комісії
з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, регуляторної 
політики 
Шилову В.О.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ра/ 

Сумської міської ради Голові постійної комісії 
з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, 
освіти, науки, культури, туризму, 
сім’ї, молоді і спорту 
Мельнику В.А.

Вхідний № Ч  В /с/ (O'/- -/З

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
19,00 тис.гри. на проведення ремонту каналізаційної мережі у КУ «Сумська 
міська клінічна поліклініка №6».

В підвальному приміщенні КУ «Сумська міська клінічна поліклініка 
№ 6» склалася аварійна ситуація, вийшла з ладу дільниця каналізаційної мережі. 
Розірваний «лежак» чугунної каналізаційної труби сіу - 100. Стічні каналізаційні 
води потрапляють на підлогу підвального приміщення. Вкрай необхідно у 
стислі терміни ліквідувати аварійну ситуацію, а саме, замінити трубу 
каналізаційної мережі протяжністю 12,0 п.м.

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 19,00 тис.гри. по КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню» для КУ «Сумська міська клінічна поліклініка №6» по КЕКВ 2282 
«Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку», за напрямом використання «Оплата послуг (крім 
комунальних)».

В.о. начальника відділу О. Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови '* 
питань діяльності виконаї -М.О. 1 алицький
органів ради
Іванова 650-275

mailto:voz@smr.gov.ua


і
ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 

ЗИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
40000, м. Суми, вул.Набережна р.СтрілкиДО, оф,14, тел. 050-327-77-43, sasha.zimenko84@gmail.com

М іському голові міста Суми 
Лисенку О.М.
40000, м. Суми, пл. Н езалежності, 2

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Ш илову В.О.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРН ЕН Н Я

Мене, як на депутата Сумської міської ради VII скликання, як на 
представника інтересів територіальної громади, наділено правом порушувати 
перед органами і організаціями, відповідних органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від 
форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого 
самоврядування відповідного рівня, та їх посадовими особами, а також 
керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що 
зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення.

До мене, як до депутата звернулась адміністрація комунальної 
установи «Сумська міська клінічна лікарня №  5». Н а даний час в лікарні 
відсутня пожежна насосна станція, зовніш ня водопровідна мережа і 
водопровідна мереж а в підвальному приміщенні та хірургічному корпусі 
потребують заміни. Н а визначення об’єму та вартості робіт по проведенню 
капітального ремонту водопровідної насосної станції КУ «Сумська міська 
клінічна лікарня № 5» необхідно провести розробку проектно-кош торисної 
документації. Для виготовлення проектно-кош торисної документації на 
капітальний ремонт водопровідної насосної станції орієнтовно необхідно 
135 100,00 грн.

Н а підставі вищевикладеного, керуючись ст. 2, З, 13 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад»,

ПРОШ У:
1. Допомогти у вирішенні питання виділення коштів у сумі 

135 100,00 грн. (КПКВК 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам

Вих. № 319 від 15.05.2018р.

І Відділ з організації діяльно 
Сумської міської рад

сті зади  і

Вхідний № /<Р / о А д і

1 Від - "____в Г~ У /

mailto:sasha.zimenko84@gmail.com


(установам, організаціям)»,) на виготовлення проектно-кош торисної 
документації для забезпечення лікарні системою дистанційного пуску 
пожежних насосів від пожежних кранів будівель лікарні, проведення 
капітального ремонту систем господарсько-протипожежного водопроводу в 
підвалах будівель лікарні та мереж водопостачання.

2. Про результати розгляду даного звернення повідомити мене в 
строки, які передбачені чинним законодавством, шляхом надсилання 
відповіді на електронну адресу: sam opom ich.sum y@ gm ail.com .

Депутат Сумської м іської ради VII скликання ' О.В. Зименко

mailto:samopomich.sumy@gmail.com


ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я с у м с ь к о !  м і с ь к о ї  р а д и  
ЇСУ „ С у м с ь к а  м іс ь к а  к л ін іч н а  л і к а р н я  № 5 ”

вул, М.Вовчок. '2. т. Суми, 40007, теж (0542) 662-801. факс 662-800 
Е-таіі: gor506@ukr.net Код ЄДРПОУ 020003! 7

Адміністрація комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня 
№5» звертається до Вас з  наступним.

На даний час в лікарні відсутня пожежна насосна станція, зовнішня 
водопровідна мережа і водопровідна мережа в підвальному приміщенні, та 
хірургічному корпусі потребують заміни.

Для визначення об ’єму та вартості робіт по проведенню капітального 
ремонту водопровідної насосної станції КУ «Сумська міська клінічна лікарня 
Мї5» необхідно провести розробку проектно-кошторисної документації.

Для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт водопровідної насосної станції орієнтовно необхідно 135 100,00грн.

Враховуючи складовий фінансовий стан передбачених видатків на 2018 
рік, просимо допомогти у вирішенні питання виділення коштів у сумі. 
135 100 гри. (КПКВК 0712010 Багатопрофшьна. стаціонарна медична 
допомога населенню по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)»,} на виготовлення проектно-кошторисної 
документації для забезпечення лікарні системою дистанційного пуску 
пожежних насосів від пожежних кранів будівель лікарні, проведення 
капітального ремонту систем господарсько-протипожежного водопроводу в 
підвалах будівель лікарні та мереж водопостачання.

Копія Кошторису додасться на 1 арк.

Будемо вдячні за Ваше розуміння та допомогу!

З повагою.

11 а .У* від

Депутату
Сумської міської ради 
VII скликання 
31м єн ко О.В

Ш ановний Олександре Вікторовичу!

Головний лікар

Дшгоио гова 66-28*05

mailto:gor506@ukr.net


Додаток Jé _
до Договору №   .____
від_________ 2018 року,

КОШТОРИС № 1

Назва підприємства, будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних 
(пишукувадьних) робіт:
Виготовленая проектно-кошторисної документації, робочий проект «Капітальний 
ремонт водопровідної насосної станції комунальної установи «Сумська міська 
клінічна лікарня №5» по вул. М,Вовчок, 2 м. Суми»

Назва проектної (вишукувальної) організації:
Приватний підприємець Черемпих О.М.

Назва організації замовника:
Комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня Ah5

Таблиця І
Ліг 

; злі
Характеристика підприємства, 

будівлі, споруди або видів 
робіт

Xa.Nl> частин, глав, §§, 
пункті» вказівок до розділу 
або глави «Збірника пін на 
проектні та вишукувальні 
роботи для будівництвам

Розрахунок' вартості а-- зх, 
або (об'єм будівельно- 

монтажних робіт) X відсоток, 
поділений на 1 або кількість к 

ціну

Вартість 
(тис. гри.)

1 2 3 4 5
1 Капітальний ремонт 

водопровідної і іасоеиої 
станції продуктивністю 
32 мЗ/год:

Зо. 49, табл. 49-5, п. 1 
К 1-М,і4 табл. 
К2-1.09 прим. п.З 
10=1.08 прим, п.4 
К4-11,23 ДСТУ, 
табд.Ж.З 
К5 = 1,0 ДСТУ. 
табл.Ж.1 
К 6=0,5 9 объем

(4903+9,6624 *(0,4* 5Q+
0,6*32))*!,14*1,09*1,08* 
11,23* 1,0*0,59

46,964

2 Мережі водопостачання 
при підземній прокладці 
довжиною 150 м

36. 49, табл. 49-23, п.2 
К 1=1,23 табл.
К2 -1,15 прим. и.4 
К3=1,1 прим. и.5 
К4=1,4 прим, п.7 
К5=11,23 ДСТУ, 
табл.Ж,3 
І< 6=1,0 ДСТУ, 
табл.Ж. 1

(0,27+150*0.00157)* 1000 
*1,23*1,15*1,1 *1,4*11,23 
*1,0

12,365

3

.......

Ул аштуванн я систем и 
дистанційного пуску 
пожежних насосів від 
пожежних кранів будівель 
лікарні

36. 44-1, табл.44-1, и.2 
К 1=1,15 табл.
К2=11,23 ДСТУ, 
табл .Ж. 3 
К3=1,07 ДСТУ, 
Табд.Ж.1 
К4~0,015 об'ї.ем

(30714+5.25*18300)* 
1,15*11.23* 1.07*0,015

26,280 :



Kai іітальии й рем о нт 
снстем господарсько- 
нротипожсжпоі о 
водопроводу в підвидах
буд івель  л ікарн і

5 Обмірювальні роботи

Геодезичні і геологічні 
вишукувадьн і роботи

36. 44-1. табл. 44-і, п.2 
К 1 -~1,15 табл.
К 2 -11,23 ДСТУ, 
табл. Ж. З 
КЗ”  1,07 ДСТУ, 
табл.Ж. 1 
К4“ 0,02 объем

513 -  показник 
кошторису в 
розрахунку на 1 
люд. на день 
(табл.Ж.З, ДСТУ В 
Д. 1.1 -7:2013)
4 -кільк. люд./диів

(30714+5,25* 18300)* 
1,15*11,23*1,07*0,02

513*4

; Договори субпідряду

Всього (без ГІД В):

 \

35,040 «І

1.052

12,394 І

135,095

і 1.

Всього по кошторису:
135095 гри. 00 кеда. (Сто тридцять п’ять тисяч дев'яносто п’ять гривень 00 копійок). бел 
ПДВ.



Сумська міська рада 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000, тел.(факс): (0542) 701-579,701-578, 701-577,
E-mail: ohorona_prazi@smr.gov.ua

11.05.2018 № 182/19.2-05 На №

Постійна комісія з питань планування  
соціально-економічного розвитку,
бюджету фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики

Направляємо для використання у роботі перелік суб’єктів господарювання 
міста Суми, які згідно з інформацією, наданою Головним управлінням 
статистики у Сумській області, мають заборгованість із заробітної плати 
станом на 01.05.2018 (додається).

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Начальник управління

Мала 701-579

mailto:ohorona_prazi@smr.gov.ua


Перелік суб'єктів господарю вання міста Суми, які маю ть заборгованість із заробітної плати  станом на 01.05.2018

№
п/ч

Назва боржника
Код згідно 
з ЄДРПОУ

П різвищ е, ім’я, 
по батькові керівника

Сума заборгованості із заробітної плати на звітну дату, тис. гри. відхилення 
01.05.2018 

до 01.01.2018

відхилення 
01.05.2018 

до 01.04.201801.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 01.05.2018

Е ко н о м іч н о  а к т и в н і п ідп ри єм ства

1
П А Т "С у м сь к е  м аш и н обуд івн е  науково- 

ви р о б н и ч е  об’є д н ан н я " ,
вул. Горького, 58, тел. 25-04-93

05747991
генеральний директор Цимбал 

Олексій Ю рійович
77021,6 99799,9 102412,0 103529,4 117137,8 40116,2 13608,4

2
T O B  "М аш -С ер в іс " ,

вул. Горького, 58, тел. 61-05-86, 68-62-39
34012218

директор Дайсь Владислав 
М иколайович

1268,8 1866,3 2129,0 2634,8 2652 ,7 1383,9 17,9

3
T O B  "С у м и еп о р т ін в ест " ,

вул. Гагаріна, 9, тел. 61-17-00, 67-90-84
37282737

директор Ф оменко Олексій 
Володимирович

270,2 ЗОЇЛ 318,4 338,5 409,2 139,0 70,7

4
П рА Т  інститут " С у м и п р о е к т ".

вул. Герасим а Кондратьева, 25, тел. 61-10-61
02497973

голова правління Павловський 
Василь Григорович

28,2 39,8 36,3 73,1 79,5 51,3 6,4

5

П редставн и ц тво  
"3 A T  "О б ъ ед и н ен н ы е  га зо п р о м ы ш л ен н ы е  

тех н о л о ги и  "И ск р а -А в  и га з" ,
вул. Кооперативна, 19, тел. 600-755

26604238
директор Бугайова Ніла 

Володимирівна
0,0 676,3 661,4 770,8 517,3 517,3 -253,5

6

ДП " С у м с ь к и й  д ер ж ав н и й  НДІ м ін ерал ьн и х  
доб ри в  і п ігм ен т ів " ,

вул. Харківська, п/в 12, тел. 68-34-02, 
68-30-35, 68-36-47

14005076
директор Вакал Сергій 

Васильович
0,0 44,5 93,3 131,5 177,3 177,3 45,8

7
T O B  "С у м и -Ц у к о р " ,

вул. Герасима Кондратьева, 127/1, 
тел. 700-810, 700-812

40649608
директор Вольський Геннадій 

Тадеушевич 0,0 0,0 337,4 570,0 183,6 183,6 -386,4

8
T O B  "Г азм аш сер в іс " ,

вул. Промислова, 2, тел. 60-78-51
31930932

директор Литвиненко 
В'ячеслав Олексійович

0,0 0,0 119,3 102,4 87,7 87,7 -14,7

9
О К П  "А ероп орт С у м и " ,

вул. Герасима Кондратьева, 221, 
тел. 22-35-55, 22-71-86

31014118
директор Єфіменко Костянтин 

Васильович
0,0 0,0 0,0 189,9 441,3 441,3 251,4

10
T O B  "Ін сти ту т  "С у м и п р о ек т " ,

вул. Герасима Кондратьева, 25
33698777

директор Павловський Василь 
Г ригорович

0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0

Разом по ек о н о м іч н о  ак ти в н и х  п ідп ри єм ствах 78588,8 102727,9 106107,1 108340,4 121728,4 43139,6 13388,0
П ідп ри єм ства , щ одо яки х  п оруш ені сп р а в и  про б ан к р у тство  або я к і ви зн ан о  б а н к р у та м и

1 1
ВАТ "$ е Іш і" ,

вул. Д. Галицького, 68, 
тел . 050-307-78-44, 65-04-95, 65-50-88

04799336
ліквідатор Чупрун Євген 

Вікторович
25543,2 25543,2 25543,2 25543,2 25543,2 0,0 0,0

12
В А Т  "С у м сь к и й  м 'я с о к о м б ін а т " ,
вул. Харківська, 103, 050-958-53-42

05496017
ліквідатор Наумова О льга 

Василівна
1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 0,0 0,0



13
КГІ "С у м и ж и тл о "  С М Р ,

вул. Горького, 21, тел. 050-867-50-34
37654796

розпорядник майна Верченко 
Д м итро Валерійович 

(з 19.12.2017)
673,5 673,5 673,5 673,5 673,5 0,0 0,0

14
П П  "С у м и -К а п іта л " , 

вул. Білопільський шлях, 1, 
тел. 050-990-21-72

31014139
ліквідатор Удовенко Роман 

П етрович
543,6 543,6 543,6 543,6 543,6 0,0 0,0

15

ПАТ в и р о б н и ч о -ен ер гети ч н а  к о м п ан ія  
"С у м и га зм а ш " ,

гш. Незалежності, б. 15, 
тел. 79-53-75, 050-327-46-98, 

050-307-78-44

04542778

керуючий санацією  Садиков 
В асиль Васильович, 

розпорядник майна Чупрун 
Є вген Вікторович

133,1 144,6 150,0 130,0 140,1 7,0 10,1

16

T O B  "Ж М  Г р у п " ,
пл. Н езалежності, 1, оф. 416, 
тел. 63-53-08, 063-300-88-81. 

099-398-95-05

33525838
ліквідатор Кунцевич Станіслав 

Володимирович
248,7 248,7 248,7 248,7 248,7 0,0 0,0

17

T O B  Н ВП  "П р ео б р азо в ател ь" ,
вул. Герасима К одратьєва 127/2, 

тел. 61-71-70, 067-630-42-55, 
050-352-25-51

21124982
А рбузов Володимир 

Вікторович
62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 0,0 0,0

18
П А Т "С у м и о б л агр о тех сер в іс" ,

вул. П ривокзальна, 25, тел. 24-57-75, 
066-688-48-94

13996834
ліквідатор 

Іваненко Наталья 
О лександрівна

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0

Разом  по п ідп р и єм ствах -б ан к р у тах 29111,8 29123,3 29128,7 29108,7 29118,8 7,0 10,1
П ідп ри єм ства , я к і п р и п и н и л и  д ія л ь н іс т ь  та  не п овідом и ли  орган и  стати сти ки  про п о гаш ен н я  боргів  по зар п л ат і

19
T O B  "С у м с ь к а  м ехан ізован а  колона №  5 " ,
тел. 65-31 - 1 1, за Держ реєстром зареєстровано 

в м.Кйїв, вул. Ялтинська, 5 Б
37052727 Огли М ілорд Нюнюйович 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0

20

Т О В  В ТП  "П р ео б р азо вател ь  +",
вул. Герасима Кодратьєва 1 27/2, 

тел. 61-71-70, 067-630-42-55, 
050-352-25-51

31209068
Арбузов Володимир 

Вікторович
12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 0,0 0,0

21
TO B  "В ітр аж н а  студія "В ік то р ія" ,
вул. Тополянська, 15, тел. 77-56-89

38244619
голова ліквід. комісії Батанін 

Д м итро Олександрович
50,9 50,9 50.9 50,9 50,9 0,0 0,0

22
С у м ськ и й  обл асн и й  го сп розрахун к ови й  

в етер и н ар н о -сан ітар н и й  за г ін " ,
вул. Тополянська, 1 1, тел. 063-572-20-80

14008962
П овноваження ліквідатора 

припинено з 01.12.2016 
(Гученко Н.В.)

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 0,0 0,0

Разом  по ек о н о м іч н о  н еак ти вн и х  п ідп ри єм ствах 110,5 110,5 59,6 110,5 110,5 0,0 0,0
1 У сього п о  м істу: 107811,1 131961,7 135295,4 137559,6 150957,7 43146,6 13398,1



Сумська міська рада
ДЕП АРТАМ ЕН Т ІН Ф РАСТРУКТУРИ  М ІСТА

вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс 700-590, 
e-mail: dim@smr.gov.ua

ч .  A s на №

М іському голові 
Лисенку О.М.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  
Сумської міської ради 
Липовій С.А.

л .

Голові комісії з питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Ш илову В.О.

Комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради з 1994 року 
експлуатується барова установка (фреза) на базі трактора Т-150К, основним призначенням 
якої є прорізка асфальтового, кам’яного покриття та мерзлих ґрунтів.

Протягом часу експлуатації (23 роки) прийшли в непридатність основні агрегати 
установки, за останні 5 років на ремонт даного агрегату витрачено близько 147 тис. грн., 
подальші витрати на відновлення техніки є недоцільними та необгрунтованими.

Своєчасне та якісне проведення аварійно-ремонтних робіт на зовнішніх 
водопровідно-каналізаційних мережах без подібного агрегату неможливо.

Провівши аналіз ринку подібного обладнання фахівці КП «Міськводоканал» 
Сумської міської ради обрали подібну спецтехніку, а саме:

- трактор на базі МТЗ 82;
- механізм барової установки ЕТЦ 100.101.
Придбання даної техніки надасть можливість підвищити продуктивність роботи 

підрозділів по ліквідації аварійних ситуацій по місту, економію паливно-мастильних 
матеріалів, зменшити руйнування дорожнього покриття та зменшить навантаження на 
екскаваторну техніку.

У зв’язку з вищевикладеним просимо Вас, передбачити з міського бюджету кошти 
в сумі 920 тис. грн. з метою придбання трактора на базі МТЗ 82 (630 тис. грн.) та 
механізму барової установки ЕТЦ 100.101. (290 тис. грн.)

Додаток: комерційні пропозиції на 3-х аркушах.

Директор департаменту

Мальцев 700-597 
Власенко

Г.І.Яременко

mailto:dim@smr.gov.ua
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Сумська міська рада

ДЕП АРТАМ ЕН Т ІН Ф РАСТРУКТУРИ  М ІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс 700-590, 

e-mail: dim@smr.gov.ua

?Т- С / - •- -f №  /  £  7 .СУ- O'

V

СУМСЬКА мТсСкТГРССГ " і 
Відділ з організації діяльності :.ащ і 

Сумської міської ради

Вхідний № ф З / ' ї / Ш *
»ІД“ Л<Р ’______ . ї Ш

на___________ №_________

М іському голові 
Лисенку О.М.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  
Сумської міської ради 
Липовій С.А.

Голові комісії з питань 
планування соціально-
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Ш илову В.О.

Відповідно до додатку 1.15 до рішення Сумської м іської ради від
21.12.2017 року № 2913-М Р «Про затвердження Комплексної цільової 
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. 
Суми на 2018-2020 роки» на 2018 рік заплановано поповнення статутного 
капіталу в сумі 625,0 тис. грн. (шістсот двадцять п ’ять тисяч гривень) в 
частині придбання аналізатора «ТОПАЗ NC» для КП  ««М іськводоканал» 
Сумської міської ради.

Зазначена сума не відповідає останнім комерційним пропозиціям від 
постачальника (ТОВ «Інформаналітика» м. Санкт-Петербург, Росія).

П ровівш и аналіз ринку подібного обладнання, фахівцями К П  
«М іськводоканал» Сумської міської ради надано пропозицію щодо 
придбання альтернативного аналізатору загального вуглецю і загального 
азоту в пробах води «TO C-L-CSN» (Корпорація SHIM ADZU, Японія).

Технічні характеристики аналізатора «TO C-L-CSN» значно 
перевищують технічні характеристики аналізатора «ТО ПАЗ NC» за якістю, 
швидкістю і точністю проведення вимірювань, має значно вищий термін 
експлуатації і не потребує постійного ремонту.

Аналізатор «TO C-LCSN» успішно використовується в лабораторіях 
підприємств країни, контролюючих якість води міського водопостачання та 
водовідведення (Київський водоканал, Харківський водоканал, Одеський 
водоканал, Кременчуцький водоканал та інші).

mailto:dim@smr.gov.ua


Згідно останньої комерційної пропозиції корпорації 8НІМ АВХІ1 від
22.12.2017 р. вартість комплекту анал ізатору  «ТО С-Ь-С8ІЧ» складає 28500 
(двадцять вісім тисяч п ’ятсот) євро.

У зв ’язку з вищ евикладеним просимо Вас, розглянути питання щодо 
виділення з міського бюджету коштів з метою придбання аналізатору 
«тос-ьсш » для КП  «М іськводоканал» Сумської міської ради.

Мальцев 700-597
Власенко

Директор департаменту Г.І.Яременко



Сумська міська рада
ДЕП АРТАМ ЕН Т ІН Ф РАСТРУКТУРИ  М ІСТА

вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс 700-590, 
e-mail: dim@smr.gov.ua

на №
/  -   —

М іському голові 
Лисенку О.М.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  
Сумської міської ради 
Липовій С.А.

V Голові комісії з питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики  
Ш илову В.О.

Кількість поривів на зовнішніх водопровідних мережах міста за останні три 
роки значно збільшилась та має наступну тенденцію:

2015 р. - пориви на зеленій зоні — 143, на місці асфальтованого дорожнього 
покриття -  87, під плитковим покриттям -  2;

2016 р. - пориви на зеленій зоні -  109, на місці асфальтованого дорожнього 
покриття -  73, під плитковим покриттям -  4;

2017 р. - пориви на зеленій зоні -  98, на місці асфальтованого дорожнього 
покриття -  122, під плитковим покриттям -  4.

На сьогоднішній день благоустрій не відновлено в місцях де проводились 
розриття, а саме: на зеленій зоні -  76, на місці асфальтованого дорожнього
покриття —111, під плитковим покриттям -  4.

Враховуючи зростання кількості поривів на зовнішніх мережах 
водопостачання та водовідведення, а також відсутність професійних бригад з 
якісного влаштування асфальтобетонного покриття та плитки в КП 
«Міськводоканал» Сумської міської ради, прошу Вас підтримати пропозицію 
щодо виділення коштів з місцевого бюджету в сумі 500,00 (п’ятсот тисяч ) грн. на 
відновлення об’єктів благоустрою після виконання аварійно-ремонтних робіт та 
відповідних спеціалізованих підприємств та організацій.

І СУМСЬКА МІСЬКА ~Р7 

Директор департаменту ГХЯремеико

Мальцев 700-597 Вхідний Ns А1/,

mailto:dim@smr.gov.ua


г і)
Сумська міська рада

ДЕП АРТАМ ЕН Т ІНФ РАСТРУКТУРИ М ІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590.

e-mail: dim@smr.gov.ua
A s,

м № ■У [У-І л

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємства, торгівлі га послуг, 
регул ито рпої політик и 
Ш илову В .О.

Враховуючи лист Державної регуляторної служби України 
№ 5089/0/20-17 від 03.07.2017 року, в якому зазначено, що рішення Сумської 
міської ради від 05 жовтня 2016 року № 1162-МР «Про затвердження 
Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному 
ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових 
будинках м. Суми» не відповідає вимогам чинного законодавства України, 
просимо внести зміни в додаток до рішення Сумської міської ради 
від 29 листопада 2017 року № 2877-МР «Про план діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 201 8 рік (зі змінами)».

№
з /п

Н азва  
проекту ріш ення

«П ро затвердж ення Порядку 
використання бю дж етних
кош тів для участі С ум ської 
м іської ради в орган ізац ії та 
ф інансуванні ремонту
ж итлових будинків»

Ц і л і

прийняття

П риведення у
відповідність до вимог 
чинного законодавства; 
визначення чіткого
м еханізму використання 
бю дж етних кош тів для 
участі в орган ізац ії та 
ф інансуванні ремонту 
ж итлових будинків

С трок
підготовки

п р о е к т у

ІІІ
квартал

В ідповідальний за 
розробку проекту

Д епартам ент 
інфраструктури 
міста С ум ської 

м іської ради

Директор департаменту

Дарснська
700-593

Г.ї. Яременко
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

Відділ з організації діяльності раді 
Сумської міської ради

Вхідний №_

від у   О В  _2о7<5’

mailto:dim@smr.gov.ua
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Сумська міська рада 

ДЕП АРТАМ ЕН Т ІН Ф РАСТРУКТУРИ  М ІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс 700-590, 

e-mail: dim@smr.gov.ua

на №

М іському голові 
Лисенку О.М.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  
Сумської міської ради 
Липовій С.А.

і /
Голові комісії з питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Ш илову В.О.

Повідомляємо, що в департаменті інфраструктури міста Сумської 
міської ради на опрацюванні знаходиться депутатське звернення депутата 
Сумської м іської ради Калініченка В.А. щодо поточного ремонту вуличного 
освітлення прибудинкової території вул. Іллінська, 51 Г (всього по зведеному 
кошторисному розрахунку 38171,02 грн.), щодо освітлення прибудинкової 
території будинку №55 по вул. В.Чорновола (р-н ЗОШ  № 15) в місті Суми 
(всього по зведеному кошторисному розрахунку 76313,33 грн.) та поточного 
ремонту вуличного освітлення вул. Пуш кіна (поміж вул. Я. М удрого та вул. 
В. Чорновола) кош торисна вартість 136192,3 грн.

З метою проведення комплексу робіт, спрямованих на поліпшення 
інженерно-технічного і санітарного стану території зазначеної у зверненні, 
покращення її естетичного вигляду просимо Вас, розглянути питання щодо 
виділення з міського бюджету коштів в сумі 280731,74 грн.

Директор департаменту

Мальцев 700-597 
Власенко

Г.І.Яременко

mailto:dim@smr.gov.ua


( g Сумська міська рада
ДЕП АРТАМ ЕН Т ІНФ РАСТРУКТУРИ М ІСТА

вулиця Горького, 21, м. Суми. 40030, тел/факс 700-590. 
e-mail: dim@smr.gov.ua

З і  O f./З  № бУ О ?
Голові пост1 олові постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства. благоустрою.
енергозбереження.
транспорту та зв'язку
Гробовій В.П.

о> і i f

І /

Г'олові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розви тку 
підприємства, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Шилову В.О.

Відповідно до Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному 
ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м, Суми, 
затвердженого рішенням Сумської міської ради від 05.10.2016р. № 1162-МР (далі -  Положення) до 
департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради надійшло наступне звернення 
(пропозиція):

1) ЖБК № 104 «Електрон» за адресою вул. Г.Крут, 74А щодо додьової участі 
співвласників у проведенні капітального ремонту ліфтів и. 1. 2. 3. житлового будинку № 74А по 
вул. Г.Крут:

Попередня загальна сума робіт (проекту) складає 754 000,00 гри.
Необхідна сума коштів співвласників для співфінансування заходів складає 226 200,00 грн.. 

що становить 30% від загальної вартості робіт (проекту).
На момент подання звернення (пропозицій) 1) ЖБК № 44 «Глектрон-З» всього зібрано 

колективних коштів співвласниками 226 646,79 грн.. що становить 30,06% від загальної вартості 
робіт (проекту).

Необхідна сума коштів з міського бюджету для співфінансування заходів 527 800,00 грн.. 
що становить 70% від загальної вартості робіт.

Відповідно до умов Положення комісія з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку оцінює пропозиції, проводить відбір, 
складає та погоджує список капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю 
для подальшого впровадження в дію та передає на погодження постійній комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, регуляторної політики.

Враховуючи вищевикладене надаємо Вам на розгляд, відбір та погодження пропозицію 
щодо включення до списку капітального ремонту багатоквартирних будинків з дольовою участю 
на 20! 8 рік.

(реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми. -  1-му та 2-му 
адресату.
2. Пакет документів за адресою вул. Г.Крут. 74А - 1-му адресату.

Додатки:
Список звернень (пропозицій) щодо додьової участі співвласників у капітальному ремонті

Ди ректор департа менту

Даренська 700-593

ГД. Яременко

mailto:dim@smr.gov.ua


С п и сок  зв е р н е н ь  (п р о п о зи ц ій ) щ одо д о л ь о в о ї у ч аст і с п ів в л а с н и к ів  у к а п іт а л ь н о м у  р ем о н т і (р е к о н с т р у к ц ії, м о д ер н ізац ії)  в б а г а т о к в а р т и р н и х  ж и тл о в и х
б у д и н к ах  м. Су ми за т р а в е н ь  2018 року'

відповідно до ріш ення С ум ської м іської ради від 05 ж овтня 2016 року №  1 і 62-М Р "Про затвердж ення І Іоложення про дольову участь сп іввласників  у поточному,
капітальному рем онтах (реконструкції, м одернізації) в багатоквартирн их ж итлових будинках  м. Суми"

№
п/п

У повноваж ена  
особа, IIІБ

А дреса, телефон

Дата  
надходення  

та номер  
заявки

К ороткий  зм іст
П опередня  

загальна сум а  
робіт, грн.

Д ольова участь  
співвласників , грн .

Д ольова участь  
м іської ради, 

грн
П римітка

1 Ф І Д І Й О В В О Л 0 д  и м и р 
М  и х а й л о в и ч

в у л . Г.Крут, буд. 
74А

тел. 050-7192858

1570/05.01.01- 
06 від 

16.05.2018р.

к а п іт а л ь н и й  рем онт 
л і ф і  ів п. 1 , 2 , 3

754 000.00 226 200.0 
(на диннії час

співвласниками іібрано - 
226 646.79 срнО)

527 800.00 Ж Б К № 104 
"Електрон"

Д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т у



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ШФРАСТРУКТУРИ МІСТА

вулиця Горького, 21, м. Суми, 40004, тел/факс 700-590, 
e-mail: dim@smr.gov.ua

f , r  С І

Голові постійної комісії 
з питань планування 
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, регуляторної 
політики Сумської міської ради 
Шилову В.О.

На п.12.2 протоколу № 72 засідання постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради від 10.05.18 про опрацювання питання щодо можливості розподілу коштів 
на виконання робіт по переоснащенню або модернізації об’єктів, які підлягають 
ремонту, повідомляємо наступне.

Наказом № 333 від 12.03.2012р. Міністерства фінансів України, чітко 
визначено про розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів 
бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій. Видатки 
одержувачів бюджетних коштів здійснюється за кодами економічної 
класифікації видатків ^бюджету (КЕКВ). Департамент інфраструктури міста 
Сумської міської ради не виконує функції зміни КЕКВ.

Директор департаменту
Богданов 700 590

Г.І. Яременко

mailto:dim@smr.gov.ua


Сумська міська рада
ДЕП АРТАМ ЕН Т ІН Ф РАСТРУКТУРИ  М ІСТА

вулиця Горького 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590, 
e-mail: dim@smr.gov.ua

£ > f.C 6 -/S

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради 
Шилову В.О.

На виконання пункту 31.2 протоколу № 72 засідання постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради від 
10 травня 2018 року надаємо перелік прийнятих на баланс департаменту 
інфраструктури дитячих та спортивних майданчиків міста за період з 2015 року по 
2018 рік.

1 дитячий майданчик по пр.-ту Курський, 41-43
2 дитячий майданчик по вул. Романа Атаманюка 45 г ; -
3 дитячий майданчик по вул. Романа Атаманюка,436 ..ЖІЛЧГ
4 дитячий майданчик по вул. Ковпака,35 @ А . . . . .  - О  -

5 дитячий майданчик по вул. Ковпака.З5
6 дитячий майданчик по вул. Романа Атаманюка.59
7 дитячий майданчик по вул. Романа Атаманюка 43а та 57
8 дитячий майданчик по вул. Ковпака. 13
9 дитячий майданчик по вул, Романа Атаманюка 33

10 дитячий майданчик по вул. Романа Атаманюка 63
11 дитячий майданчик по вул. Романа Атаманюка. 33
12 дитячий майданчик по вул. Романа Атаманюка. 21/1.41
13 дитячий майданчик по вул. Прокоф'єва,36
14 дитячий м айданчик по вул. Герасима Кондратьева. 175 . . .Д*-------и~ AiLit
15 дитячий майданчик по вул. Герасима Кондратьева. 181 • . _ —

16 дитячий майданчик по вул. Заливна.27 " --------- ----------

17 дитячий майданчик по вул. Герасима Кондратьева. 154
18 дитячий майданчик по вул. Харківська. 23
19 дитячий майданчик по проси. М.Лушпи. 15
20 дитячий майданчик по вул. Герасима Кондратьева. 143
21 дитячий майданчик по вул. Івана Сірка.35
22 дитячий майданчик по проси. М.Лушпи. 9
23 дитячий майданчик по вул. Івана Сірка.37
24 дитячий майданчик по вул. Герасима Кондратьева 165/140
25 дитячий майданчик по вул. Харківська. 7

mailto:dim@smr.gov.ua


26 дитячий майданчик по вул. Героїв Крут. 8.10.12.14
27 дитячий майданчик по проси. М.Лушпи.29.33.35
28 дитячий майданчик по вул. О.Береста. 2.2/1
29 дитячий майданчик по вул. Прокоф'єва,24
ЗО дитячий майданчик по вул. Герасима Кондратьєва. 132
31 дитячий майданчик по проси. М.Лушпи. 38.42.44.52
32 дитячий майданчик по вул. Героїв Крут. 82Б

33 дитячий майданчик по вул. Героїв Крут. 68А.68Г.70А.70Б.74Б

34 дитячий майданчик по вул. Бельгійська.21
35 дитячий майданчик по пров. Інститутський. 7
36 дитячий майданчик по вул. Перемоги,2
37 дитячий майданчик по вул. РоменськаДОО
38 дитячий майданчик по вул. Люблінська,5
39 дитячий майданчик по вул. Нахімова 34.36.38
40 дитячий майданчик по вул. Іллінська.Ю
41 дитячий майданчик по вул. Білопільський шлях. 9 та 9/3
42 дитячий майданчик по вул. Пушкіна.55
43 дитячий майданчик по вул. Білопільський шлях. 53
44 дитячий майданчик по вул. Я. Мудрого, 52
45 дитячий майданчик по вул. Супруна.13 та Рибалко.2
46 дитячий майданчик по вул. Лисенка. 10
47 дитячий майданчик по вул. Миру,5

48 дитячий майданчик по вул. Паркова 1

49 дитячий майданчик по вул. Богуна.9
50 дитячий майданчик по вул. Харківська. 40/1
51 дитячий майданчик по вул. І Ірокоф'сва.31
52 дитячий майданчик по вул. Івана Сірка. 19
53 дитячий майданчик по вул. СКД.36
54 дитячий майданчик по вул. Івана Сірка. 15
55 дитячий майданчик по вул. Івана Сірка. 19
56 дитячий майданчик по вул. СКД. 12
57 дитячий майданчик по вул. Холодногорська,33/1,31
58 дитячий майданчик по вул. Праці, 28
59 дитячий майданчик по вул. Металургів. 14
60 дитячий майданчик по вул. Ковпака,71
61 дитячий майданчик по вул. Праці, 9
62 дитячий майданчик в районі скверу біля пам'ятнику І.Ф. Федьку
63 дитячий майданчик по вулиці Седова
64 дитячий майданчик по вулиці Михайлівській (селище Ганнівка)
65 дитячий майданчик в. районі коледжу СНАУ
66 дитячий майданчик в сквері по вулиці 8-го Березня
67 дитячий майданчик по вулиці Криничній, 2/11
68 дитячий майданчик по вулиці Виноградній біля будинку 58
69 дитячий майданчик по вулиці Іподромна, 39
70 дитячий майданчик по провулку Плєщєєва
71 дитячий майданчик по вулиці Парковій, серпневій (перехрестя вулиць)
72 дитячий майданчик в районі житлового будинку № 2 по вулиці Смирнова
73 дитячий майданчик по вулиці І. Франка, 89



74 дитячий майданчик та спортивний майданчик за адресою:, с. Піщане: вул, Колгоспна, 
біля будинку 23

75 дитячий майданчик по вулиці Нестерова
76 спортивний майданчик по вулиці Нестерова
77 дитячий майданчик та спортивний майданчик по вулиці 0 . Вишні
78 дитячий майданчик та спортивний майданчик по вулиці Осінній
79 дитячий та спортивний майданчик по вулиці Раскової
80 дитячий майданчик та спортивний майданчик по вулиці Г. Кондратьева, 165

81 дитячий та спортивний майданчик в районі житлового будинку № 22 по вулиці 
Михайлівській

82 дитячий майданчик по вулиці Поліській

Крім того, на даний час відбувається процедура передачі з балансу управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства на баланс департаменту 
інфраструктури міста новозбудованих дитячих та спортивних майданчиків за 
адресами:

1 дитячий майданчик по вул. Супруна, буд. 21;
2 дитячий майданчик по вул. Гамалія, буд., 21
3 дитячий майданчик по вул. Роменська, буд. 81;
4 дитячий майданчик по вул. Котляревського, буд. 2/9;
5 дитячий майданчик по вул. Котляревського, буд. 3/1;
6 дитячий майданчик по вул. Котляревського, буд. 2/5;
7 дитячий майданчик по вул. СКД, буд. 20;
8 дитячий майданчик по вул. І. Сірка, буд. 25;
9 дитячий майданчик по вул. Горького, буд. 23/1;

10 дитячий майданчик по вул. Реміснича, буд. 10;
11 дитячий майданчик по вул. К. Зеленко, буд. 10;
12 дитячий майданчик по вул. Родини Линтварьових, буд. 70; Чуфу-;
13 дитячий майданчик по вул: їллінська, буд. 12;
14 дитячий майданчик по вул. Лєрмонтова, буд. 17;
15 дитячий майданчик с. Піщане, вул. Вигонопоселенеська, буд. 51;
16 дитячий майданчик по вул. Кругова, буд. 25;
17 дитячий майданчик по вул. Зарічна;
18 дитячий майданчик по вул. Доватора, буд. 32
19 дитячий майданчик по вул. Лєрмонтова, буд. 13, 15,17
20 дитячий майданчик по вул. Декабристів, 125
21 дитячий майданчик по вул. Набережна р. Стрілки, 38
22 дитячий майданчик по вул. Р. Атаманюка, 69
23 дитячий майданчик по пров. Березовий, 30
24 дитячий майданчик по пр.-т Курський, 125
25 дитячий майданчик по вул. М. Вовчок, 13
26 дитячий майданчик по вул. Рибалко, 8
27 дитячий майданчик по вул. Гулака Артемовського, 24
28 дитячий майданчик біля оз. Чеха
29 дитячий майданчик по вул. Поліська, 79
ЗО дитячий майданчик по вул. Кутузова, 7
31 дитячий майданчик по вул. Лйпнянська, 11

Директор департаменту

Власенко 
Биков 700-596
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Голові ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

з питань планування соціально- 
екон ом і ч н о го розвитку, 
бюджету» фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регулярної політики 
Сумської міської ради 
Шилову В.О.

Шановний Володимире Олександровичу!
Прошу розглянути можливість надання фінансової підтримки у розмірі 300 

тисяч гривень (пропозиція до планового кошторису заходу додається) для 
проведення науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених медичного інституту Сумського державного університету 
(далі -  СумДУ) VI міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні 
питання клінічної та теоретичної медицини". Конференція відбудеться 17-19 
жовтня 2018 року. У конференції планують взяти участь студенти та молоді 
вчені з закладів вищої освіти України та практикуючі лікарі. Як запрошені 
лекторами у конференції приймуть участь провідні вчені ряду університетів 
України, Німеччини, Швеції, Словаччини, Литви, Білорусі.

Проведення конференції сприятиме розвитку наукових досліджень з 
медичних напрямів молодих вчених, студентів і аспірантів СумДУ та 
підготовці майбутніх лікарів в університеті.

от
«м
«■Eft

фШ

З повагою. 
Ректор А.В.Васильєв

т  / /

mailto:kanc@sumdu.edu.ua
http://www.sumdu.edu.ua


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
на засіданні постійної комісії 
в ід  червня 2018 року

П Л А Н
роботи постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики С умської м іської ради VII скликання
на II півріччя 2018 року

/ > ''0

№ п/п Найменування питань Дата розгляду Відповідальні виконавці Доповідачі Примітка

1 2 3 4 5 6
1 У часть у підготовці та попередньому розгляді питань і 

відповідних проектів ріш ень, що виносяться на розгляд 
С умської м іської ради.

Постійно
Голова комісії, 

керівники відділів та управлінь 
міської ради

Голова комісії, 
керівники відділів та 

управлінь міської ради

2 Розгляд звернень, щ о надійш ли від фізичних та 
ю ридичних осіб на адресу постійної комісії.

Згідно графіку 
засідання 

комісії

Голова комісії, 
члени комісії

Голова комісії, 
члени комісії

3 П ідготовка експертних висновків щодо регуляторного 
видиву внесених проектів регуляторного впливу.

По мірі 
надходження та 

згідно з графіком 
засідання комісії

Голова комісії, розробники 
проектів регуляторних актів

Голова комісії, розробники 
проектів регуляторних 

актів

4 П ро хід виконання міського бюджету по доходах і 
видатках. Щомісячно

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій CMP 

(Липова С.А.)

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)

5 П ро стан реалізації покладених на міську раду 
повноважень у здійсненні державної регуляторної 
політики за І півріччя 2018 року.

12 липня 
2018 року

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.)

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)

6 Про стан розгляду й виріш ення звернень підприємців 3 
питань виконання ріш ень, дій або бездіяльності 
посадових осіб виконавчих органів міської ради.

09 серпня 
2018 року

Департамент забезпечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.)

Департамент забезпечення 
ресурсних платежів СМР 

(Клименко Ю.М.)

7 Про хід виконання ріш ення Сумської м іської ради від 
21 грудня 2016 року № 1538-МР «Про П рограму 
економічного і соціального розвитку м. Суми на 2017 рік».

13 вересня 
2018 року

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.)

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)

8 Про фінансове забезпечення програм соціально- 
економічного і культурного розвитку, цільових програм.

11 жовтня 
2018 року

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій СМР 

(Липова С.А.)

Департамент фінансів, 
економіки та інвестицій 

СМР (Липова С.А.)

9 Про розмір ставок місцевих податків (зборів) у сферах 08 листопада Департамент забезпечення Департамент забезпечення



торгівлі, громадського харчування та побутового 
обслуговування населення.____________________________

Голова постійної комісії



2018 року ресурсних платежів СМР ресурсних платежів СМР
(Клименко Ю.М.) (Клименко Ю.М.)

В.О. Ш илов



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

40030, м. Суми, площа Покровська, 2, тел. +38 0542 701-572, e-mail: it@smr.gov.ua

23.05.2018 № 134/іт-вих

Відповідно до завдання 1.1. «Оновлення парку серверного 
обладнання» підпрограми 1 М іської програми «Автоматизація 
муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» 
передбачено фінансування в сумі 1 млн. грн. на придбання серверного 
обладнання.

В ідділом інформаційних технологій та ком п’ютерного забезпечення 
опрацьовано питання переходу на використання хмарних технологій та 
відмови від придбання високовартісного обладнання.

Просимо Вас, повторно розглянути можливість та виділити час 
близько 30 хвилин із засідання комісії для проведення презентації переваг 
фінансової моделі переходу на використання хмарних технологій.

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики  
Сумської міської ради 
Ш илову В.О.

Начальник відділу

701-570

В.В. Бєломар

з організми)*З Орі апідац'1 ^
Ганської міської р а

mailto:it@smr.gov.ua


с©
Сумська міська рада 

У П РА ВЛ ІН Н Я АРХІТЕКТУРИ ТА М ІСТОБУДУВАННЯ
вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000, тсл. (0542) 700-103, e-mail; arh@smr.gov.ua

0A<P6.j0/<f №
Голові П О С Т І Й Н О Ї  К О М І С І Ї  і 

питань планування соціально-  
економ і чного розвитку,
бюджету,  фінансів, розвитку  
підприємництва,  торгівлі та 
послуг, регуляторної політики  
Сумської  міської  ради 
Шплову В. О.

Направляємо на розгляд постійної комісії з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради проект регуляторного 
акта «Про затвердження Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщ ених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста 
Суми», розробленого управлінням архітектури та містобудування Сумської 
міської ради, на виконання рішення Сумської міської ради від 29 листопада 
2017 року № 2877-М Р «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів Сумської міської ради на 201 8 рік» (зі змінами).

Додаток: проект регуляторного акта -  8 арк.

Начальник управління  
головний архітектор

Шульга 700-104
/

А.В. Кривцов

C - Y  / /

mailto:arh@smr.gov.ua


Проект
оприлюднено 2018 р.

С У М СЬКА  М ІСЬКА РАДА
VII С К Л И К А Н Н І!________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

в ід ________20 року №  -МР
м. Суми

ГІро затвердження Порядку 
демонтажу незаконно
встановлених/розміщ ених елементів 
благоустрою, тимчасових
(металевих) гаражів, тимчасових 
споруд для провадження
підприємницької д і я л ь н ості,
побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення на території 
міста Суми

З метою впорядкування встановлення/розміщення елементів 
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на території міста Суми, відповідно до 
законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 
благоустрій населених пунктів», Земельного кодексу України, Цивільного 
кодексу України, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, затвердженого наказом М іністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10,2011 № 244, Правил благоустрою міста Суми
затверджених відповідним рішенням Сумської міської ради, розглянувши 
рекомендації постійної комісії з питань архітектури, містобудування, 
регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської 
міської ради (протокол від 31.05.2018 № 1 17), керуючись статтею 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», С ум ська  м іська рада

В И РІШ И Л А :

1. Затвердити Порядок демонтажу незаконно
встановлених/розміщ ених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,



побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території 
м іста Суми згідно з додатком.

2. Д епартаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської 
міської ради (Кохан А.І.) оприлю днити дане р іш ення на офіційному сайті 
Сумської м іської ради в мережі Інтернет та забезпечити його розміщ ення в 
офіційному віснику Сумської м іської ради.

3. Вваж ати такими, що втратили чинність ріш ення Сумської 
м іської ради:

1) від 25 липня 2012 року №  1668-МР «Про затвердження Порядку 
звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових 
споруд для зд ійснення п ідприємницької діяльності на території міста Суми»;

2) від 29 травня 2013 року № 2393 - М Р «Про внесення змін до 
ріш ення Сумської м іської ради від 25 липня 2012 року №  1668 - М Р «Про 
затвердж ення П орядку звільнення земельних ділянок від незаконно 
встановлених тимчасових споруд для здійснення п ідприємницької діяльності 
на території м іста Суми»;

3) від 29 жовтня 2014 року №  3645-М Р «Про внесення змін до 
ріш ення Сумської м іської ради від 25 липня 2012 року №  1668-МР «Про 
затвердж ення П орядку звільнення земельних ділянок від незаконно 
встановлених тимчасових споруд для здійснення п ідприємницької діяльності 
на території м іста Суми».

4. О рганізац ію  виконання цього ріш ення покласти на заступника 
міського голови згідно з розділом о б о в ’язків.

Сумський м іський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кривцов А,В.

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань архітектури, містобудування, 
регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської 
ради.
Проект рішення підготовлено управлінням архітектури та містобудування Сумської 
міської ради
Доповідач проекту рішення на пленарному засіданні Сумської міської ради -  управління 
архітектури та містобудування Сумської міської ради.



Додаток
до рішення Сумської міської ради «Про 
затвердження Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених елементів
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, 
тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення 
на території міста Суми» 
від №

П О РЯ Д О К
дем онтаж у незаконн о  встан овлен их/розм іщ ених  елем ентів  благоустрою , 
ти м ч асо ви х  (м еталеви х) гараж ів , ти м ч асови х  споруд для провадж ення 

п ід п ри єм н и ц ько ї д іял ьн ості, побутового, соц іальн о-культурн ого  чи 
інш ого п ри зн ачен н я  на тери тор ії м іста Суми

1. Загальн і полож ення
1.1. П орядок демонтаж у незаконно встановлених/розміщ ених 

елементів благоустрою , тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд 
для провадж ення підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи інш ого призначення на території міста Суми 
(далі -  П орядок) розроблений відповідно до Конституції України, 
Ц ивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про регулю вання м істобудівної діяльності», «Про благоустрій 
населених пунктів», П орядку  розміщ ення тимчасових споруд для 
провадж ення п ідприємницької діяльності, затвердженого наказом 
М іністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства У країни  від 21.10.201 1 №  244, П равил благоустрою  міста Суми 
затвердж ених в ідповідним  ріш енням  Сумської м іської ради, Порядку/П равил 
розміщ ення тимчасових споруд для провадж ення п ідприємницької 
діяльності на території міста Суми, затвердж ених в ідповідними ріш еннями 
Сумської м іської ради та інших нормативних актів.

1.2. Ц ей П орядок  передбачає механізм, підстави, строки проведення 
демонтаж у елементів  благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, 
тимчасових споруд для провадження п ідприємницької діяльності, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території 
міста Суми, що встановлені/розміщ ені з поруш енням  вимог чинного 
законодавства У країни  та ріш ень органів місцевого самоврядування, а також 
подальш е поводж ення з ними та відш кодування витрат, п о в ’язаних з їх 
демонтажем.

1.3. Наведені в П орядку терміни вживаю ться в такому значенні:
- тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (далі -  ТС) -



одноповерхова споруда, іцо виготовляється з полегш ених конструкцій з 
урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом 
будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без 
улаштування фундаменту;

- тимчасовий (металевий) гараж (далі -  ТГ) -  одноповерхова споруда 
для зберігання, а також технічного обслуговування транспортних засобів, що 
виготовляється з металоконструкцій і встановлюється тимчасово, без 
улаштування фундаменту;

- елементами благоустрою є:
1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, 

піш охідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
2) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
3) засоби та обладнання зовнішнього освітлення;
4) технічні засоби регулювання дорожнього руху;
5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні 

фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;
7) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;
8) малі архітектурні форми;
9) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими 

актами;
- демонтаж -  комплекс заходів, які передбачають відокремлення 

елементів благоустрою, ТГ, ТС від місця встановлення/розміщення, 
завантаження та транспортування до місця їх подальшого тимчасового 
зберігання, у порядку та випадках, передбачених даним Порядком та 
чинними нормативними актами.

Інші терміни визначаються діючими нормативно-правовими актами.

2. П о р яд о к  дем онтаж у елем ентів  благоустрою , Т Г , ТС
2.1. Демонтажу підлягають незаконно встановлені/розміщені елементи 

благоустрою, ТГ, ТС (далі -  об’єкти) на території міста Суми, а відповідна 
територія (місце розташ ування) прибиранню від сміття, що залишилося після 
демонтажу, у випадках:

1) відсутності, анулювання, закінчення строку дії паспорта прив'язки 
ТС, ТГ, договору та/або інших дозвільних документів на підставі яких 
встановлено/розміщ ено об ’єкти;

2) самовільного встановлення/розміщення об ’єктів;
3) невідповідності розташування об’єктів будівельним нормам та 

правилам, паспорту прив’язки ТС, ТГ;
4) відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку 

для ТС, ТГ;
5) самовільної зміни власником ТС, ТГ призначення;
6) рішення судових органів;
7) передбачених чинним законодавством України.



2.2. Комісія з питань демонтаж у незаконно встановлених/розміщ ених 
елементів благоустрою , ТГ, ТС на території міста Суми (далі — Комісія) за 
поданням  уповноваж еного органу з питань архітектури та містобудування 
Сумської м іської ради (далі -  уповноваж ений орган) або членів Комісії 
розглядає звернення та скарги фізичних, ю ридичних осіб, органів місцевого 
самоврядування міста Суми, органів держ авної влади, підприємств, установ, 
організацій щ одо дем онтаж у незаконно встановлених/розміщ ених о б ’єктів 
на території м іста Суми.

Комісія є постійно дію чим колегіальним органом. Кількісний та 
персональний склад Комісії затверджується розпорядж енням  міського 
голови.

О сновною  формою  діяльності Комісії є засідання, що проводиться у 
міру необхідності, але тге менше, ніж один раз на рік. Р іш ення Комісії 
оформлю ється протоколом, який веде секретар і підписує голова Комісії. 
Засідання К ом ісії є правомочне за умови присутності більшості членів 
Комісії від загального її складу. Скликає, відкриває та веде засідання Комісії 
голова Комісії, а у разі його відсутності -  заступник голови. До складу 
Комісії можуть входити депутати Сумської м іської ради, представники 
громадськості, представники комунальних підприємств Сумської міської 
ради, представники виконавчих органів м іської ради, а саме: 
уповноваж еного органу з питань земельних ресурсів, уповноваж еного органу 
з питань ж итлово-ком унального господарства, уповноваж еного органу з 
питань держ авного архітектурно-будівельного контролю, уповноваж еного 
органу з питань контролю  за станом благоустрою  міста, уповноваженого 
органу з питань торгівлі, уповноваж еного органу та інші.

За наявності однієї з підстав, передбачених пунктом 2,1. розділу 2 
даного П орядку, Комісія приймає відповідне ріш ення щ одо демонтажу 
незаконно встановленого/розм іщ еного елементу благоустрою , ТГ, ТС на 
території міста Суми. Ріш ення приймається більш істю  голосів членів 
Комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови Комісії є виріш альним.

На підставі протоколу засідання Комісії, уповноваж ений  орган готує 
проект ріш ення виконавчого комітету Сумської м іської ради про демонтаж 
незаконно встановлених/розм іщ ених о б ’єктів та вносить його на розгляд 
виконавчого комітету Сумської м іської ради.

2.3. П рийняте ріш ення виконавчого комітету Сумської міської ради 
про дем онтаж  незаконно встановлених/розміщ ених о б ’єктів на території 
м іста Суми оприлю дню ється на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

2.4. П ідставою  для проведення дем онтаж у об 'єктів  та прибирання 
території від сміття, що залиш илося після демонтаж у є ріш ення виконавчого 
комітету С ум ської м іської ради про демонтаж  незаконно 
встановлених/розміщ ених елементів благоустрою, ТГ, ТС на території 
міста Суми.

Після прийняття вказаного рішення уповноваж еним  органом готуються 
попередж ення з посиланням  на відповідне ріш ення виконавчого комітету



міської ради та вручаю ться під підпис власнику о б ’єкта (користувачу, іншій 
особі, що здійсню є діяльність в такому о б ’єкті) та/або наклеюються на 
о б ’єкти з проведенням фотофіксації. У попередженні визначається строк (не 
менш е ніж  три  доби) для усунення поруш ень вимог чинного законодавства 
України та приведення земельної ділянки (місця розташ ування) у попередній 
стан власними силами.

2.5, У  разі невиконання власником об’єкта вимог щодо усунення 
поруш ень чинного законодавства У країни та не приведення земельної 
д ілянки (місця розташ ування) у попередній стан протягом строку, 
зазначеного у попередж енні, демонтаж  о б ’єкта виконується комунальним 
підприємством або інш им су б ’єктом господарю вання, з яким  уповноважений 
орган уклав договір та який проводить демонтаж.

У разі необхідності, під час демонтаж у о б ’єктів залучаються 
представники держ авних органів, міських служб та організацій 
(комунального підприємства електромереж зовніш нього освітлення Сумської 
м іської ради, правоохоронних органів).

2.6. Д ем онтаж  о б ’єктів здійсню ється і? наступному порядку:
2.6.1. О б ’єкт опечатується (у разі можливості), демонтується на 

визначений м айданчик тимчасового зберігання.
2.6.2. П ід  час дем онтаж у о б ’єкта присутніми членами Комісії 

складається акт демонтаж у (згідно з типовим  актом, що додається до 
Порядку), який  підписується всіма членами Комісії, не пізніше двох робочих 
днів після проведення демонтаж у о б ’єкта та містить наступні відомості:

1) дату, час проведення демонтажу та місце розташ ування о б ’єкта, 
підстави для його демонтажу;

2) прізвищ е, ім'я, по-батькові, посади голови та членів Комісії, їх 
підписи;

3) найм енування суб’єктів господарювання, що виконують демонтаж 
о б ’єкта та в ідклю чення його від інженерних мереж;

4) опис о б ’єкта, що демонтується, а саме: геометричні розміри, 
матеріал, наявність п ідклю чення до інженерних мереж  та перелік візуально 
виявлених недоліків, пош коджень;

5) в ідомості про власника о б ’єкта (у разі наявності);
6) фотофіксацію  о б ’єкта;
7) в ідомості про місце розміщ ення майданчику тимчасового 

зберігання, на якому зберігається о б ’єкт.
Я кщ о розмір, вага, конфігурація, тощ о не дозволяє провести демонтаж 

о б ’єкта в цілісному стані, може проводитись розділення о б ’єкта на 
конструктивні елем ен ти .

2.6.3. У повноваж ений орган у строк 10 робочих днів з дня демонтажу 
розміщ ує в друкованих засобах масової інформації або на офіційному 
веб-сайті Сумської м іської ради повідомлення про демонтаж  о б ’єктів та 
подальші заходи з демонтованими о б ’єктами, що будуть вчинятися 
в ідповідно до полож ень даного Порядку.



2.7. Комісія, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання, 
задіяні в демонтажі об ’єктів не несуть відповідальності за пошкодження та 
збереження будь-якого майна, що демонтується чи знаходиться в об’єктах, у 
т.ч. зовнішнє та внутріш нє обладнання тощо.

2.8. Витрати на відключення від інженерних мереж (у разі 
підключення), демонтаж об’єктів, прибирання території від сміття, що 
залишилося після демонтажу, зберігання демонтованих об’єктів на 
визначеному майданчику покладаються на комунальні підприємства або 
суб’єктів господарювання, з якими уповноважений орган уклав договори на 
надання послуг або робіт, які в подальшому оплачуються за рахунок коштів 
міського бюджету.

2.9. Демонтовані об’єкти повертаються власнику після надання 
уповноваженому органу відповідної заяви та:

- документа, що посвідчує особу;
- документів, які засвідчують право власності на об ’єкт чи документи 

на підставі яких він був встановлений/розміщений (навіть якщо термін їх дії 
минув) або правовстановлюючі документи на матеріали, з яких виготовлено 
об’єкт;

- документів, що підтверджують відш кодування в подвійному розмірі 
(окрім зберігання демонтованих об’єктів) фактичних витрат, передбачених 
пунктом 2.8. розділу 2 Порядку, шляхом перерахування коштів до міського 
бюджету, відповідно до наданого уповноваженим органом рахунку.

При цьому, розмір плати за добу зберігання демонтованих об’єктів для 
їх власників встановлюється в розмірі одного неоподаткованого мінімуму 
доходів громадян та нараховується з дня демонтажу об’єкта до надання 
уповноваженому органу відповідної заяви з документами зазначеними в 
даному пункті.

2.10. У разі, якщо впродовж шести місяців з дати повідомлення 
Національної поліції (територіального органу) про знахідку об’єкта від 
власника не надійде заява про повернення демонтованого об’єкта та власник 
не надасть документи, передбачені пунктом 2.9. розділу 2 Порядку, 
уповноважений орган звертається до уповноваженого органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної фінансової політики у Сумській 
області щодо обліку, зберігання, оцінки майна (елемент благоустрою, ТГ, 
ТС) і розпорядження ним.

2.11. Тимчасові споруди, демонтовані до введення в дію даного 
Порядку, які зберігаються на відповідному майданчику повертаються їх 
власникам або реалізуються, відповідно до вимог даного Порядку.

Сумський міський голова

Виконавець: Кривцов А.В.

О.М. Лисенко



Додаток
до Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених елементів
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, 
тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення 
на території міста Суми 
від №

А КТ №

м. Суми
год.

_20_

хв.
рік

На виконання пункту _____  рішення виконавчого комітету
Сумської міської ради від ______  № ________________
« ___________________________________________________________________________________________

.  », комісією з
питань демонтажу незаконно встановлених/розміщ ених елементів
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення на території міста Суми,
ств о р ен о ї р о зп о р я д ж ен н я м  м іського  го л о ви  м іс т а  Суми від
 __________   № ' , у скл ад і:____________________

проведено звільнення земельної ділянки (місця розташ ування) від незаконно 
встановленого (о ї)________ _________________________________________________

__________________ проведено
від інженерних мереж.

забезпечено

1. _______________

відключення
2 .

громадський порядок при виконанні робіт.
3.      проведено демонтаж

та ви везенн я.



4.  _______________ переданий (на) на збер іган н я___________________
за адресою: м. Суми,  ___________     •

Т и п  елементу благоустрою, тимчасового (металевого) гаражу,
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення

А дреса розташ ування елементу благоустрою, тимчасового (металевого) 
гаражу, тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення

О пис елементу благоустрою, ти м ч асо во го  (металевого) гаражу, 
тимчасової споруди для п р о вад ж ен н я  підприємницької 
діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого 
п р и з н а ч е н н я _________________________________

Д одаток: фотофіксація.

Цей акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник -  зберігається в 
уповноваженому органі (управління архітектури та містобудування Сумської міської ради), один 
примірник — надається власнику (у разі наявності) елементу благоустрою, т г , т с .  лкиГі демонтовано.

Голова комісії

Члени комісії



Аналіз регуляторного впливу 
проекту рішення Сумської міської ради

«Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення на території міста Суми»

Регуляторний орган 
Розробник документа 
Поштова адреса 
Відповідальна особа 
Контактний телефон

Сумська міська рада
управління архітектури та містобудування 
місто Суми, вул. Воскресенська, 8А 
Кривцов Андрій Володимирович 
(0542)700-105

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Сумської міської ради «Про 
затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів 
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на 
території міста Суми» розроблений згідно вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу 
впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від
11.03.2004 №308 зі змінами від 16.12.2015 №1151.

І, Визначення проблеми

Дане рішення розроблено з метою впорядкування встановлення/розміщення елементів 
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів (надалі -  ТГ), тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення (надалі -  ТС) на території міста Суми, відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», Земельного кодексу України, Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
21.10.2011 № 244 та усунення порушень щодо їх розміщення в місті, покращення 
естетичного вигляду забудови міста та забезпечення належного рівня благоустрою, 
озеленення міста.

Елементи благоустрою, ТГ, ТС суттєво впливають на загальний вигляд міста, його 
художньо-естетичне оформлення, а також виконують містобудівні та архітектурні функції. 
Належне встановлення/розміщення елементів благоустрою, ТГ. ТС в структурі забудови 
міста може сутгєво підвищити естетичні якості міського середовища та його привабливість. І 
навпаки, безсистемне розміщення елементів благоустрою, ТГ. ТС на території міста без 
належного урахування оточення, характеру архітектури забудови, природного ландшафту 
знижує якість сприйняття міського середовища в цілому, порушує його сформований віками 
масштаб та художні властивості.

Рішенням Сумської міської ради від 25.07.2012 № 1668-МР «Про затвердження 
Порядку звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми» (зі змінами), рішенням 
виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.05.2012 № 263 «Про затвердження 
Порядку розміщення та демонтажу тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів на 
території м. Суми» затверджено Порядки демонтажу тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності та тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів.

У зв’язку зі змінами чинного законодавства України, нагальним є питання 
удосконалення механізму упорядкування розміщення елементів благоустрою, ТГ. ТС на 
території міста Суми, а існуючі Порядки погребують удосконалення та чіткої деталізації



процедури демонтажу, обліку, зберігання, оцінки майна (елемент благоустрою, ТГ, ТС) і 
розпорядження ним.

Хаотичне та не систематизоване розміщення даних об’єктів створює небезпеку 
учасникам дорожнього руху, обмежується або повністю створюється перешкоди д ля  д о с т у п у  
до підземних інженерних мереж, погіршуються архітектурний, естетичний вигляд міста. 
Вищевказані проблеми значним чином негативно впливають на туристичну привабливість та 
економічний розвиток міста в цілому.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:
Грули (підгрупи) Так Ні

Громадяни + -

Держава + -

Суб'екти господарювання + -

у тому числі суб’єкти малого підприємництва + -

З огляду на кількісне зростання елементів благоустрою, ТГ, ТС на території міста 
Суми, введення Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів 
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на 
території міста Суми (надалі - Порядок) з однієї сторони має стимулювати громадян та 
суб’єктів господарювання встановлювати/розміщувати елементи благоустрою, ТГ, ТС 
відповідно до вимог норм чинного законодавства України, а з іншої- дозволить забезпечити 
належний контроль за встановленням/розміщенням і використанням елементів благоустрою. 
ТГ, ТС на території міста Суми.

II. Цілі державного регулювання

Детальне регламентування Порядку дасть можливість упорядкувати та зменшити 
кількість елементів благоустрою, ТГ. ТС, які розміщені хаотично та без дотримання норм 
чинного законодавства.

Розроблення нового Порядку надасть наступні можливості:
покращити стан благоустрою міста та зберегти архітектурний та історичний вигляд

міста;
зберегти охороні зони інженерних мереж міста;
встановити єдиний підхід у вирішенні питань щодо захисту прав територіальної 

громади міста Суми;
врегулювати правові відносини між органами місцевого самоврядування та 

фізичними і юридичними особами незалежно від форм власності, які виникають під час 
демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС;

роз'яснити процедуру демонтажу, обліку, зберігання, оцінки майна (елемент 
благоустрою, ТГ, ТС) і розпорядження ним;

регламентувати порядок повернення власнику демонтованого елементу благоустрою, 
ТГ, ТС та компенсації ним до міського бюджету витрат понесених при проведенні робіт по 
відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, прибирання території (від сміття, що 
залишилось після демонтажу), перевезенню, розвантаженню та зберіганню даних об’єктів.

Зазначений акт предбачае врахування змін чинного законодавства України, їх 
впорядкування та створення єдиного локального акту, яким будуть врегульовані питання 
демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС ira території міста Суми.

III. Визначений та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного 
регулювання.

Під час підготовки зазначеного проекту рішення Сумської міської ради розглянуто 
такі альтернативні способи досягнення цілей регуляторного акта:



Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняття рішення «Про затвердження Порядку демонтажу 

незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на території міста Суми»

Альтернатива 2 Неприйняття рішення «Про затвердження Порядку демонтажу 
незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на території міс та Суми»

Альтернатива 3 Прийняття рішення про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 25.07.2012 № 1668-МР «Про затвердження 
Порядку звільнення земельних ділянок від незаконно 
встановлених тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності на території міста Суми» (зі змінами) 
та рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 
17.05.2012 № 263 «Про затвердження Порядку розміщення та 
демонтажу тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів 
на території м. Суми»

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності, побутового, 
соціально-культурного чи 
іншого призначення на 
території міста Суми»)

1. Покращення стану 
благоустрою міста та 
збереження архітектурного та 
історичного вигляду міста.

збереження охоронних зон 
інженерних мереж міста.

2. Встановлення єдиного 
підходу у вирішенні питань 
щодо захисту прав 
територіальної громади міста 
Суми.

3. Врегулювання правових 
відносин між органами 
місцевого самоврядування та 
фізичними і юридичними 
особами незалежно від форм 
власності, які виникають під 
час демонтажу елементів 
благоустрою, ТГ, ТС.

4. Роз'яснення процедури 
демонтажу, обліку, зберігання, 
оцінки майна (елемент 
благоустрою, ТГ, ТС) і 
розпорядження ним. 
5. Регламентування порядку 
повернення власнику 
демонтованого елемент» 
благоустрою, ТГ, ТС та 
компенсації ним до міського

Відсутні



бюджету витрат на демонтаж 
даних об’єктів.

6. Вдосконалення
но р м ати в н о - пра в о в ої б аз и.

7. Компенсація до міського 
бюджету коштів витрачених на 
демонтаж.

Альтернатива 2 (не прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) гаражів, 
тимчасових споруд для 
п ро вад жен н я п ід п ри є м н і щь к ої 
діяльності, побутового, 
соціально-культурного чи іншого 
призначення на території 
міста Сз'ми»)

Відсутні 1. Погіршення стану 
благоустрою міста, 
занедбання архітектурного 
га історичного вигляду 
міста;

блокування інженерних 
мереж міста.

2. Неврегульованіеть 
правових відносин між 
орган ам и міс цс вот 'о 
самоврядування та 
фізичними і юридичними 
особами незалежно від 
форм власності, які 
виникають під час 
дем о н • гаж у елементів 
благоустрою, ТГ, ТС.
3. Відсутність
регл а м с н то ван ого п о рядк у 
по верн єн і г я вл асни ку 
д е м о н т о в а н о го е л с м е н ту 
благоустрою, ТГ, ТС та 
компенсації ним до 
міського бюджету витрат 
на демонтаж даних 
об’єктів;
4. Витрати міського 
бюджет-у, немо ж л и в і от ь 
повернення коштів 
витрачених на демон таж.

Альтернатива 3 (прийняття 
рішення про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради 
від 25.07,2012 № 1668-МР «Про 
затвердження Порядку 
звільнення земельних ділянок від 
незаконно встановлених 
тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької 
діяльності на території міста 
Суми» (зі змінами) та рішення 
виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 17.05.2012 № 
263 «Про затвердження Порядку 
розміщення та демонтажу 
тимчасових збірно-розбірних 
індивідуальних гаражів на 
території м. Суми»)

Великий обсяг необхідних змін 
до діючої редакції призведе до 
незрозумілої трактовки та не є 
доцільним. Необхідні зміни 
потребують затвердження у 
новій редакції.

Відсутні



Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 (прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької діяльності, 
побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення на території міста

1. Покращення стану 
благоустрою міста та 
збереження архітектурного та 
історичного вигляду міста.

збереження охоронних зон 
інженерних мереж міста,

2. Встановлення єдиного 
підходу у вирішенні питань 
щодо захисту прав 
територіальної громади міста 
Суми.

3. Врегулювання правових

Відсутні

Суми») відносин між органами 
місцевого самоврядування та 
фізичними і юридичними 
особами незалежно від форм 
власності, які виникають під 
час демонтажу елементів 
благоустрою, ТГ, ТС,

4. Роз'яснення процедури 
демонтажу, обліку, зберігання, 
оцінки майна (елемент 
благоустрою, ТГ, ТС) і 
розпорядження ним. 
5. Регламентування порядку 
повернення власнику 
демонтованого елементу 
благоустрою, ТГ, ТС та 
компенсації ним до міського 
бюджету витрат на демонтаж 
даних об’єктів.

6. Вдосконалення 
нормативно-правової бази.

7. Компенсація до міського 
бюджету коштів витрачених 
на демонтаж.

Альтернатива 2 (не прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької діяльності, 
побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення на території міста 
Суми»)

Відсутні 1. Погіршення стану 
благоустрою міста, занедбання 
архітектурного та історичного 
вигляду міста;

блокування інженерних 
мереж міста.

2. Неврегульованість 
правових відносин між 
органами місцевого 
самоврядування та фізичними 
і юридичними особами 
незалежно від форм власності, 
які виникають під час 
демонтажу елементів 
благоустрою, ТГ, ТС.
3. Відсутність



регл ам єн то ва но го 11 о рядку 
повернення власнику 
демонтованого елементу 
благоустрою, ТГ', ТС та 
компенсації ним до міського 
бюджету витрат на демонтаж 
даних об’єктів;
4, Витрати міського бюджету, 
неможливість повернення 
коштів витрачених на 
демонтаж,
5. Негативний вплив на 

здоров’я, безпеку, права та 
гідність громадян, у зв’язку із 
порушенням умов проживання 
та пращо.

Альтернатива 3 (прийняття 
рішення про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради 
від25.07.2012 № 1668-МР 
«Про затвердження Порядку 
звільнення земельних ділянок 
від незаконно встановлених 
тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької 
діяльності на території міста 
Суми» (зі змінами) та рішення 
виконавчого комітету 
Сумської міської ради від 
17,05,2012 № 263 «Про 
затвердження Порядку 
розміщення та демонтажу 
тимчасових збірно-розбірних 
індивідуальних гаражів на 
території м. Суми»)

Великий обсяг необхідних 
змін до діючої редакції 
призведе до незрозумілої 
трактовки та не є доцільним. 
Необхідні зміни потребують 
затвердження у новій редакції.

Відсутні

іі

!і

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб'єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 
регулювання, одиниць

X X 16 705 721

Питома вага групи у 
загальній кількості, 
відсотків

X X 2% 98% 100%

Вид альтернативи Ви годи Витрати
Альтернатива 1 (прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розмішених 
елементів благоустрою,

1. Покращення стану 
благоустрою міста та 
збереження архітектурного та 
історичного вигляду міста, 

збереження охоронних зон

Витрати на штрафні санкції.



тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької діяльності, 
побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення на території міста 
Суми»)

інженерних мереж міста,
2. Встановлення єдиного 

підходу у вирішенні питань 
щодо захисту прав 
територіальної громади міста 
Суми.

3. Врегулювання правових 
відносин між органами 
місцевого самоврядування та 
фізичними і юридичними 
особами незалежно від форм 
власності, які виникають під 
час демонтажу елементів 
благоустрою, ТГ, ТС.

4. Роз'яснення процедури 
демонтажу, обліку, зберігання, 
оцінки майна (елемент 
благоустрою, ТГ, ТС) і 
розпорядження ним. 
5. Регламентування порядку 
повернення власнику 
демонтованого елементу 
благоустрою, ТГ, ТС та 
компенсації ним до міського 
бюджету витрат на демонтаж 
даних об’єктів.

6. Вдосконалення
нормативн о-правової баз и.

7. Компенсація до міського 
бюджету коштів витрачених 
на демонтаж.

Альтернатива 2 (не прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької діяльності, 
побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення на території міста 
Суми»)

Відсутні 1. Погіршення стану 
благоустрою міста, занедбання 
архітектурного та історичного 
вигляду міста;

блокування інженерних 
мереж міста.

2. Неврегульованісгь 
правових відносин між 
органами місцевого 
самоврядування та фізичними 
і юридичними особами 
незалежно від форм власності, 
які виникають під час 
демонтажу елементів 
благоустрою, ТГ, ТС,
3. Відсутність 
регламентованого порядку 
повернення власнику 
демонтованого елементу 
благоустрою, ТГ, ТС та 
компенсації ним до міського 
бюджету витрат на демонтаж 
даних об’єктів;
4. Витрати міського бюджету,



неможливість повернен 1 тя 
коштів витрачених на * 
демонтаж.
5. Негативний вплив на 
здоров’я, безпеку, права та 
гідність громадян, у зв’язку із 
порушенням умов проживання 
га працю.
6. Відсутність будь-кого
розвитку та провадження 
інновацій.

Альтернатива 3 (прийняття 
рішення про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради 
від25.07.2012 № 1668-МР 
«Про затвердження Порядку 
звільнення земельних ділянок 
від незаконно встановлених 
тимчасових споруд ДЛЯ 

здійснення підприємницької 
діяльності на території міста 
Суми» (зі змінами) та рішення 
виконавчого комітету 
Сумської міської ради від 
17.05.2012 № 263 «Про 
затвердження Порядку 
розміщення та демонтажу 
тимчасових збірно-розбірних 
індивідуальних гаражів на 
території м. Суми») .

Великий обсяг необхідних 
змін до діючої редакції 
призведе до незрозумілої 
грактовки та не є доцільним. 
Необхідні зміни потребують 
затвердження у новій редакції.

Відсутні

і

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Прийняття рішення «Про затвердження Порядку демонтажу 
незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення на території 
міста Суми»

850,00 - 1700,00 (за 
адміністративне 

правопорушення ст. 152 
КУпАГІ)

Внаслідок дії регуляторного 
акта суб’єктами 
господарювання витрат на 
придбання обладнання, 
податків та зборів, подання 
звітності, отримав ням 
адм ін істрати вн их послуг, 
витрат на оборотні активи 
не передбачено

Неприйняття рішення «Про затвердження Порядку демонтажу 
незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення на території 
міста Суми»

850,00 - 1700,00 (за 
адміністративне 

правопорушення ст. 152 
КУпАП)

Внаслідок дії регуляторного 
акта суб’єктами 

господарювання витрат на 
придбання обладнання,



податків та зборів, подання 
звітності, отриманням 

адміністративних послуг, 
витрат на оборотні активи 

не передбачено
Прийняття рішення про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 25.07.2012 № 1668-МР «Про затвердження 
Порядку звільнення земельних ділянок від незаконно 
встановлених тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності на території міста Суми» (зі 
змінами) та рішення виконавчого комітету Сумської міської 
ради від 17.05.2012 № 263 «Про затвердження Порядку 
розміщення та демонтажу тимчасових збірно-розбірних 
індивідуальних гаражів на території м. Суми»

850,00 - 1700,00 (за 
адміністративне 

правопорушення ст. 152 
КУпАП) 

Внаслідок дії регуляторного 
акта суб’єктами 

господарювання витрат на 
придбання обладнання, 

податків.та зборів, подання 
звітності, отриманням 

адміністративних послуг, 
витрат на оборотні активи 

не передбачено

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки)

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного і 

бала
Альтернатива 1 (прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) гаражів, 
тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення на території міста 
Суми»)

4 цілі будуть досягнуті 
повною мірою (проблема 
більше не існуватиме)

Альтернатива 2 (не прийняття 
рішення «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, 
тимчасових (металевих) гаражів, 
тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення на території міста 
Суми»)

2 цілі прийняття 
регуляторного акта, які 
можуть бути досягнуті 
частково (проблема значно 
зменшиться, деякі важливі 
та критичні аспекти 
проблеми залишаться 
невирішеними)

Альтернатива 3 (прийняття 
рішення про внесення змін до 
рішення Сумської міської ради 
від25,07.2012 № 1668-МР «Про 
затвердження Порядку звільнення 
земельних ділянок від незаконно 
встановлених тимчасових споруд

3 цілі прийняття 
регуляторного акта, які 
можуть бути досягнуті 
майже повною мірою (усі 
важливі аспекти проблеми 
існувати не будуть)



для здійснення підприємницької 
діяльності на території міста Суми» 
(зі змінами) та рішення 
виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 17.05,2012 № 263 
«Про затвердження Порядку 
розміщення та демонтажу 
тимчасових збірно-розбірних
індивідуальних гаражів на 
території м. Суми»)

Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування
відповідного
альтернативи
рейтингу

місця
у

Альтернатива 1 
(прийняття рішення 
«Про затвердження 
Порядку демонтажу 
незаконно 
встановлених/розмі 
їдених елементів 
благоустрою, 
тимчасових 
(металевих) гаражів, 
тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької 
діяльності, 
побутового, 
соціально- 
культурного

Покращення стану 
благоустрою міста та 
збереження

Встановлення/роз 
міщення
благоустрою

архітектурного тавулицях і проспектах, у

Хаотичне та не 
елементівсистематизоване 
Г, ТС нарозміщення даних|

об’єктів створює
вигляду

зон
мереж

історичного 
міста.

збереження 
охоронних 
інженерних 
міста,

2. Встановлення 
єдиного підходу у 
вирішенні питань щодо 
захисту прав 
гериторіальної громади 
міста Суми.

3. Врегулювання 
іншого призначенії яіправових відносин між 
на території мі ста органами місцевого

парках, скверах, нанебезпеку учасникам
майданчиках, алеях, у 
дворах багатоквартирних
житлових

дорожнього
обмежується

будинкіш ювністю створюється

чи

загального користування 
без належного
оформлення 
(погодження) 
території міста Суми 
перш за все є 
порушенням Правил
благоустрою, 
сан (гарного утримання

Суми») самоврядування 
фізичними 
юридичними особами 
незалежно від форм 
власності, які
виникають під час 
демонтажу елементів 
благоустрою, ТГ, ТС 

4. Роз'яснення 
п рої іе д у р и де м о н таж у. 
обліку, зберігання
оцінки майна (елемент 
благоустрою, ТГ, ТС) і 
розпорядження ним. 
5, Регламентування 
порядку новер вєн ня 
власнику 
демонтованого 
елементу благоустрою, 
ТГ, ТС та компенсації 
[ТИМ до міського

шстоги і порядку в місті 
таСумм та тягне за собою 

адміністративну 
відповідальність,

територій, забезпеченнявпливають

руху,
або

перешкоди для достуї 
до підземних
інженерних мере»

напогіршуються 
архітектурний, 
естети мни й він л я;і|
міста. Вищевказанії
проблеми значним! 
чином негативно

на
туристичну
привабливість таї
економічний р о з в и т о к| 

.
м іс т а  в ц ілом у .



бюджету витрат на 
демонтаж даних 
об’єктів.

6. Вдосконалення 
нормативно-правової 
бази.
7. Компенсація до 
міського бюджету 
коштів витрачених на 
демонтаж.

Альтернатива 2 (не 
прийняття рішення 
«Про затвердження 
Порядку демонтажу 
незаконно 
встановлених/розмі 
щених елементів 
благоустрою, 
тимчасових 
(металевих) гаражів, 
тимчасових споруд 
для провадження 
підприємницької 
діяльності, 
побутового, 
соціально- 
культурного чи 
іншого призначення 
на території міста 
Суми»)

Відсутні Розміщення 
елементів благоустрою, 
ТГ, ТС на вулицях і 
проспектах, у парках, 
скверах, на майданчиках, 
алеях, у дворах 
багатоквартирних 
житлових будинків 
загального користування 
без належного 
оформлення
(погодження) на 
території міста. Суми 
перш за все є 
порушенням Правил 
благоустрою, 
санітарного утримання 
територій, забезпечення 
чистоти і порядку в місті 
Суми та тягне за собою 
адміністративну 
відповідальність.

1. Погіршення стану 
благоустрою міста, 
занедбання
архітектурного та 
історичного вигляду 
міста;

блокування 
інженерних мереж 
міста.

2. Неврегульованість 
правових відносин між 
органами місцевого 
самоврядування та 
фізичними і 
юридичними особами 
незалежно від форм 
власності, які 
виникають під час 
демонтажу елементів 
благоустрою, ТГ, ТС.
3. Відсутність 
регламентованого 
порядку повернення 
власнику 
демонтованого 
елементу благоустрою, 
ТГ, ТС та компенсації 
ним до міського 
бюджету витрат на 
демонтаж даних 
об’єктів;
4. Витрати міського 
бюджету, 
неможливість 
повернення коштів 
витрачених на 
демонтаж.
5. Негативний вплив на 
здоров’я, безпеку, 
права та гідність 
громадян, у зв’язку із 
порушенням умов 
проживання та працю.
6. Відсутність будь- 
кого розвитку та



провадження
інновацій,

Альтернатива 3 
(прийняття рішення 
про внесення змін 
до рішення 
Сумської міської 
ради від25.07.2012 
№ 1668-МР «Про 
затвердження 
Порядку звільнення 
земельних ділянок 
від незаконно 
встановлених 
тимчасових споруд 
для здійснення 
підприємницької 
діяльності на 
території міста 
Суми» (зі змінами) 
та рішення 
виконавчого 
комітету Сумської 
міської ради від 
17.05.2012 № 263 
«Про затвердження 
Порядку
розміщення та 
демонтажу 
тимчасових збірно- 
розбірних 
індивідуальних 
гаражів на території 
м. Суми»)

Відсутні Розміщення 
елементів благоустрою, 
ТТ, ТС на вулицях і 
проспектах, у парках, 
скверах, на майданчиках, 
алеях, у дворах 
багатоквартирних 
житлових будинків 
загального користування 
без належного 
оформлення
(погодження) на 
території міста Суми 
перш за все є 
порушенням Правил 
благоустрою, 
сан ітарного утриман ня 
територій, забезпечення 
чистоти і порядку в місті 
Суми та тягне за собою 
адміністративну 
в іди о в і д ал ь н і рть,

Великий обсяг 
необхідних змін до 
діючої редакції 
призведе до 
н ез р о з ум і л ої тракто вк и 
та не є доцільним. 
Необхідні зміни 
потребують 
затвердження у новій 
редакції.

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної 

альтернативи/причини 
відмови від альтернативи

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників 

на дію 
запропонованого 

регуляторного акта

Альтернатива 1 (прийняття рішення «Про 
затвердження Порядку демонтажу 
незаконно встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, тимчасових 
(металевих) гаражів, тимчасових споруд 
для провадження підприємницької 
діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на 
території міста Суми»)

Вирішення наведених 
проблем значним чином 
позитивно вплинуть на 
туристичну привабливість та 
економічний розвиток міста в 
цілому.

Зміна діючого 
законодавства

Альтернатива 2 (тю прийняття рішення 
«Про затвердження Порядку демонтажу 
н еза к о нно в стан о в л е н их /р оз м і ще и их 
елементів благоустрою, тимчасових 
(металевих) гаражів, тимчасових споруд

У н емо жди в ить п р о в адже н н я 
інновацій, відсутність будь- 
кого розвитку.

X



для провадження підприємницької 
діяльності. побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на 
території міста Суми»)

гт ... . ~ .... ■'...і

Альтернатива 3 (прийняття рішення про 
внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від25.07.2012 № 1668-МР 
«Про затвердження Порядку звільнення 
земельних ділянок від незаконно 
встановлених тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності 
на території міста Суми» (зі змінами) та 
рішення виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 17,05.2012 № 263 «Про 
затвердження Порядку розміщення та 
демонтажу тимчасових збірно-розбірних 
індивідуальних гаражів на території міста 
Суми»)

Великий обсяг необхідних 
змін до діючої редакції 
призведе до незрозумілої 
трактовки та не є доцільним. 
Необхідні зміни потребують 
затвердження у новій редакції,

X і

І

'

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми демонтажу елементів благоустрою. ТТ. ТС на території 
міста Суми пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і и с 
суперечить їм.

Способами досягнення цілей регулювання є:
1) прийняття рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу 

незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою. ТГ, ТС на території міста 
Суми»;

2) складання протоколу комісії з питань демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених елементів благоустрою, ТГ. ТС на території міста Суми), склад 
якої затверджується розпорядженням міського голови;

3) прийняття виконавчим комітетом Сумської міської ради рішення про 
демонтаж незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, ТГ, ТС на території 
міста Суми;

4) виконання комісією з питань демонтажу незаконно встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, ТГ. ТС на території міста Суми рішення виконавчого комітету 
Сумської міської ради про демонтаж незаконно (самовільно) встановлених/розмішених 
елементів благоустрою, ТГ, ТС на території міста Суми.

VI, Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 
фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в т.ч, виконавчий орган 
Сумської міської ради, при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акту не 
понесуть додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також витрат на контроль за його 
виконанням.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у 
загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, 
перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державною 
регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додасться), зіідно з додатком 4 до 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).



VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий 
термін дії, не менше 5 (п’яти) років або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстежения 
результатів його дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Ефективність регуляторного впливу проекту рішення Сумської міської ради «Про 
затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів 
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на 
території міста Суми» визначатиметься за такими показниками:

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта;

покращення стану благоустрою території міста Суми;
впорядкування та стабілізація нормативно-правової бази з питань демонтажу, 

обліку, зберігання, оцінки майна (елемент благоуст рою, ТГ. ТС) і розпорядження ним;
кількість демонтованих незаконно (самовільно) встановлених елементів 

благоустрою. ТГ, ТС.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься від стеження 
результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, 
повторне та періодичне відстежения його результативності. Зокрема:

Базове відстежения результативності регуляторного акта буде проведене через шість 
місяців після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого 
починається проведення повторного відстежения результативності цього акта.

Повторне відстежения результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з 
дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстежения результативності - один раз на кожні три роки починаючи з 
дня закінчення заходів з повторного відстежения результативності цього акта.

Відповідні відстежения будуть проводит:

Начальник управління архітектури та 
містобудування Сумської міської ради - 
голов ний а рхітекто р



ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва- щодо оцінки впливу 
регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів 
малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких 
необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 вересня 
2017 року по 08 грудня 2017 року.

п\н Вид консультації (публічні консультації 
прямі (круглі столи, наради, робочі 
зустрічі тощо), інтернет-консультації 
прямі (інтернет-форуми. соціальні 
мережі тощо), запити (до підприємців, 
експертів, науковців тощо)

Кількість
учасників

консультацій,
осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1. Консультації з представниками мікро- та 
малого підприємництва.

0
підприємця, 
3 посадові 

особи 
Сумської 

міської ради

Метою консультацій було 
визначення впливу 
запланованого врегулювання на 
суб’єктів малого 
підприємництва, роз’яснення 
щодо мети прийняття 
зазначеного акта - покращення 
стану благоустрою міста та 
збереження архітектурного та 
сторичного вигляду міста, 
збереження охоронних зон 

інженерних мереж міста.

2. Мбоча зустріч з представниками 
Управління архітектури та 
містобудування СМР та представниками 
мікро підприємництва.

4
підприємця, 
3 посадові 

особи 
Сумської 

міської ради

Мзуміючи інтереси 
територіальної громади щодо 
невпорядкованості 
встановлення/розміщення ТС, 
їх неналежного стану вирішили: 
впорядкувати 
встан овл єн ня/розм і ще н н я 
елементів благоустрою,! 
тимчасових (металевих) гаражів 
(надалі -  ТГ), тимчасових 
споруд для провадження 
підприємницької діяльності, 
побутового, соціально- 
культурного чи іншого 
призначення (надалі -  ТС) на| 
території міста Суми; | 
визначити порядок демонтажу' 
зазначен их елементі в| 
благоустрою, їх подальшсі, 
зберігання та повернення 
власнику,

3. Робоча зустріч з представникам] 
Управління архітектури т 
містобудування СМР та представникам! 
мікро підприємництва.

І 2і підприємця, 
і 2 посадові 

особи

В цілому регулювання 
сприймається.
Отримано інформацію, що у 
перший стартовий рік



Сумської впровадження регулювання] 
міської ради одному суб'єкту малогоі- 

підприємництва необхідно 
буде:
Вартість демонтажу, доставки 
ТГ, ТС (в середньому) -  
З 500,00 гри, за одиницю. 
Вартість відключення ТГ, ТС 
від мережі, що проводиться КП 
«Міськсвітло» - 400 грн, за 
одиницю.
Витрати часу на отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання - відповідь 
не надана.
Витрати часу на процедури 
організації виконання вимог 
регулювання в середньому 
складатимуть (в середньому 15 
р.дн. з 8-годиниим робочим 
днем) -120 год. Середня
кількість процедур -  3.

2, Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі): 
кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 721 (одиниць), з них 
малого підприємництва 16 (одиниць) та мікропідприємництва 705 (одиниць): 
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, 
на яких проблема справляє вплив 100 %.
Тимчасові споруди, на яких видано паспор т прив’язки до набрання чинності цим рішенням, є 
чинними до закінчення строку дії паспорту прив’язки, відповідно кількість суб’єктів малого 
підприємництва на яких поширюється регулювання в перший рік (стартовий рік 
упровадження регулювання) та наступний рік відповідатиме показникам зазначеним у 
наведеній нижче таблиці.

Кількісний аналіз змін на одного суб’єкта господарювання у розрізі дати кінця дії Дозволів*

2020 - ., ,
2018р. 2019р. За б років022р,р,

71 94 198 363
Кількість суб’єктів господарювання на 
яких поширюватимуться вимоги 
регулювання
К іл ь к іс т ь  Т Г , Т С , я ка  п ід л я г а є  д() : Ц 5  3 8 6  59

демонтажу, од .
Питома вага ТГ, ТС, що підлягає 
демонтажу після закінчення строку дії 
паспорту прив’язки 
Середня кількість ТГ, ТС що 
підлягають демонтажу на 1 суб єкіа
господарювання

15% 20% 65%



1. Розрахунок витрат суб'єктів малоп
Порядковий

номер
Найменування

оцінки

о підприємництва на виконання вимог регулювання 

У перший рік

X X X

Періодичні (за Витрати за п'ять 
(стартовий рік наступний рік) років

! впровадження
регулювання)

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання 
1 Придбання необхідного 

обладнання (одноразові 
(витрати)
Формула: кількість 
необхідних одиниць 
обладнання X вартість 
одиниці
Процедури повірки

2 та/або постановки на 
відповідний облік 
Формула: кількість 
необхідних одиниць 
обладнання х вартість 
погодження

3 (Процедури експлуатації 
обладнання
((експлуатаційні витрати 
- витратні матеріали).
Процедури 
обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування)

X X X

X X X

X X X

(інші процедури
X X X

Разом, гривень 
(Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 
4 + 5)
(Кількість суб'єктів 
господарювання, що 
повинні виконати 
(вимоги регулювання, 
одиниць. (Інформація 
(отримана з бази даних 
(управління архітектури 
та містобудування 
СМР)

X X X

363 (кількість 
суб'єктів

71 (кількість 94 (кількість 
суб'єктів суб'єктів
господарювання, господарювання, господарювання, 
які повинні які повинні що містяться в 
виконати вимоги виконати вимоги базі даних 
регулювання у регулювання у управління
1018 році) 2019 році) архітектури та

містобудування
СМР)



8 Сумарно, тис, гривень 
формула:
відповідний стовпчик X X X
(«разом» X кількість
суб’єктів малого
■підприємництва, що
повинні виконати
вимоги регулювання
■(рядок 6 X рядок 7)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування

Процедури отримання 5 год. (час, який 0,00 гри, Припущено, що
первинної інформації витрачається (витрати суб’єкт отримує
про вимоги суб’єктами на відсутні) первинну
регулювання пошук акту в (припущено, що інформацію про
Формула: мережі Інтернет; суб’єкт отримує вимоги
витрати часу на за результатами первинну регулювання у
отримання інформації консультацій) X інформацію про перший рік.
про регулювання X 29,14 грн. вимоги 5 год. (час, який
вартість часу суб'єкта (вартість 1 регулювання у витрачає ться
малого підприємництва .години роботи перший рік) суб’єктами на
((заробітна плата) X відповідно до
оціночна кількість актів Середньої
** Заробітна плата заробітної плати

(взята з розрахунку за регіонами за
згідно з офіційними місяць у 2016
даними Державної році(в Сумській 
.служби статистики обл.)
(відповідно до середньої X 1 акт (кількість
заробітної плати за нормативно-
регіонами за місяць у правових актів, з
2016 році(в Сумській якими необхідно
обл.) і становить ознайомитись) =
(5 129.00 грн. 146,00 грн,
(В середньому з метою 
ознайомлення з РА в 
сер ед н ь о м у с у б ’ є кто м 
(господарювання буде 
витрачено 4-5 год.
((знайти і прочитати РА 
-  отримання первинної 
інформації про вимоги 
регулювання).

10 Процедури організації 120 год. (час, 
виконання вимог який
регулював н я, витрачається
Кількість процедур -  3 суб’єктами на 
|(в середньому) розроблення та
Формула: в п ро в адже? т н я

пошук акту в 
мережі Інтернет; 
за результатами 
консультацій) X 
29.14 гри. 
х 1 =: 146,00 грн.

X 10 490,40 грн. х
5 Р- =
52 452, 00 грн.



витрати часу на внутрішніх
розроблення та процедур(за
впровадження результатам и
внутрішніх для суб'єкта консультацій) х 
малого підприємництва ,29,14 грн.
процедур на X 3 процедури =
впровадження вимог 10 490,40 грн.
регулювання X вартість 
часу суб’єкта малого 
підприємництва 
■(заробітна плата) X 
{оціночна кількість 
внутрішніх процедур

11 Процедури офіційного 0,00 0,00 грн.
звітування (витрати (витрати 0.00

відсутні) відсутні) (витрати відсутні)
12 Процедури щодо 0,00 0.00 грн. 0,00

забезпечення процесу (витрати (витрати (витрати відсутні)
перевірок (відсутні) відсутні)із
Інші процедури 
(уточнити):
Витрати на демонтаж4 1 ТГ, ТС (середня 2ТГ, ТС (середня 2ТГ, ТС (середня
(ТГ, ТС для кількість ТС, що кількість ТС, що кількість ТС, що
забезпечення виконання підлягають підлягає підлягає
вимог регулювання демонтажу на 1 демонтажу на 1 демонтажу на 1
{Формула: кількість ТГ, суб’єкта суб’єкта суб’єкта
ТС, які підлягають господарювання господарювання господарювання
Демонтажу X вартість в 2018 роц і) х в 2019 ро ц і) за 5 років) х 4 500
роботи 4 500 х4 500 при. (вартість

грн. (вартість грн. (вартість демонтажу однієї
демонтажу однієї демонтажу однієї ТС) х 5років =
ТС) = ТСІ) = 45 000 грн.
4 500,00 грн. 9 000,00 грн.

14 {Разом, гривень
{Формула: 15 136.40 грн. 9 000,00 грн. 97 598, 00 грн.
(сума рядків 9 + 1 0 + 1 1
{+ 12+ 13

15 {Кількість суб'єктів 71 (кількість 94 (кількість 363 (кількість
(малого підприємництва,Суб’єктів суб’єктів суб’єктів
(що повинні виконати господарювання, господарювання, г о с п о д а р ю в а н н я ,
вимоги регулювання, які повинні які повинні (що містяться в
одиниць. (Інформація виконати вимоги виконати вимоги базі даних
(отримана з бази даних регулювання у регулювання у Управління
(Управління архітектури 2018 році) 2019 році) архітектури та
(та містобудування містобудування
Сумської міської ради. Сумської міської 

ради.
16 (Сумарно, тис. гривень

Формула: 1 074 684,40грн. X 35 428 074.00грн.
відповідний стовпчик



{«разом» х кількість 
суб’єктів малого 
{підприємництва, що 
повинні виконати 
{вимоги регулювання

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва. 
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання управління архітектури та 
містобудування Сумської міської ради.

Процедура Планові
регулювання суб'єктів ви грати 

малого часу на
підприємництва ; процедуру 

(розрахунок на одного 
типового суб'єкта 
господарювання 

малого 
підприємництва - за 
потреби окремо для 
суб'єктів малого та 

мікропідприємництва);
1. Облік суб'єкта 0,5 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання
2. Поточний контроль 
за суб'єктом 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у т.ч. 
камеральні 0,1
виїзні 0,5
3. Підготовка, 0,5 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акта про 
порушення вимог 
регулювання
4. Реалізація одного 0,25 
окремого рішення
щодо порушення 
вимог регулювання
5. Оскарження одного ; 16 
окремого рішення 
суб'єктами 
господарювання
6. Підготовка 0,1 
звітності за

Вартість часу 
співробітника 

органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата)

29,14

29.14
29.14
29.14

19,14

19,14

29.14

Оцінка Оцінка 
кількості кількості 

процедур з а . суб'єктів, що 
рік, що підпадають 

припадають під дію 
на одного процедури 
суб'єкта регулювання

28
28
12

28

141

141
141
141

141

141

141

Витрати на 
адміністрування 

регулювання* 
(за рік), гривень

8 21 7,48 гри,

11 504,47 грн. 
57 522,36 грн. 
24 652,44 гри.

12 326.22 грн

65 739,84 грн.

1 504.47 гри.



результатами 
регулювання
7. Інші
адміністративні
процедури
(уточнити):
Разом за рік X X X 191 467,28 три.
Сумарно за п'ять X X X X 957 336,40 грн.
років

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового 
структурного підрозділу діючого органу).
1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання

Порядковий!
номер

1

Показник

Юцінка «прямих» витрат суб'єктів- 
малого підприємництва на 
виконання регулювання, грн, 
Юцінка вартості адміністративних 
процедур для суб'єктів малого 
Підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування, грн. 
Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
запланованого регулювання, грн. 
(Бюджетні витрати на 
адміністрування регулювання 
■суб'єктів малого підприємництва, 
три.
Сумарні витрати на виконання 
{запланованого регулювання, грн.

Перший рік 
регулювання 
(стартовий)

X

074 684,40 грн 

і 074 684,40 грн 

191 467,28 грн.

За п'ять років

X

35 428 074,00грн 

35 428 074,00грн 

957 336,40 грн.

1 266 151,68 грн 36 385 410,40 грн



Додаток
до Тесту малого підприємництва

Список учасників зустрічі/телефонні розмови щодо визначення впливу 
запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва

№ Назва СІІД П.І.П. директора Контактна інформація

1 ФОГІ Король О.В. Король О.В, м. Суми, вул. Заливна. 5. кв. 76
2 ФОН Янку Л.М. Янку Л.М, м. Суми, вул. Г[рокоф‘єва, 25, 

кв. 142
3 ФОП Кравченко Ю.А, Кравченко 10,А. м, Суми. вул. Білопільський шлях. 

21. кв. 34
4 ФОГІ Кушнір І.Г. Кушнір І.Г. м. Суми, пров. Урицького. 7
5 ФОП Ніколаєнко Г.С. Ніколаєнко Г.С, м, Суми, вул. Петропавлівська, 74. 

кв. 22
6 ФОП Немилостивий М.М. Немилостивий М.М. м. Суми, вул, Нижньосироватська, 

66, кв. 88

5, Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо 
запропонованого регулювання не передбачається,

Начальник управління архітектури та 
містобудування Сумської міської ради 
головний архітектор



Е кспертний висновок  
п остій н ої ком ісії з питань планування соціально-економ ічного розвитку,

бю дж ету, ф інансів, розвитку п ідприєм ництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики С ум ськ ої м іської ради щ одо регуляторного впливу  

п роекту регуляторного акта -  проекту ріш ення С ум ської м іської ради  
«П ро затвердж ення П орядку дем онтаж у незаконно  

встановлених/розм іщ ених елем ентів  благоустрою , тим часових (металевих) 
гараж ів, тим часових споруд дл я  провадж ення п ідприєм ницької діяльності, 

побутового, соц іально-культурного чи інш ого призначення на території
міста Суми»

Розробник проекту регуляторного акта -  управління архітектури та 
містобудування Сумської міської ради.

1. Проект регуляторного акта -  проект рішення Сумської міської ради 
«Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на території міста Суми» відповідає 
принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».

2. Проект регуляторного акта -  проект рішення Сумської міської ради 
«Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на території м іста Суми» відповідає 
вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного 
впливу.

Прийняття розробленого проекту рішення зумовлено впорядкуванням 
встановлення/розміщення елементів благоустрою, тимчасових (металевих) 
гаражів (надалі -  ТГ), тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (надалі -  
ТС) на території міста Суми, відповідно до законів України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Земельного 
кодексу України, Цивільного кодексу України, Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
затвердженого наказом М іністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 та усунення 
порушень щодо їх розміщ ення в місті, покращення естетичного вигляду 
забудови міста та забезпечення належного рівня благоустрою , озеленення 
міста, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»



Ц ілями державного регулювання є забезпечення дотримання вимог 
чинного законодавства з питань регулювання містобудівної діяльності та 
благоустрою населених пунктів оскільки, елементи благоустрою, ТГ, ТС 
суттєво впливають на загальний вигляд міста, його художньо-естетичне 
оформлення, а також виконують містобудівні та архітектурні функції, належне 
встановлення/розміщення елементів благоустрою, ТГ, ТС в структурі забудови 
міста може суттєво підвищити естетичні якості міського середовищ а та його 
привабливість. І навпаки, безсистемне розміщення елементів благоустрою, ТГ, 
ТС на території міста без належного урахування оточення, характеру 
архітектури забудови, природного ландшафту знижує якість сприйняття 
міського середовища в цілому, поруш ує його сформований віками масштаб та 
художні властивості.

Визначаю ться принципи та способи досягнення цілей регулювання:
регулювання побудоване відповідно до принципів державної 

регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, 
передбачуваності, гласності;

- відповідність вимогам чинного законодавства України;
- державне регулювання здійснюється органом місцевого 

самоврядування у межах наданих повноважень відповідно до чинного 
законодавства України;

- поєднання місцевих та державних інтересів.
Детальне регламентування Порядку дасть можливість упорядкувати та 

зменшити кількість елементів благоустрою, ТГ, ТС, які розміщені хаотично та 
без дотримання норм чинного законодавства.

За умови прийняття рішення Сумської міської ради «Про затвердження 
Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщ ених елементів 
благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного 
чи іншого призначення на території міста Суми» буде створено наступні 
можливості:

покращ ення стану благоустрою міста та збереження архітектурного та 
історичного вигляду міста;

збережено охороні зони інженерних мереж міста;
встановлено єдиний підхід у вирішенні питань щодо захисту прав 

територіальної громади міста Суми;
врегулю вань правові відносини між органами місцевого самоврядування 

та фізичними і юридичними особами незалежно від форм власності, які 
виникають під час демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС;

роз'яснено процедуру демонтаж у, обліку, зберігання, оцінки майна 
(елемент благоустрою, ТГ, ТС) і розпорядження ним;

регламентовано порядок повернення власнику демонтованого елементу 
благоустрою, ТГ, ТС та компенсація ним до міського бюджету витрат 
понесених при проведенні робіт по відключенню від інженерних мереж, робіт з 
демонтажу, прибирання території (від сміття, що залишилось після демонтажу),



лО
перевезенню, розвантаженню та зберіганню даних об ’єктів.

Зазначений акт предбачає врахування змін чинного законодавства 
України, їх впорядкування та створення єдиного локального акту, яким будуть 
врегульовані питання демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС на території 
м іста Суми,

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей 
розглянуті були такі можливості як:

Альтернатива 1. Не прийняття до розгляду проекту регуляторного акта 
«Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на території міста Суми»:

1) Погіршення стану благоустрою міста, занедбання архітектурного та 
історичного вигляду міста;

блокування інженерних мереж міста,
2) Неврегульованість правових відносин між органами місцевого 

самоврядування та фізичними і юридичними особами незалежно від форм 
власності, які виникають під час демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС.

3) Відсутність регламентованого порядку повернення власнику 
демонтованого елементу благоустрою, ТГ, ТС та компенсації ним до міського 
бюджету витрат на демонтаж даних об’єктів;

4) Витрати міського бюджету, неможливість повернення коштів 
витрачених на демонтаж.

Альтернатива 2. Прийняття рішення Сумської міської ради «Про 
затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених/розміщених 
елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення на території міста Суми»:

1) Покращення стану благоустрою міста та збереження архітектурного та 
історичного вигляду міста.

збереження охоронних, зон інженерних мереж міста.
2) Встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту прав 

територіальної громади міста Суми.
3) Врегулювання правових відносин між органами місцевого 

самоврядування та фізичними і юридичними особами незалежно від форм 
власності, які виникають під час демонтажу елементів благоустрою, ТГ, ТС.

4) Роз'яснення процедури демонтажу, обліку, зберігання, оцінки майна 
(елемент благоустрою, ТГ, ТС) і розпорядження ним. 5. Регламентування 
порядку повернення власнику демонтованого елементу благоустрою, ТГ, ТС та 
компенсації ним до міського бюджету витратна демонтаж даних об’єктів,

6) Вдосконалення нормативно-правової бази.
7) Компенсація до міського бюджету коштів витрачених на демонтаж.
У зв’язку з тим, що показниками результативності рішення є: кількісні 

показники результативності акта -  кількість демонтованих незаконно 
(самовільно) встановлених елементів благоустрою, ТГ, ТС; якісні показники



результативності акта -  впорядкування та стабілізація нормативно-правової 
бази з питань демонтажу, обліку, зберігання, оцінки майна (елемент 
благоустрою, ТГ, ТС) і розпорядження ним, базове відстеження 
результативності регуляторного акта здійснюватиметься через півроку після 
набрання ним чинності,

Повторне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься через рік після набрання чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом 
проведення аналізу показників дії цього акту, такі моменти буде виправлено 
ш ляхом внесення відповідних змін.

3. Узагальнений висновок
Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акта -  рішення 

Сумської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконно 
встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) 
гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста 
Суми» відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4

Голова постійної ком ісії з питань  
планування соціально-економ ічного  
розвитку, бю дж ету, ф інансів, 
розвитку п ідприєм ництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики  
С ум ськ ої м іської ради



Сумська міська рада 
ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. (0542) 700-564, 700-621, 700-622 

а м ь л ш р  № л л  т # / У ? ?  на №_________  В'Д ________________

Начальнику відділу з організації 
діяльності ради 
Божко Н.Г.

Відповідно до пункту 2.4. положення «Про звання Почесний 
громадянин міста Суми», затвердженого рішенням Сумської міської ради від 
28 квітня 2016 року № 657-МР, просимо передати на розгляд постійним 
депутатським комісіям Сумської міської ради листи щодо підтримки 
клопотань про присвоєння Деркачу Володимиру Федоровичу звання 
«Почесний громадянин міста Суми».

Начальник відділу

Мисенко 700-621

СУМСЬКА МІСЬКА 'р Д а  
Відділ з організації діяльності

Сумської міської ради і

Вхідний № |

від “ ^  ■_ 0   Д у У? ‘

А.Г. Антоненко



Сумська міська р ф і  4 ^ и
в і д д і л  к у л ь т у р и  т т у р и з м у

вул. Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс(0&42) 669-903, тел. 66^904, 669-90,5 
e-mail: kultura@smr.gov.ua sumv.culture@ginail.com Код ЄДРПОУ 22980105

Сумському міському 
Лисенку О.М.

Ш а н о в н и й  О л е к с а н д р е  М и к о л а й о в и ч

Підтримуючи ініціативу багатьох жителів м. Суми -  прихильників 
духової музики та Міжнародного фестивалю «Сурми України», відділ 
культури та туризму Сумської міської ради висуває на присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Суми» кандидатуру заслуженого діяча 
мистецтв України, народного артиста України, доцента, професора, генерал- 
майора Володимира Федоровича Деркача, завдяки якому в нашому місті 
вже 17 років проходить це неймовірно яскраве свято музики і краси.

Деркач Володимир Федорович -  видатна особистість у культурно- 
мистецькому житті країни у цілому та нашого міста зокрема.

Він довгий час був начальником Військово-музичного управління 
Збройних Сил України та головним військовим диригентом Збройних Сил 
України, завдяки чому у великій мірі сприяв відродженню та розвитку духової 
музики нашої держави, відвівши головне місце у цьому грандіозному 
культурному процесі саме нашому місту. Володимир Деркач перетворив Суми 
у своєрідний центр духової музики України, запровадивши проведення саме у 
нас фестивалю духової музики «Сурми України».

Сумський фестиваль за роки свого існування набув статусу
всеукраїнського та вийшов на міжнародний рівень, а Володимир Деркач є його 
головним режисером-постановником та диригентом з самого першого дня і до 
тепер.

Народившись на землі Сумщини, закінчивши у 1977 році Сумське 
музичне училище по класу труби, він саме в Сумах розпочав свій професійний 
і творчий шлях - артистом Сумського музичного драматичного театру 
ім. Щепкіна.

Потім, працюючи на різних посадах у Збройних Силах України^ 
Володимир Деркач демонстрував високий професіоналізм та виконавську 
майстерність, а також підтримував міцні дружні та творчі стосунки з 
працівниками галузі культури міста, особливо з військовими музикантами 
Сумського вищого командного артилерійського училища. Саме спілкування з 
ними дало поштовх до задуму та реалізації наймаштабнішого музичного 
проекту України -  фестивалю «Сурми Конституції».

mailto:kultura@smr.gov.ua
mailto:sumv.culture@ginail.com


У 1992 році розпочався новий етап у творчій та професійній діяльності 
Володимира Деркача: він став заступником начальника Військово-оркестрової 
служби Збройних Сил України, у 1995 році -  начальником та головним 
військовим диригентом Збройних Сил України, у 2004 році -  начальником 
військово-музичного управління ЗСУ та головним військовим диригентом 
Збройних Сил України.

Саме в цей час його ім’я було вписано у культурний літопис нашого 
міста. Маючи на меті розвиток духового музичного мистецтва України та 
враховуючи той факт, що місто Суми є одним з найстаріших центрів 
української військової музики, у 1999 році Володимир Федорович виступив з 
ініціативою проведення саме в Сумах щорічного фестивалю духової музики. 
Підтримуючи таку пропозицію, було укладено угоду про співробітництво між 
Міністерством Оборони України та Сумською міською радою, згідно з якою з 
2000 року на честь відзначення Дня Конституції України в місті Суми було 
започатковано фестиваль духової музики «Сурми Конституції», який сьогодні 
під назвою «Сурми України» є однією з найяскравіших сторінок культурно- 
мистецького життя країни та візитною карткою міста Суми на світовій 
культурній ниві.

Першими учасниками фестивалю були шість духових оркестрів Збройних 
Сил України з Києва, Чернігова, Полтави, Конотопа, Охтирки та, звичайно, із 
Сум. Та їх кількість збільшувалась з кожним роком. Завдяки натхненній праці 
та енергії В.Ф. Деркача сумчани отримали можливість почути кращі військові 
оркестри України -  музичну еліту її Збройних Сил.

Щорічно свою майстерність продовжують дарувати вибагливій сумській 
аудиторії, вихованій, завдяки цьому ж фестивалю, на кращих зразках 
національної та світової класики та сучасних творів, уславлені українські 
колективи та кращі духові оркестри країн СНД та дальнього зарубіжжя.

За роки існування учасниками фестивалю були військові та цивільні 
духові оркестри з міст: Києва, Харкова, Одеси, Львову, Севастополя, Вінниці, 
Чернігова, Полтави, Тернополя (Україна), Курська, Бєлгорода, Северодвинська 
(Росія), Мінська (Республіка Білорусь), Любліна та Гожува-Вєлькополські 
(Польща), Горна Стубиця (Хорватія), Тбілісі (Грузія) та Бурса (Туреччина).

Завдяки сприянню Деркача В.Ф, у 2004 році сумські музиканти -  оркестр 
Сумського Військового двічі орденів Червоного Прапору інституту ракетних 
військ і артилерії ім. Б. Хмельницького під керівництвом підполковника Юрія 
Кириченка, - отримали можливість представляти Україну на Міжнародному 
фестивалі в Румунії.

У 2010 році другим великим дарунком Сумам став ще один яскравий 
захід. Культурно-мистецька палітра України збагатились Всеукраїнським 
конкурсом диригентів оркестрів духових інструментів серед студентської 
молоді.

Колишній випускник Сумського музичного училища Володимир Деркач 
надав своїй альма-матер право оцінювати та давати своєрідну путівку у 
професійне життя молодим перспективним диригентам духових оркестрів 
України.

Щорічно на весні під патронатом генерал-майора В. Деркача на базі 
Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.Бортнянського



проходить Всеукраїнський конкурс диригентів оркестрів духових інструментів 
серед студентської молоді імені заслуженого працівника культури України 
JI.K. Власенка.

У 2011 році; звільнившись з лав Військових Сил України, Володимир 
Федорович продовжив активно займатись творчістю, поєднавши її з 
викладацькою діяльністю в Інституті мистецтв ім. А.АвдІєвського 
Національного педагогічного університету ім, М.П. Драгоманова.

Він є професором кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування.

У творчому доробку професора В.Ф, Деркача навчальні посібники з 
питань хорового співу та колективного музикування, які широко 
застосовуються у викладацькій практиці України, у тому числі для навчання 
студентів фахових дисциплін Сумського вищого училища мистецтв і культури 
ім. Д. Бортнянського та Навчально-наукового інституту культури і мистецтв 
Сумського державного педагогічного університету ім. A.C. Макаренка.

За високий професіоналізм, відданість справі та значний особистий 
внесок у розвиток держави та її Збройних Сил Деркач В.Ф неодноразово 
нагороджувався державними та відомчими нагородами.

Враховуючи визначну роль Володимира Федоровича Деркача та його 
особистий внесок у підвищення іміджу міста Суми, налагодження 
партнерських стосунків не тільки з містами України, а й з країнами ближнього 
і дальнього зарубіжжя, розвиток культури і духовності громадян, формування 
їх естетичних смаків, - він неодноразово нагороджувався грамотами 
Сумського міського голови та має три почесні відзнаки Сумської міської ради:

- «За заслуги перед містом» II та І ступенів та «За майстерність».
Ми вважаємо, що генерал-майор Володимир Федорович Деркач є 

гордістю міста Суми і, безперечно, заслуговує на те, щоб йому було присвоєне 
звання «Почесний громадянин міста Суми».

Біографічні дані додаються. Ідентифікаційний номер 2082090514

До нашого клопотання приєднуються Сумське обласне відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Сумська міська організація ветеранів 
України, військовослужбовці та музиканти військового оркестру 27-ї Сумської 
реактивної артилерійської бригади та жителі міста Суми -  відповідні листи- 
клопотання додаються.

З повагою

Начальник відділу

Карсункіна, 66-99-04

Н.О. Цибульська

Погоджено

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради



Деркач Володимир Федорович

- Заслужений діяч мистецтв України, 
народний артист України, 

доцент, професор, 
генерал-майор

Біографічні дані

Деркач Володимир Федорович народився 01 січня 1957 року в селі 
Яблучне Велико-Писарівського району Сумської області в родині селян.

У 1977 році закінчив Сумське музичне училище по класу труби.
У цьому ж році розпочав свій професійний та творчий шлях музикантом 

в оркестрі Сумського музичного драматичного театру ім. М.Щепкіна.
Розкривши свій талант у Сумах, Деркач В.Ф. протягом 1977-1981 років, 

перебуваючи на військовій строковій службі, був музикантом 14-го оркестру 
штабу Київського військового округу.

Після строкової служби навчався на військово-диригентському 
факультеті М осковської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського. 
Закінчивши у 1986 році навчання в консерваторії - обіймав посаду 
заступника начальника -  військового диригента 9-го оркестру штабу 
Одеського військового округу.

У 1989 році на конкурсі військових оркестрів Збройних Сил СРСР, який 
проходив у Москві, цей музичний колектив з півдня України під 
диригуванням Володимира Деркача був відзначений першою премією серед 
оркестрів найвищих категорій.

У 1990 році Деркача В.Ф. було призначено військовим диригентом 
Одеського артилерійського командного училища.

У 1992 році розпочався новий етап у його творчій та професійній 
діяльності: Деркач Володимир Федорович став заступником начальника 
Військово-оркестрової служби Збройних Сил України.

Упродовж 1995 -  2004 років був начальником служби - головним 
військовим диригентом Збройних Сил України.

У 2004 році він очолив військово-музичне управління ЗСУ та став 
головним військовим диригентом Генерального штабу Збройних Сил 
України.

У 1999 році Указом Президента України Деркачу В.Ф. було присвоєно 
звання Заслужений діяч мистецтв України, а у 2004 році -  Народний артист 
України.

Перебуваючи на керівних посадах в Збройних Силах України, 
Володимир Деркач поклав початок відродженню духової музики нашої 
держави, відвівши головне місце у цьому грандіозному_культурному процесі 
саме місту Суми.



У 1999 році Володимир Федорович виступив з ініціативою проведення 
саме в Сумах щорічного фестивалю духової музики. Того ж року було 
укладено угоду про співробітництво між Міністерством Оборони України та 
Сумською міською радою, згідно з якою з 2000 року на честь відзначення 
Дня Конституції України в Сумах було започатковано фестиваль духової 
музики «Сурми Конституції», який сьогодні під назвою «Сурми України» є 
однією з найяскравіших сторінок культурно-мистецького життя країни та 
візитною карткою нашого міста на світовій культурній ниві.

З 2000 року і до сьогодні генерал-майор Володимир Деркач є його 
незмінним головним диригентом та режисером-постановником.

Першими учасниками фестивалю були 6 духових оркестрів Збройних 
Сил України з Києва, Чернігова, Полтави, Конотопа, Охтирки та, звичайно, із 
Сум, а за роки його існування географія учасників поширилась на всю 
Україну та включила такі країни, як Російська Федерація, Республіка 
Білорусь, Польща, Хорватія, Грузія та Туреччина.

Завдяки сприянню Деркача В.Ф. у 2004 році сумські музиканти -  
оркестр Сумського Військового двічі орденів Червоного Прапору інституту 
ракетних військ і артилерії ім. Б. Хмельницького під керівництвом 
підполковника Юрія Кириченка, - отримали можливість представляти 
Україну на Міжнародному фестивалі в Румунії.

У 2005 році Деркачу В.Ф. Міністром освіти України присвоєно наукове 
звання «доцент».

У 2010 році за ініціативи колишнього випускника Сумського музичного 
училища, а нині заслуженого діяча мистецтв України, народного артиста 
України, генерал-майора В.Ф.Деркача в Сумах було започатковано 
Всеукраїнський конкурс диригентів оркестрів духових інструментів серед 
студентської молоді імені заслуженого працівника культури України 
Л.К. Власенка. Щорічно на весні цей конкурс проходить під патронатом 
генерал-майора В. Деркача на базі Сумського вищого училища мистецтв і 
культури ім. Д.Бортнянського.

У 2011 році, звільнившись з лав Збройних Сил України, Володимир 
Федорович продовжив активно займатись творчістю, поєднавши її з 
викладацькою діяльністю в Інституті мистецтв ім. А.Авдієвського 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Він є професором кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування.

У творчому доробку професора В.Ф. Деркача навчальні посібники з 
питань хорового співу та колективного музикування, які широко 
застосовуються у викладацькій практиці України, у тому числі для навчання 
студентів фахових дисциплін Сумського вищого училища мистецтв і 
культури ім. Д. Бортнянського та Навчально-наукового інституту культури і 
мистецтв Сумського державного педагогічного університету 
ім. A.C. Макаренка.



За високий професіоналізм, відданість справі та значний особистий 
внесок у розвиток держави та її Збройних Сил Деркач В.Ф неодноразово 
нагороджувався державними та відомчими нагородами.

Серед нагород:
- Срібна Георгіївська медаль «За сумлінну службу» Міжнародної 

Академії Рейтингу «Золота фортуна» (2001 р.);
- Медаль Міністра Оборони України «Доблесть і честь» (2001 р.);
- «Знак Пошани» Міністра оборони України (2006 р.);
- Почесна відзнака начальника Генерального штабу Збройних Сил

України «За бездоганну службу» І ступеню» (2007 р.);
- Почесна відзнака начальника Генерального штабу Збройних Сил

України «За доблесну військову службу Батьківщині» (2009 р.);
- «Знак пошани» Київського міського голови (2010 р.);
- Медаль Міністра транспорту та зв’язку «За сприяння розвитку 

Держслужби транспорту» (2011 р.);
- Почесна відзнака начальника Генерального штабу Збройних Сил

України «За заслуги перед Збройними Силами України» (2011 р.);
- Почесна відзнака Міністра інфраструктури України «За сумлінну 

службу» І ступеню (2011 р.);
- Почесна відзнака Міністра Транспорту та зв ’язку «За сприяння

розвитку Держслужби транспорту» (2011 р.);
- Відзнака Міжнародної Академії Рейтингу «Золота фортуна» «За 

трудові досягнення» IV ступеню (2012 р.);
- Золота медаль М.П. Драгомана та медаль «Драгоманівська родина» 

ректора НПУ Імені М.П. Драгоманова 92017 р.).
Крім того, він має пам’ятні медалі та відзнаки багатьох родів військ 

України та спеціальних міністерств та відомств, у тому числі іноземних 
держав.

Враховуючи визначну роль Володимира Федоровича Деркача та його 
особистий внесок у підвищення іміджу міста Суми, налагодження 
партнерських стосунків не тільки з містами України, а й з країнами 
ближнього і дальнього зарубіжжя, розвиток культури і духовності громадян, 
формування їх  естетичних смаків, - він неодноразово нагороджувався 
грамотами Сумського міського голови та має три почесні відзнаки Сумської 
міської ради:

- «За заслуги перед містом» II та І ступенів та «За майстерність».

Начальник відділу 
культури та тур и зм у  
С ум ської м ісь к о ї ради ,
Заслуж ений п р ац ів н и к
культури У к р аїн и  Н .О . Ц ибульська
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№ від А Начальнику відділу культури та 
туризму Сумської міської ради 
Цибульській Н.О.

На№ від

Рада Сумської міської організації ветеранів України порушує питання про 
присвоєння звання « Почесний громадянин м.Суми» викладачу Київського 
державного педагогічного універсітету ім. М. Драгоманова, уродженця 
с. Яблучне Великописарівського р-ну Сумської області Деркачу Володимиру 
Федоровичу,

Він є засновником усіх фестивалів духової музики « Сурми Конституції», які 
були започатковані в м. Суми.

Дякуючи його видатним здібностям, організаторський майстерності та 
креативному мишленню м. Суми отримало статус духовного центру 
оркестрової музики, знаного в Турції, Греції, Хорватії, Великобретанії, Грузії, 
Молдові, Польщі та інших державах Європи.
Василь Федорович був головним диригентом Збройних сил України. Упродовж 
своєї творчої діяльності він постійно відвідував м. Суми та сприяв розвитку 
художнього мистецтва, виховував любов до музики. Він є неординарною 
особистістю, який проявляє ініціативу у проведенні різних мистецьких 
Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, звітів.

Його творча і мистецька діяльність є позитивним прикладом для наслідування 
учнівською та студентською молоддю, а також різними творчими спілками.

Він є лауреатом міжнародних конкурсів, Народний артист України, 
професіонал найвищого гатунку з державницькою позицією, пропагує 
національну культуру та є флагманом патріотичного виховання молоді м.Суми.

Деркач В.Ф. заслуговує на присвоєння йому звання « Почесний громадянин 
міста Суми».

1 Голова ради Сумської міської 
організації ветеранів України



СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ

40030, м, Суми, вул. Петропавлівська, буд.90 кв.37 
ідентифікаційний код 26265500, моб.т. 050 524 56 77

Вих. № 5 від 06 березня 2018 року.

Сумському міському голові 
ЛИСЕНКУ О. М.

Ш ановний Олександре Миколайовичу!

Рада Сумського обласного відділення ВОВ з приємністю підтримує ідею 
про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Суми» нашому славному 
земляку Деркачу Володимиру Федоровичу. Ця людина народилась на нашій 
землі, в місті Суми, в оркестрі нашого театру розпочався його трудовий шлях. 
Завдяки його активній підтримці у нашому місті був започаткований прекрасний 
фестиваль духових військових оркестрів «Сурми Конституції», неперевершені 
мелодії якого майже півтора десятки років пливуть над нашим містом, навіть 
зараз у найтяжчі військові часи. Найкращі оркестри України та інших держав 
чарували нас, сумчан, наших гостей своєю майстерністю, екзотикою, живою 
музикою. Ми дуже пишаємося тим, що цим неймовірним дійством керував наш 
сумчанин -  головний диригент збройних сил України -  Володимир Федорович 
Деркач. Не можливо забути фестивальні концерти у театрі ім. Щепкіна, на 
площадках міста, заключні гала -  концерти на велелюдному міському стадіоні. 
Глибоко переконані, що військовий диригент, який стільки вклав у підготовку 
військових оркестрів України, ще більше зробить для розвитку духовно- 
культурного потенціалу міста Суми.

З повагою,
Голова СОВ ВОВ Целбунов О. О.
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Начальнику відділу культури та туризму Сумської 
міської ради 
ЦИБУЛЬСЬКІЙ Н.О.

Шановна Наталіє Олексіївно!

м. Суми, вул. Горького, 21, 40000.

7ойой"й, ЩйЦримуючи ініціативу військовослужбовців та музикантів військового 
оркестру 27 Сумської реактивної артилерійської бригади, командування частини 
порушує клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» 
заслуженому діячу мистецтв України, народному артисту України, доценту, 
професору, генерал-майору Володимиру Федоровичу Деркачу.

Деркач Володимир Федорович -  видатна особистість у культурно-мистецькому 
житті країни у цілому та у нашому місті зокрема.

Довгий час був начальником Військово-музичного управління Збройних Сил 
України - Головним військовим диригентом. Під його керівництвом проходили плац- 
концерти, фестивалі, забезпечення оркестрового музичного супроводу військових 
парадів, у тому числі оркестром 27 Сумської реактивної артилерійської бригади.

За ініціативи генерал-майора Володимира Федоровича Деркача в місті Суми 
було започатковано фестиваль духової музики «Сурми України», який сьогодні є 
однією з найяскравіших сторінок культурно-мистецького життя країни та візитною 
карткою міста Суми.

Першими учасниками фестивалю були шість духових оркестрів Збройних Сил 
України з Києва, Чернігова, Полтави, Конотопа, Охтирки та, звичайно, із Сум. Та їх 
кількість збільшувалась з кожним роком. Завдяки натхненній праці та енергії 
В.Ф. Деркача сумчани отримали можливість почути кращі військові оркестри 
України -  музичну еліту її Збройних Сил.

Завдяки сприянню Деркача В.Ф. у 2004 році сумські музиканти -  оркестр 
Сумського Військового двічі орденів Червоного Прапору інституту ракетних військ і 
артилерії ім. Б. Хмельницького під керівництвом підполковника Юрія Кириченка, - 
мали змогу представляти У країну на Міжнародному фестивалі в Румунії

У 2007 році після скорочення інституту ракетних військ і артилерії з ініціативи 
та допомоги Володимира Деркача було відновлено військовий оркестр на базі 
наукового центру бойового застосування ракетних військ і артилерії Сумського 
державного університету.

При сприянні генерал-майора Володимира Федоровича Деркача оркестр 
27 Сумської реактивної артилерійської бригади було забезпечено музичними 
інструментами та впроваджено кадрові зміни в штаті музичних підрозділів та 
установ.

Ми вважаємо, що генерал-майор Володимир Федорович Деркач є гордістю міста 
Суми і, безперечно, заслуговує на те, щоб йому було присвоєне звання «Почесний 
громадянин міста Суми».

Заздалегідь вдячний,

з повагою!

ТВО командира військової частини А1476 

підполковник О.А.ПЕТРИК



СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
УПРАВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ 

СЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
умське вище училище мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського» 
комунальний вищий навчальний заклад Сумської обласної ради 

вул, Гагаріна, 18, м. Суми, 40000, тел./факс (0542) 22-11-39; 22-51-72 
e-mail: svumik@ukr.net: код ЄДРПОУ 02214797

21.03.2018 № 237
на від

Міському голові м. Суми 
Лисенку О.М.

Колективу «Сумського вищого 
училища мистецтв і культури 
ім. Д.С.Бортнянського»
КВНЗ СОР

Шановний Олександре Миколайовичу!

ання про присвоєння почесного звання «Почесний громадянин міста Суми» 
йстецтв УкраШщ Народшму артист}' України, генерал-майору Деркачу Володимиру

Порушуємо» 
заслуженому діячуу 
Федоровичу.

Деркач ВрФодимир Федорович, свого часу випускник училища, протягом багатьох років приділяє 
величезну уА&гу культурно-мистецькому розвитку міста Суми. В 2005 році за підтримки та під патронатом 
Деркача ДЗшодимира Федоровича стартував Всеукраїнський конкурс диригентів оркестрів духових 
інструментів серед студентської молоді імені заслуженого працівника культури України Л.К.Власенка, який 
проводиться на базі Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського.

Цей конкурс відкриває нові імена молодих талановитих музикантів, сприяє розкриттю їх творчих 
індивідуальностей, робить вагомий внесок у пропаганду творів українських композиторів, збагачує 
культурні здобутки нашого народу та посилює творчі зв’язки з регіонами України та зарубіжжя в галузі 
музичного мистецтва.

Щороку Деркач В.Ф. приїздить до міста Суми і працює в якості голови журі Всеукраїнського 
конкурсу диригентів оркестрів духових інструментів серед студентської молоді імені заслуженого 
працівника культури України Л.К.Власенка.

Деркач В.Ф. поєднав два масштабних культурно-мистецьких явища на Сумщині: єдиний в нашій 
країні Всеукраїнський конкурс диригентів оркестрів духових інструментів серед студентської МОЛОДІ, 
представників майбутнього нашої незалежної держави та Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми 
України», який був започаткований саме за його ініціативи у 2000 році Сумською міською радою та 
Міністерством оборони України і сьогодні є візитною карткою культурного життя нашого міста і України в 
цілому.

Кожного року програма фестивалю насичена та яскрава. Урочисте відкриття, шоу духових оркестрів, 
марш-парад по вулиці Соборній, концерти на різних майданчиках міста і неймовірне феєричне дійство -  
гала-концерт на стадіоні «Ювілейний» перетворюють наше місто у центр духової музики -  центр гармонії, 
єдності, родинності та краси.

З кожним фестивальним роком не тільки розширюється географія фестивалю, удосконалюється 
виконавська майстерність та артистизм його учасників, підвищується статус духової музики, а ще й 
налагоджуються партнерські стосунки між містами та країнами. Незмінним залишається одне -  участь 
кращих духових оркестрів Збройних Сил України та зарубіжжя.

В цьому плані є величезні заслуги Деркача В.Ф. перед містом Суми, так як він багато зусиль приділяє 
для залучення оркестрів духових інструментів з різних регіонів України та зарубіжжя, що сприяє 
популяризації нашого міста та збагаченню його культурно-мистецьких надбань,

З повагою, 
директор училища, 
заслужений працівник 
культури України HJ

mailto:svumik@ukr.net


І
Сумська міська рада 

УП РА ВЛ ІН Н Я КАПІТАЛЬНОГО БУДІВН И ЦТВА  
ТА ДО РО Ж Н ЬОГО  ГО СПО ДАРСТВА

вул. Петропавлівська,91, м. Суми, 40000, тел.(факс) +38(0542) 22-55-86
E-mail: ukb@smr.gov.ua

від 04.06.2018 № ^///0 9 .0 3
М іському голові м. Суми 
Лисенку О. М.

40000, м. Суми, пл. Незалежності 2

Голові комісії з питань планування  
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики  
Сумської міської ради 

і /  Ш илову В. О.

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  

У З  Сумської міської ради
сOjT7 fig  У / Липовій С. А.

40004, м. Суми, вул. Горького, 21

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради звертається до Вас з проханням розглянути можливість 
додаткового виділення фінансування на 2018 рік у сумі 5,568 млн. грн. на 
наступні заходи, а саме:

1. КП КВК 1517325, КЕКВ 3142 у сумі 485,00 тис. грн. на об’єкт: 
«Реконструкція приміщ ень «М уніципальний спортивний клуб з хокею на траві 
«Сумчанка».

2. КП КВК 1517330, КЕКВ 3142 у сумі 5,083 млн. грн. на об’єкти:
- «Реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика» - 4,00 млн.

грн.;
- «Реконструкція фонтану в дитячому парку «Казка» - 1,083 млн. грн.

З  повагою,
Начальник управління
Басараб Р. Я. (0542) 22-55-21

mailto:ukb@smr.gov.ua


Сумська міська рада 
УП РАВЛ ІН Н Я КАПІТАЛЬНОГО БУДІВН И ЦТВА  

ТА ДО РО Ж Н ЬОГО  ГОСПО ДАРСТВА
вул. П етроп авл івська ,91, м. Суми, 40000, тел .(факс) +38(0542) 22-55-86

E-m ail: ukb@ sm r.gov.ua

на № від

Голові комісії з питань планування  
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Сумської міської ради 
Ш илову В. О.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій  
Сумської міської ради 
Липовій С. А.

від 07.06.2018 №Д 1/2/09.03

o s  у/

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради звертається до Вас з проханням внести зміни до міського 
бюджету на 2018 рік, а саме:

1. Зменш ити видатки у сумі 715,00 тис. гри. по КП КВК 1517325, КЕКВ  
3142 по об’єкту:

- Реконструкція стадіону «А вангард»- 715,00 тис. грн.;
2. Збільш ити видатки у сумі 485,00 тис. грн. по КПКВК 1517325, КЕКВ  
3142 на об’єкт:

- «Реконструкція приміщень «М уніципальний спортивний клуб з хокею 
на траві «Сумчанка» - 485,00 тис. грн.
3. Збільш ити видатки у сумі 30,00 тис. грн. по КП КВК 1517321, КЕКВ  
3132 на об’єкт:

- Капітальний ремонт 1 -го поверху КУ «Сумська спеціалізована школа І 
ступеня № 30 "Унікум" -  30,00 тис. грн.
4. Збільш ити видатки у сумі 200,00 тис. грн. по КПКВК 1517330, КЕКВ  
3132 на об’єкт:

- Капітальний ремонт цокольного поверху адмінбудівлі по вул. 
Першотравнева, 21 -  200,00 тис. грн.

З повагою,

Начальник управління

БасарабР. Я. (0542) 22-55-21

В. В. Ш илов

mailto:ukb@smr.gov.ua


НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
СУМ СЬКИЙ ВІДДІЛ П О ЛІЦІЇ

вул. Першотравнева, 21, м. Суми, 40000, 
тел. (0542) 66-72-04, факс (0542) 61-17-92

06*'. Оіь 2018 року №  Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської м іської ради 
Ш илову В.О.

Ш ановний Володимире Олександровичу!

Згідно з Указом Президента України № 97/2018 від 4 квітня 2018 року 
"Про внесення зміни до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року 
№ 693", 4 липня відзначається День Національної поліції України. В зв ’язку з 
цим у підрозділах поліції області проводиться відповідна підготовка до 
святкових заходів.

З метою забезпечення належної організації діяльності Сумського відділу 
поліції з прийому громадян, створення для них відповідних сприятливих умов 
перебування в адміністративному приміщенні та приведення його зовнішнього 
вигляду до естетичних норм та вимог щодо забезпечення благоустрою будівель 
міста, просимо Вас розглянути питання щодо виділення коштів на проведення 
капітального ремонту, а саме облицювання цокольної частини зовнішньої 
сторони адміністративної будівлі Сумського відділу поліції за адресою: 
вул. Першотравнева, 21.

Відповідно до проведених розрахунків (за виключенням декоративної 
цегли) для проведення зазначених робіт необхідні кошти у розмірі 200 тисяч  
гривен.

Вдячні Вам за порозуміння та взаємодопомогу.

П.І. Карабута
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ДЕП АРТАМ ЕН Т ФІНАНСІВ, ЕКОНОМ ІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
вул. І орького.21. м. Суми. 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394 

F.-mail: mflnAsmr.gov.ua Код ЄДР1ЮУ 02315854

0&. СЄ. dO /if M f / / 04.03.06-06 на № від

Сумському міському голові 
Лисенку О.М.

Першому заступнику міського 
голови
Войтенку В.В.

Еолові постійної комісії з питань 
планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради 
ПІ п л о в у  В.О.

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
направляє інформацію про стан врахування пропозицій, наданих під час 
електронних консультацій станом на 01.04.2018, які проводилися відповідно 
до розпорядження міського голови від 21.11.2017 № 404-Р «Про проведення 
консультацій з громадськістю щодо проекту міського бюджету на 2018 рік та 
проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Суми на 2018 рік 
та основних напрямів розвитку на 2019-2020 роки».

Додаток на арк. в 1 прим

Директор департаменту

С к и р т а ч

Войтенко 700-584 СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності раді

І Вхідний Na Ш - l/O t-  В
oSL-_ Об  20-/<f



Інформація
про стан врахування пропозицій, які були надані під час електронних 

консультацій з громадськістю та громадських слухань, до проектів 
міського бюджету на 2018 рік та Програми економічного і соціального  

розвитку міста Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку
на 2019-2020 роки 

станом на 01.04.2018

Відповідно до розпорядження міського голови від 21.11.2017 року 
№ 404-Р «Про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту 
міського бюджету на 2018 рік та проекту Програми економічного та 
соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 
2019-2020 роки» та розпорядження від 04.12.1017 року № 425 - Р «Про 
проведення громадських слухань щодо проекту міського бюджету на 
2018 рік та проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Суми 
па 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 2020 роки» з 23.11.2017
по 07.12.2017 було проведено електронні консультації з громадськістю,
16.12.2017 - громадські слухання, за результатами яких головним
розпорядникам бюджетних коштів було направлено загалом 25 питань для 
подальшого їх опрацювання та врахування за повноваженнями.

За підсумками І кварталу 2018 року за інформацією, наданою 
головними розпорядниками, було враховано (частково враховано) 4 питання. 
За рахунок коштів міського бюджету та субвенції з державного па виконання 
робіт з капітального ремонту житлового фонду, ремонту прибудинкових 
доріг та тротуарів, придбання комунального пасажирського транспорту тощо 
було передбачено 31,4 млн. грн., касові видатки склали 2,1 тис. гривень.

По 8 питаннях учасникам електронних консультацій та громадських 
слухань були надані відповіді роз’яснювального характеру, 13 питань 
залишаються неврахованими.

Більш детальна інформація про стан врахування пропозицій наведена в 
додатку (Додаток до інформації).



Додаток до інформації

Інформація
про стан врахування пропозицій, які були надані під час електронних 

консультацій з громадськістю та громадських слухань щодо проектів міського бюджету на 2018 рік та Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки

станом на 01.04.2018 року
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Департамент інфаструктурц міста Сумської міської ради

Всього питань 7 3 і 153,6 0 0,0 і 3

1 Улаштування та ремонт тротуарів 2 і 0 0,0 0 0,0 0 і

1.1. Тротуари попров. Вільний 1 0 0,0 0 0,0 і До титульного списку по улаштуванню нових та розширенню існуючих тротуарів, 
пішохідних та велосипедних доріжок роботи по пров. Вільний не ввійшли. Пропозиція не 
врахована.

1.2. Створення умов для людей з вадами зору: 
облаштування тротуарів тактильною плиткою, зокрема 
перед перехрестями.

1 і 0 0,0 0 0,0 При виконанні капітальних ремонтів тротуарів в поточному році, проектно-кошторисною 
документацією в обов'язковому порядку передбачається улаштування тактильних плит в 
місцях перетину тротуарів з проїздами.

2 Капітальний ремонт житлового фонду 2 0 І 153,6 0 0,0 1 і

2.1. Збільшення напору води по вул. Менделєєва, 4 1 1 153,6

(152,3 тис. грн. - 
залишок субвенції 
з ДБ; 1,3тис. гри. - 
співфінансування з 

МБ)

0 0,0 1 За рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у поточному році будуть продовжені 
роботи по капітальному ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, розпочатих у 
2017 році. Роботи планується виконати до кінця поточного року.

2 .2 . Ремонт даху по вул. Менделєєва, 4 1 0 0 0 0 і Капремонт покрівлі по вул. Менделєєва, 4 до титульного списку капітального ремонту 
житлового фонду на 2018 рік не ввійшов. Пропозиція не врахована.

3 Благоустрій 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0

3.1. Деталізувати за об'єктами розділ "Організація 
благоустрою" у розділі розпорядження Департаменту 
інфраструктури міста (перехід від титульних списків 
до програм)

1 1 Типовою формою рішення про місцевий бюджет не передбачено відповідної форми. 
Уточнені розрахунки до бюджету за КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених 
пунктів" на 2018 рік можуть бути надані у відповідь на звернення у визначені чинним 
законодавством терміни.

3.2. Розробка схеми розміщення майданчиків для вигулу 
собак у відповідних місцях

1 1 У травні поточного року заплановано визначити обсяги робіт по улаштуванню майданчиків 
для вигулу тварин та подати пропозицію до профільних депутатських комісій щодо виділення 
додаткових коштів на їх улаштування у другій половині поточного року.

----- ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1---------



Хи/п К атегорія питань

К
іл

ьк
іс

ть
 

пи
та

нь

О Результати  розгляду пропозицій

П рим ітки

Н
ад

ан
о 

ві
дп

ов
ід

і 
ро

з'
яс

ню
ва

ль
н 

ха
ра

кт
ер

у

Передбачено в м іському 
бюджеті на 2018 р ік  (з 

урахуванням  зм ін)

Касові видатки  за 2018 р ік  
(станом на 01.04.2018)

К іл ьк іс ть
в р а х о ван и х
(ч астк о в о

в р а х о ван и х )
пропозиц ій

оа
сс

5-

К
іл

ьк
іс

ть
 

пи
та

нь

Сума, тне.грн.

К
іл

ьк
іс

ть
 

пи
та

нь

С ума, тис.грн.

4 і 0 0 0,0 0 0,0 0 1
4.1 Запровадити деталізовану візуалізацію проекту "Карта 

ремонтів"
і 1 На сайті Департаменту інфраструктури міста оприлюднюються титульні списки об’єктів, де 

проводяться капітальні ремонти та будівництво (реконструкція). На сайті Сумської міської 
ради (розділ: Городянину\ Інформаційні матсріали\ Інформаційні матеріали з питань ЖКГ) 
оприлюднюється інформація управління капітального будівництва та дорожнього 
господарства щодо переліку вулиць для надання послуг по поточному ремонту вулично- 
дорожньої мережі та штучних споруд міста.

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумськоїміської ради

Всього питань 8 2 1 1535,0 1 2,1 1 5

4 Ремонт прибудинкових доріг гаі тротуарів 6 0 1 1535,0 1 2,1 1 5

1.1. Улаштування та ремонт тротуарів пл. Горького 2, 4, 6, 
вул. Горького 25, пров. Вільний

1 1 Згадані об'єкти не включені до переліку об'єктів капітального ремонту прибудинкових 
територій затвердженого на 2018 рік.

1.2. Улаштування тротуарів та каналізаційних люків по 
вул, Ковпака, 41 та 43

2 2 Згадані об'єкти не включені до переліку об'єктів капітального ремонту прибудинкових 
територій затвердженого на 2018 рік.

1.3. Ремонт дороги по вул. Романа Атаманюка, 49 1 1 1 535,0 1 2,1 1 По даному об'єкту розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу 
та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт. 
Роботи будуть виконані до кінця 2018 року.

1.4. Тротуари по вул. Романа Атаманюка, 29, 31, 49 1 1 До переліку об'єктів капітального ремонту прибудинкових територій на 2018 рік включено 
об'єкт "Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку №49 по вул. 
Романа Атаманюка", по якому передбачено облаштування тротуарів і дорожнього покриття. 
Улаштування та ремонт тротуарів по вул. Романа Атаманюка, 29, 31 не включені до переліку 
об'єктів капітального ремонту прибудинкових територій затвердженого на 2018 рік.

1.5. Створення умов для людей з вадами зору: 
встановлення звукових світлофорів

1 1 Встановлення звукових світлофорів не передбачено титульним списком на 2018 рік. Заявнику 
направлено листа про надання конкретного переліку перехресть, перед якими необхідно 
встановити звукові світлофори.

2 Капітальні вкладення 2 2 0 0 0 0 0 0
2.1. Перейти від розпорошення наявних ресурсів між 

купою проектів до зосередження на кількох об'єктах, 
які місто здатне максимально реалізувати протягом 
бюджетного року, решту - виключити

1 1 3 огляду на значну кількість перехідних об'єктів капітального будівництва їх необхідно 
завершити та ввести в експлуатацію.

2 2 Вилучити із бюджету на 2018 рік "Євродвори" 1 1 На адресу Сумської міської ради постійно надходять звернення від мешканців міста щодо 
облаштування прибудинкових територій та внутрішньоквартальних доріг по м. Суми, тому 
дана пропозиція не є доцільною.

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Всього питань 2 1 0 0 0 0 0 1

1 2 1 0 0 0 0 0 1
7
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ї ї . Не передбачати в бюджеті коштів на відшкодування 
ПДВ для співфінансування витрат на придбання 
тролейбусів у рамках спільного проекту Міністерства 
інфраструктури України та Європейського 
інвестиційного банку "Міський громадський 
транспорт України"

і 1 Сумською міською радою 21 грудня 2017 року було прийнято рішення "Про міський бюджет 
на 2018 рік" № 2909 - МР, відповідно до якого в міському бюджеті передбачено кошти, 
необхідні для сплати суми ПДВ, яка не покривається за рахунок кредитних коштів від 
Європейського інвестиційного банку.

1.2. Викладати на сайті міської ради всю інформацію щодо 
наданих громадянами пропозицій та стану реагування 
на них, без видалення минулорічних

і 1 Інформація про стан врахування пропозицій, які були надані під час електронних 
консультацій з громадськістю та громадських слухань, до проектів міського бюджету та 
Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на відповідний рік розмішується 
у відповідних розділах на офіційному сайті Сумської міської ради (розділ: 
Городянину\Громадські обговорення\Електронні консультації з громадськістю) та на сайті 
департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (розділ: 
БюджетЩормативно-правова база\Інше\Консультації з громадськістю).

Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради

Всього питань 4 0 2 29690,0 0 0,0 2 2

1 Транспорт 4 0 2 29690,0 0 0,0 2 2

1.1. Передбачити кошти для виконання програми розвитку 
пасажирського транспорту на 2018 рік

1 1 29240,0 0,0 1 Програмою розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2018 рік передбачено 
кошти міського бюджету в сумі 278,5 млн. грн., залучені (кредитні) кошти - 62,7 млн. грн., 
інші кошти -  1,4 млн. гривень. Станом на 01.04.2018 в міському бюджеті на придбання 
комунального пасажирського транспорту було передбачено 29240,0 тис. грн., в т.ч. на 
придбання 4 автобусів - 8440,0 тис. гри., 4 тролейбусів - 20800,0 тис. гривень.

1.2. Виділення коштів з міського бюджету на придбання 10 
тролейбусів

1 0,0 0,0 1 Станом на 01.04.2018 в міському бюджеті не передбачено кошти на додаткову закупівлю 10 
тролейбусів.

1.3. Створення умов для людей з вадами зору: 
облаштування тролейбусів та автобусів зовнішнім 
озвученням.

1 0,0 0,0 1 Проведено тендер із закупівлі 4 тролейбусів, які будуть обладнанні звуковими інформаторами 
з оповіщенням пасажирів як у салоні, так і зовні тролейбусів.

1.4 Закупівля послуг щодо дослідження мобільності 
мешканців міста провести на тендерній основі

1 1 450,0 0,0 1 В міському бюджеті передбачено 450,0 тис. грн. на проведення дослідження мобільності 
мешканців міста. Готуються необхідні документи для оголошення тендеру.

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради

Всього питань 1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 1
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1.1. Викласти на сайт міської ради посилання на сервіс і і Департаментом фінансів, економіки та інвестицій щомісячно здійснюється оновлення даних
ОрепВис^еї та забезпечити повноту його наповнення і для візуалізації дохідної та видаткової частин міського бюджету м. Суми на сайті
своєчасність оновлення \vw\v.openbudget.in.ua. Проте існуюча система візуалізації некоректно відображає деякі дані

по існуючих позиціях, що, в свою чергу, здійснює вплив на загальну оцінку користувачів
інформації. Для повноцінної роботи сервісу та розміщення посилання на нього проводиться
робота щодо виявлення недоліків та підготовки пропозицій розробникам з метою їх усунення.
Питання залишається на контролі.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради

Вього питань 2 2 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Виділення коштів з міського бюджету на лабораторні 1 ] 0,0 0,0 Придбання продуктів харчування проводиться у підприємців, які мають дозвільні документи
дослідження перевірки якості продуктів харчування в на ведення відповідної діяльності. Якість продуктів обов'язково підтверджена сертифікатами.
закладах освіти та медичних закладах у сумі 200,0 тис. Кошти на проведення лабораторних досліджень якості продуктів в закладах освіти та
гривень. медичних закладах не передбачено в міському бюджеті на 2018 рік.

Виділення коштів з міського бюджету на придбання 1 1 0,0 0,0 Відповідно до інформації, наданої відділом охорони здоров'я Сумської міської ради, потреба
проїзних квитків на рік для медичних працівників, які в придбанні проїзних квитків у медичних закладах відсутня. Освітнім закладам на апаратній
надають первинну медичну допомогу хворим на дому нараді від 07.02.2018 року було запропоновано придбавати проїзні квитки в межах видатків
та по 1 -  для кожного освітнього закладу (всього 200 галузі. Станом на 01.04.2018 було придбано 1 проїзний квиток для НВК №11.
шт.) - 200,0 тис. гривень.

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

Встановлення та виплата одноразової допомоги 1 і Пропозиція опрацьовується департаментом з Сумською міською організацією Українського
інвалідам І та II груп по зору до Міжнародного дня товариства сліпих та відділом охорони здоров’я Сумської міської ради.
сліпих

РАЗОМ 2 5 8 4 31378.6 1 2,1 4 13

4
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Сумська міська рада 

Д Е  11Л РТАМ  Е III I I ІФ Р А С Т  РУ КТУ РИ М І С ТА
вулиця Горького, 21. м. Суми. 40020. тел/факс 700-500. 

e-mail: dimu/’smr.gov.ua

9S6/6''> ~■<£/■
• Голові постійної комісії ч питань

житлово-комунального господарства,
благоустрою, енергозбереження, 
транспорту та зв'язку 
Гробовій В. II.

Голові постійної комісії з питань 
у планування соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприсмства, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Ш илову В.О.

Відповідно до Положення про дольову участь співвласників у поточному, 
капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових 
будинках м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 05.10.2016р. 
.Mbl 162-МР (далі Положення) до департаменту інфраструктури міста Сумської 
міської ради надійшло наступні звернення (пропозиції):

1) Ж К К  №  100 та адресою пул. Г.Крут, 72 щодо дольової участі 
співвласників у проведенні капітального ремонту ліфтів п. І. 2. .1, житлового 
будинку №  72 по вул. Г.Крут:

I Іопсрсдня таї альпа с у м  а робіт (проекту) складне 633 000,00 грі;.
II соб хід на сума коштів співвласників для с півфінансування заходів складає 

1 89 900,00 грн.. ню становить 20% від загальної вартості робі)' (проекту).
На момент подання звернення (пропозицій) ЖІ»К. №  100 всього зібрано 

колективних коштів співвласн иками 193 501,23 грн.. ідо становить 30,57°/) від 
загальної вартості робіт (проекту).

11 еоб.ч ід на сума коштів з міського бюджете для співфін ан сування заходів 
443 І (10 ,0<) і урн.. що стаї іовить 70%  від загальної вартості робіт.

2) ОСІЛІ «Вчитель по вул. К ірова , 134 в м. С у ми »  та адресою 
вул. І .К о н д рать ева ,  134 щодо дольової участі співвласників у проведенні 
капітального ремонту по заміні водостічної системи житлового будинку № 134 по 
в ул . І . Кондратьева:

І Іопсрсдня загальна сума робіт (проекту) складає 140 (]()(),()() ірн.
Необхідна сума коштів співвласників для співфінансування заходів складає 

42 000,00 і рік. ню сі а по він ь З ОТ) віл чаї альної вар і осі і робіт (проекту І.



11а м о м ент п о д ан ня звернення ( проп озицій) О С Б Б  « В ч и те л ь по в у л . К ірова .  
134 в м . С у м и» всього зібрано колективних кош тів  с п ів в л ас н и к а м и 42 100.00 грн.,  
щ о  становить  3 0 .0 8 %  віл  загальної  вартості робіт  ( проекту) .

І Іеобхі.-ліа сума ко штів з м іського бю дж ету л ля с півф і на псу вання зах о д ів  
9 8  000,00 грн.. що становить  70%  від загальної  вартості  робіт.

В ідпов ідно  до у м о в  Положення комісія і  п и тан ь  ж итл о в о -к о м у н а л ьн о го  
господарства ,  благоустрою , енергозбереж ення ,  т р ан с п о р т у  та  зв 'язку  о ц ін ю є  
пропозиції ,  проводить відбір, складає та  п огодж ує  с п и с о к  кап ітального  р ем о н ту  
б агатокварти рни х  будинків  з дольовою  у частю  для п о д ал ь ш о го  впровадж ення  в д ію  
та передає на погодж ення постійній ком іс і ї  з п и та н ь  планування со ц іал ьн о -  
е ко н о м іч н о го  розвитку, бю д ж ету ,  ф інансів ,  розвитку  п ідп риєм н и цтва ,  торгівл і  та  
п о с л у ї . регуляторно ї  політики.

В раховую чи ви щ евикл алене  надаєм о Вам на розгляд, відбір та  погодж ен н я  
п р о п о зиц і ї  щ одо  вклю чення до  списку к а п іт а л ь н о ю  р е м о н ту  багато кв ар ти р н и х  
б у д и н к ів  з д о л ьо во ю  у частю  на 2018 рік.

1. С пи сок  звернень (пропозицій) щ о до  д о л ь о в о ї  участі  сп іввласників  у 
к ап італьном у  ремонті (рекон струкц ії ,  м одерн ізац і ї)  в багато квар ти р ни х  ж и тл о в и х  
б у д и н к а х  м. Суми. 1-му та  2-му адресату.
2. І Іакет документів  за адресою  вул. Г .Крут. 72 - І -му адресату.
3.  Пакет докум ентів  за адресою  вул. Г .К он дратьева .  134 -1 -м у  адресату

Додатки:

Д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т у

Даренеї,ка
7 0 0 - 5 9 3

.1. Я рем енко



Список звернень (пропозицій) щодо дольової участі співвласників у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових
будинках м. Суми за травень 2018 року

відповідно до р іш ення С ум ської м іської ради від 05 ж овтня 2016 року №  1162-М Р "П ро затвердж ен ня Положення про до льо ву  у часі ь сп іввласн и к ів  у поточному,
капітальному рем онтах (реконструкції, м одернізації) в багатокварти рн и х  ж итлових будинках м. Суми"

№
іі/іі

Уповноважена 
особа, ГІІБ Адреса, телефон

Дата 
надходеннн 

та номер 
заявки

Короткий зміст
Попередня 

загальна сума 
робіт, гри.

Дольова участь 
співвласників, гри.

Дольова участь 
міської ради, 

гри
Примітка

1 Ш апош ник Лідія 
Володим ирівна

вуд. І '.К руг, буд. 72 
тел. 099-065-4 1 -39

976 /05 .01 .ОІ- 

ІО від 
05.05.2018р.

кап і гал ь п и й ре мои т 
л іф тів  п. 1, 2, 3

633 000,00 189 900.00 
(па даний час

співвласниками зібрано - 
193 501,23 ери)

443 100,00 Ж Б К  №  ю о

І Іортяний Д м итро 
М иколайович

вуд. Г .Кондратьева, 
б у д .134 

тел.099-8757177

996/05 .01 .ОІ- 

ІО від 
08.05.2018р.

капітальний ремонт 
водостічної системи

140 000,00 42 000,00 
(наданий час 

співвласниками зібрано - 
42 100,00 ери)

98 000,00 О С Б Б  " Вчитель по 
вул. Кірова. 134 в м. 
С уми"

Директор департаменту Г.І. Яременко



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
У П РА В Л ІН Н Я  О С В ІТ И  І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05 
E-mail: osvita@meria.sumv.ua

04.06.2018 № 13.01-18/ V / 5

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально — економічного 
розвитку, бю джету, фінансів, розвитку 
п ідприєм ництва, торгівлі та  послуг, 
регуляторної політики 
С ум ської міської радиVIІ скликання 

/А 'Ш илову  В.О.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій 
Липовій С.А.

У зв'язку з тим, що розрахункова вартість поточного ремонту туалетних 
кімнат закладу дошкільної освіти № 40 становить 120145 грн через різке 
зростання цін на будівельні матеріали.

Проте, на проведення поточного ремонту туалетних кімнат були 
передбачені кошти у сумі 100000 грн (кошти, на виконання виборчих програм 
та доручень виборців (депутат Бурбика В.О.) з урахуванням змін на травень 
2018 року по КЕКВ 2240 «Оплата послу (крім комунальних), тому управління 
освіти і науки Сумської міської ради звертається до Вас з проханням виділити 
додаткові кошти на проведення поточного ремонту туалетних кімнат у сумі 
20145 грн., для завершення поточного ремонту туалетних кімнат до нового 
навчального року по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти».

Заст. начальника управління освіти і науки

Токарева 326-570

mailto:osvita@meria.sumv.ua


Сумська м іська рада 
ДЕП АРТАМ ЕН Т ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я РЕСУРСН И Х ПЛАТЕЖ ІВ
вул. Садова, 33, м. Суми, 40009 тел. (0542) 700-404, E-mail: dresurs@.smr.gov.ua

O f- /<? № Q € .0 f~ /6  Ha №_ від

Оё

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, торгівлі 
та послуг, регуляторної політики 
Сумської міської ради VII скликання

Ш илову В.О.

Директору департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської 
міської ради

Липовій С.А.

Про виділення кош тів

На підставі протокольного рішення координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва від 24.05.2018 (копія додається), враховуючи зміни, 
внесені до цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва в 
м. Суми на 2017-2019 роки відповідно до рішення Сумської міської ради від
23.05.2018 № 3450-М Р (далі -  Програма), просимо Вас виділити департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткові кошти на 
2018 рік по КПКВК 3117610 «Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва», а саме:

Н айменування завдань  
Програми

КЕКВ Липень Ж овтень Разом на 
2018 рік

Завдання 5. Організаційна та 
інформаційна підтримка проведення у 
м. Суми міжнародного форуму 
розвитку ІТ-технологій 
«ІТРЕОРЬЕЗиМУ»

2210 - 3 300 ,00

17 000,00
2240 - 13 700,00



Завдання 9. Організаційна та 
інформаційна підтримка проведення 
форумів, виставкових заходів, 
постійно діючих виставок, у тому 
числі «ХендМейд» на 
Монастирському узвозі

2210 15 000,00 -

50 000,00
2240 35 000,00 -

ВСЬОГО:
у т. ч.: 
2210 
2240

50 000,00

15 000,00 
35 000,00

17 000,00

3 300,00 
13 700,00

67 000,00

18 300,00 
48 700,00

Додаток: на арк.

В. о. директора департаменту А Ш Т.О. Михайлик

Брага 700 410 

Боженко 700 139



«Витяг з протоколу №2 засідання координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва» від 24.05.2018 року:

П ротокол № 2
засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва

(далі -  координаційна рада)

24.05.2018 м. Суми
ПРИСУТНІ:
Боженко К.В. — секретар координаційної ради 

Члени координаційної ради:
Дубицький О.Ю ., Іченська С.А., Коган Б.Г., М акаренко К.В., 
М ихайловський В.В., М осунов Б.О., Резнік Н.М ., Сорока О.В., 
Стрижова A.B., Перепека І.О., Тимченко Г.Ф., Якимович О.В.

Запрошені:

Баранов A.B. -  секретар Сумської міської ради
Суховій О.В. - заступник директора Сумської обласної дирекції 
АБ «УКРГАЗБАНК»
Александров В.Т. - к.т.н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту 
Сумського державного університету
Троян Л.М . - головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва та 
регуляторної політики управління розвитку споживчого ринку та 
підприємництва департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської 
обласної державної адміністрації
М озгова Н .П .- головний спеціаліст відділу культури та туризму Сумської 
м іської ради

1. СЛУХАЛИ:
Александров В.Т. розповів про позитивний результат проведення 

міжнародного форуму розвитку IT-технологій «ITPEOPLESUM Y» у листопаді 
2017 року, підписання М еморандуму сприяння реалізації пріоритетних 
напрямків щодо розвитку міста Суми у рамках концепції «Sm artC ityCyM H » на 
період до 2027 року, проведення заходів з виконання підписаного міським 
головою меморандуму про співпрацю між ЕП-teachoffice України та Сумською 
міською радою і Закону України «Про електронні довірчі послуги». Зазначив, 
що потужний поштовх з активізації цього напрямку роботи в місті відбувся 
саме завдяки проведеному форуму. Враховуючи, що ЄС планує інвестувати 
700 млрд. євро в розвиток цифрової економіки,з них для України заплановано 
5 млрд. євро, звернув увагу присутніх на необхідність активного просування 
м іста Суми в цьому напрямку та обов’язкового проведення форуму в 2018 році.

Іченська С.А. зазначила, що проекти, які підтримує координаційна рада, 
не завжди погоджує департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської



міської ради, тому вони не реалізуються в повній мірі. Боженко К.В. доповіла, 
що департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської м іської ради на 
2018 рік на проведення вказаного форуму виділено 50,0 тис. грн., замість
67,0 тис грн., які передбачені цільовою Програмою підтримки малого і 
середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки (далі -  Програма) на 
2018 рік.

Баранов A.B. наголосив, що міська влада готова до співпраці з 
представниками бізнесу. Підприємці сплачують податки, поповнюють міський 
бюджет, тим самим допомагають розвивати місто, тому підприємцям має 
надаватись підтримка шляхом виділення коштів з міського бюджету на заходи, 
які сприяють розвитку бізнесу. Крім того, комп’ютерні технології необхідні 
міській владі для прийняття певних рішень без залучення посадовця, що 
допоможе виключити корупцію. На даний час відбувається активна робота в 
цьому напрямку, налагоджуються ефективні зв ’язки, відбуваються ділові 
зустрічі керівництва міста щодо впровадження проекту «SmartCity 
Суми»,триває продовження співпраці з HI-teachoffice України, як основного 
розробника Концепції впровадження цифрової економіки України, прийнятої 
17 січня 2018 року Кабінетом М іністрів України. Необхідність проведення 
форуму в 2018 році на високому професійному рівні не викликає жодного 
сумніву, тому необхідно звернутись до голови постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради Ш илова В.О. та директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради Липової С.А. стосовно виділення департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткових коштів на 
2018 рік у сумі 17,00 тис. грн. на виконання відповідного заходу Програми.

1.1.ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  13, «Проти» -  0, «Утримались» -  0.
Ріш ення прийняте одноголосно.

1.2.ВИ РІШ И ЛИ :Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 
м іської ради (Клименко Ю .М .) звернутись до голови постійної комісії з питань 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради Ш илова В.О. та директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської м іської ради Липової С.А. стосовно виділення департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткових коштів на 
2018 рік у сумі 17,00 тис. грн. на виконання заходу Програми: «Організаційна 
та інформаційна підтримка проведення у м. Суми міжнародного форуму 
розвитку IT-технологій «IT PEOPLE SUMY».

Секретарю координаційної ради Боженко К .В. — доповісти про результати 
розгляду цього питання координаційній раді та секретарю Сумської міської 
ради Баранову A.B.

3. СЛУХАЛИ:



Боженко К.В. довела до відома присутніх, що рішенням Сумської міської 
ради від 23.05.2018 року № 3450-М Р внесено зміни до цільової Програми 
підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки.

Додано захід — участь Сумської міської ради спільно з Центром 
міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) та Сумським державним 
університетом (СумДУ) у створенні платформи для розвитку бізнесу (бізнес- 
центру) ш ляхом надання субвенцій з міського бюджету державному бюджету у 
сумі 199,00 тис. грн.

У завдання «Проведення міського конкурсу «Кращий сумський 
кондитер» до Дня міста Суми», у зв ’язку із збільш енням фінансування, внесені 
зміни у розрахунки. На виконання завдання «Організаційна та інформаційна 
підтримка проведення форумів, виставкових заходів, постійно діючих виставок, 
у тому числі «ХендМ ейд» на М онастирському узвозі» додане фінансування з 
міського бюджету у сумі 50,00 тис. грн., з інших джерел -  237,00 тис. грн., 
показники та відповідні розрахунки.

Коган Б.Г. зауважив, що недостатньо виділяється коштів на розвиток 
управління «Центр надання адміністративних послуг в м. Суми» Сумської 
м іської ради (далі -  ЦНАП),запитав, чому заходи з розвитку ЦНАПу не були 
включені до проекту рішення внесення змін до Програми.

Боженко К.В. доповіла, що пропозиції ЦНАПу були включені в проект 
відповідного рішення, але не погоджені департаментом фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради, як такі, що не відносяться до цілей Програми.

Стрижова A.B. проінформувала присутніх про роботу ЦНАПу. Зокрема, 
наголосила, що ЦДАП надає від 8,5 тис. -  9,0 тис. послуг на тиждень до
14,0 тис. послуг на тиждень та використовує в роботі 13 державних реєстрів. 
Потрібно: додаткові приміщення та робочі місця; 4 додаткові робочі станції для 
оформлення біометричних паспортів; зробити ремонт східців до ЦНАПу по 
вул. Горького, 21. Вирішено питання виділення коштів на облаштування 
дитячої кімнати, але багато інших питань по фінансуванню не вирішується, 
незважаючи на те, що ЦНАП значно поповнює міський бюджет за рахунок 
надання платних послуг.

Іченська С.А. запропонувала звернутись до департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської міської ради з вимогою надати роз’яснення 
стосовно додаткового фінансування ЦНАПу, можливості внесення пропозицій 
ЦНАПу до інших програм, якщо це не є сферою дії цільової Програми 
підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2017-2019 роки, 
оскільки бізнес-середовищ е міста задоволене стабільною роботою ЦНАПу та 
зацікавлене в його подальшому розвитку, який неможливий без відповідного 
фінансування.

3.1.ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -  13, «Проти» -  0, «Утримались» -  0.
Ріш ення прийняте одноголосно.



3.2.ВИРІШ ИЛИ:
1. Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради 

(Клименко Ю .М .) звернутись до голови постійної комісії з питань планування 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 
ради Ш илова В.О. та директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради Липової С.А. стосовно виділення департаменту 
забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради додаткових коштів на 
2018 рік у сумі 50,00 тис. грн. на виконання заходу Програми: «Організаційна 
та інформаційна підтримка проведення форумів, виставкових заходів, постійно 
діючих виставок, у тому числі «ХендМ ейд» на М онастирському узвозі».

Секретарю координаційної ради Боженко К .В. -  доповісти про результати 
розгляду цього питання координаційній раді та секретарю Сумської міської 
ради Баранову A.B.

2. Начальнику ЦНАПу Стрижовій A.B. звернутись до голови постійної 
комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики 
Сумської м іської ради Ш илова В.О. та директора департаменту фінансів, 
економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. та надати 
необхідну інформацію про потребу в додатковому фінансуванні.

Про результати розгляду доповісти координаційній раді.
3. Звернутись до міського голови м. Суми від імені координаційної ради 

стосовно розгляду можливостей додаткового фінансування ЦНАПу та 
фінансування в повній мірі заходів Програми».

Секретар координаційної ради 
з питань розвитку підприємництва


