
Додаток 1  

до листа 

«Про хід виконання програми» 

ІНФОРМАЦІЯ  

про хід виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік  

та наступні 2020-2021 програмні роки за підсумками 2020 року 
 

№  

з/п 
Заходи 

Термін  

виконання 
Стан виконання заходу 

 

1 2 3 4 

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури 

Пріоритет 1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Сумщини 

Завдання 1. Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку області 

1.  Реалізація спільного проєкту 

ЄС/ПРООН «Об’єднання спів-

власників багатоквартирних бу-

динків для впровадження ста-

лих енергоефективних рішень 

(HOUSES)» 

2019-2021 

роки 

Протягом звітного періоду проводилась реєстрація на платформі проєкту houses.in.ua функціонуючих     

ОСББ, ініціативних груп (ІГ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).  

Усього з початку реалізації проєкту у Сумській області проведено 256 тренінгів та вебінарів, учасни-

ком яких стала 3401 особа, зареєстровано 85 ОСББ 

2.  Реалізація швейцарсько-укра-

їнського проєкту «Підтримка  

децентралізації в Україні» 

DESPRO 

2019-2020 

роки 

Проведено комплекс заходів, передбачених реалізацією програми «Програма з модернізації, оптиміза-

ції та розвитку системи водозабезпечення Березівської об’єднаної територіальної громади Глухівсько-

го району Сумської області». З початку реалізації встановлено 2 частотні станції, 2 фільтри для очи-

щення води, 2 лічильники води, облаштовано 2 санітарні зони, проведено ремонт 4 свердловин, рекон-

струйовано водогін протяжністю 0,4 кілометра.  

У смт Шалигине реконструйовано 3 кілометри водогону, проведено капітальний ремонт 3 свердловин, 

облаштовано 3 санітарні зони. Отримано комп’ютерну техніку на суму 17,5 тис. гривень. 

Проєкт завершено 
 

3.  Реалізація проєкту Європей-

ського Союзу «Підвищення 

енергоефективності будівель 

освітніх закладів м. Конотоп» 

2019 рік Завершено реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу № 10 «Ялинка» та реконструкцію 

будівлі Конотопської міської гімназії.  

Проєкт завершено 

4.  Реалізація проєкту «Підвищен-

ня енергоефективності в освіт-

2019-2020 

роки 

Проводяться будівельні роботи першої черги реконструкції-термомодернізації КУ Сумська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів № 7 (будівля центрального корпусу), розпочато будівельні роботи реконструк-
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ніх закладах м. Суми» ції-термомодернізації КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, розроблено тендерну доку-

ментацію та оголошено тендер на вибір виконавця капітального ремонту системи освітлення КУ Сумсь-

ка загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

5.  Реалізація Проєкту «Підтримка 

організацій – лідерів у протидії 

корупції в Україні «ВзаємоДія» 

(2018-2022) 

2019-2021 

роки 

Протягом реалізації проєкту проведено тренінги для державних службовців «Методика проведення анти-

корупційної експертизи та електронне декларування», для державних службовців та посадових осіб місце-

вого самоврядування – «Моніторинг та аналіз даних в публічних закупівлях», «Школа уповноважених 

підрозділів. Напрями роботи та сфера діяльності». 

У 2020 році проєкт не реалізовувався 
Завдання 2. Розвиток індустріальних (промислових) парків 

1.  Розвиток індустріального (про-

мислового) парку «Тростя-

нець» у місті Тростянець 

2019-2021 

роки 

У квітні 2020 року КП Тростянецької міської ради «Агенція місцевого розвитку» набуло статус керу-

ючої компанії промислового парку «Тростянець». 

У першому півріччі 2020 року Тростянецька міська рада за рахунок власних коштів розробила проєкт-

но-кошторисну документацію – «Будівництво інженерних мереж електрозабезпечення до КНС проми-

слового парку «Тростянець» в місті Тростянець Сумської області» та «Реконструкція дороги від  

вул. Набережна до промислового парку «Тростянець» в м. Тростянець Сумської області».  

За результатами перемовин, потенційним учасником парку ТОВ «Індичка» планується будівництво 

заводу з переробки мʼяса індички (планується взяти в оренду земельну ділянку площею 9,1 гектара) з 

орієнтовною кількістю нових робочих місць – 300. Наразі підприємство займається проєктуванням 

виробництва 

2.  Розвиток індустріального пар-

ку «Свема» у місті Шостка 

2019-2021 

роки 

З метою подальшого розвитку інфраструктури індустріального парку «Свема» розроблено два проєкти, 

які постійно подаються на участь у різних конкурсах та грантових програмах, а саме: «Будівництво про-

мислової сонячної електростанції потужністю 1 МВт із наземним розміщенням панелей на території 

індустріального парку «Свема», «Реконструкція нежитлового приміщення під науково-виставковий 

центр індустріального парку «Свема». 

ТОВ «Шосткинський елеватор» (підприємство-учасник індустріального парку «Свема») побудовано 

залізничну колію, яка з’єднує підприємство з південно-західною залізницею, сушарку та пункт відван-

таження на залізничний транспорт. Підприємство працює в напрямі збільшення виробничих потужнос-

тей. Планується закупка та встановлення трьох силосів для зберігання зернових та транспортного устат-

кування. 

На цей час проводиться робота з інвестором – потенційним учасником індустріального парку «Свема» – 

ESE Investment AG, що працює у сфері альтернативних джерел енергії 
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3.  Розвиток індустріального пар-

ку «Суми» 

2019-2021 

роки 

На замовлення виконавчих органів Сумської міської ради виготовлено містобудівну документацію – 

детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми») та проведено 

його стратегічну екологічну оцінку. З метою популяризації індустріального парку «Суми» виготовле-

но поліграфічну продукцію (тизери), а також ролл-ап індустріального парку. 

У 2020 році Сумською обласною державною адміністрацією сформовано перелік потенційних об’єктів 

інвестування (типу «Brownfield», «Greenfield», «Existing companies», у тому числі в межах індустріа-

льних парків) Сумської області. Узагальнена інформація розміщена на вебпорталі місцевих органів 

виконавчої влади Сумської обласної державної адміністрації 

(http://gue.sm.gov.ua/index.php/uk/investoram) 

Завдання 3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області 

1.  Формування переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійс-

нюватися за рахунок коштів 

державного фонду регіональ-

ного розвитку 
 

2019-2021 

роки 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 № 211-р «Про інвестиційні програми 

і проєкти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів держав-

ного фонду регіонального розвитку» (зі змінами від 13 травня 2020 р. № 543-р ) затверджено реаліза-

цію 24 інвестиційних проєктів на суму 202236,931 тис. гривень 

2.  Формування переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійс-

нюватися за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 
 

2019-2021 

роки 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 891-р «Про розподіл у 2020 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» (зі змінами) затверджено фінансування 49 об’єктів на суму 

38,8 млн гривень 

3.  Формування переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійс-

нюватися за рахунок субвенції 

з державного бюджету місце-

вим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних те-

риторіальних громад 
 

2019-2021 

роки 
Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних тери-

торіальних громад Державним бюджетом України на 2020 рік не передбачено 

4.  Формування переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійс-

2019-2021 

роки 
Рішенням Сумської обласної ради від 18.12.2020 за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету 

виділено 34684,2 тис. гривень для розбудови та поліпшення стану 43 об’єктів інженерно-транспортної 
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нюватися за рахунок бюджету 

розвитку обласного бюджету 

та соціальної інфраструктури області 

Завдання 4. Забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства Сумської обласної ради «Фонд інвестування об’єктів соціа-

льної сфери та промисловості» 

1.  Фінансова підтримка діяльнос-

ті комунального підприємства 

Сумської обласної ради «Фонд 

інвестування об’єктів соціаль-

ної сфери та промисловості» 

2019-2020 

роки 

На реалізацію заходу профінансовано з обласного бюджету 600 тис. гривень 

Пріоритет 1.2. Промисловість 

Завдання 1. Модернізація та введення нових промислових потужностей, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, ство-

рення нових робочих місць 

1.  Будівництво цеху № 3 заводу 

коркувальних засобів і поліг-

рафічних виробів у ПрАТ «Тех-

нологія», місто Суми 

2019-2020 

роки 

Цех № 3 із виробництва коркувальних засобів та поліграфічних виробів введено в дію в червні 2020 ро-

ку, створено 223 нові робочі місця. Кошторисна вартість об’єкту становить понад 116 млн гривень 

2.  Розширення виробничих потуж-

ностей у ТОВ «Кусум Фарм», 

місто Суми 

2019-2020 

роки 

Введено в дію цех із виробництва нестерильних лікарських засобів, створено 40 нових робочих місць. 

Кошторисна вартість будівництва становить понад 15 млн гривень 

3.  Продовження реконструкції вуз-

ла подачі калію хлористого у 

цеху складних мінеральних доб-

рив (І черга) у ПАТ «Суми-

хімпром», місто Суми 

2019-2021 

роки 

Продовжуються  роботи з реконструкції вузла подачі калію в цеху складних мінеральних добрив. Рекон-

струкцію вузла передбачається завершити в березні 2021 року 

4.  Реконструкція відділення повер-

хневої обробки із встановленням 

вібросит та центрифуг у 

ПАТ «Сумихімпром», місто Су-

ми 

2020 рік Завершено реконструкцію відділення поверхневої обробки із встановленням вібросит та центрифуг. 

Установлено два вібросита та проведено промислове випробування. Інвестовано понад 12 млн гривень  

 

5.  Модернізація технологічного 

обладнання у ТОВ «Укртранс-

пневматика», місто Лебедин 

2019-2021 

роки 

Модернізація та придбання технологічного обладнання у 2020 році не проводилось через обмеженість 

фінансових ресурсів 
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Завдання 2. Посилення науково-технічного співробітництва між промисловими підприємствами та науковими установами, вищими навчальними 

закладами з метою прискореного трансферту створених технологій у виробництво та підготовки кадрів відповідно до потреб промисловості 

1.  Поглиблення співпраці промис-

лових підприємств області з 

науковими установами та ви-

щими навчальними закладами  

з метою модернізації вироб-

ництв, запровадження енерго-

зберігаючих технологій, підго-

товки спеціалістів для потреб 

промислового комплексу 

2019-2021 

роки 

Сумським державним університетом у 2020 році продовжувалась співпраця з промисловими підпри-

ємствами на виконання науково-дослідних та проєктно-конструкторських робіт. З підприємствами 

укладено 202 договори на суму 5,3 млн гривень. Основними замовниками робіт є: ПАТ «Сумихім-

пром», АТ«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», ТОВ «Сумський ма-

шинобудівний завод», ПП «Завод «ПЕМ», ТОВ «Сумська насосна техніка», ТОВ Українська гідравлі-

ка», ПП «Променергомаш», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Гідроелектросистеми», ТОВ НВП «Маш-

будсервіс», ТОВ «Ексцентрик», Конотопський ремонтно-механічний завод, АТ «Глухівський завод 

«Електропанель», ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат», ТОВ «Завод Кобзаренка». 

Сумський національний аграрний університет співпрацює із понад 20 промисловими підприємствами 

у напрямі виконання науково-дослідних робіт у галузі виробництва та переробки сільськогосподарсь-

кої продукції, біохімії та біотехнології, безпеки продуктів тваринництва та рослинництва, проведення 

інженерно-технологічних досліджень  

Пріоритет 1.3. Сільське господарство 

Завдання 1. Виробництво органічної продукції 

1.  Відшкодування суб’єктам гос-

подарювання агропромислового 

комплексу області з обласного 

бюджету на безповоротній ос-

нові 75% витрат у зв’язку із 

проведенням та підтвердженням 

відповідності виробництва ор-

ганічної продукції та отриман-

ням сертифікату відповідності  

в рослинництві, тваринництві  

та переробці сільськогосподар-

ської продукції, але не більше 

15 тис. гривень на рік для одно-

го суб’єкта господарювання 

 

 
 

2019-2020 

роки 

В області реалізовувалась Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій 

Сумської області на період до 2020 року, що затверджена рішенням Сумської обласної ради  

від 07.10.2016 (далі − Програма), одним з напрямів якої є сприяння збільшенню обсягів                              

виробництва органічної продукції. 

На засіданні Комісії з питань виконання заходів Програми, що відбулося 12.11.2020, розглянуто заяв-

ки та необхідні документи від 5 суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області та 

визначено право на отримання часткового відшкодування витрат, пов’язаних з отриманням сертифіка-

ту на виробництво органічної продукції, за кожним суб’єктом господарювання. Перераховано 

суб’єктам господарювання з обласного бюджету 64274 гривні  
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Завдання 2. Розбудова інфраструктури аграрного ринку 

1.  Уведення потужностей зі збе-

рігання сільськогосподарської 

продукції: 

будівництво та реконструкція 

елеваторних потужностей; 

будівництво та реконструкція 

зерноочисних та зерносушиль-

них комплексів 

2019-2021 

роки 

Протягом 2020 року на будівництво (реконструкцію) елеваторних потужностей передбачалося залучи-

ти 550,5 млн гривень інвестиційних коштів, станом на 01.01.2021 залучено 778,8 млн гривень. 

У сільськогосподарських підприємствах області проводилися роботи з реконструкції та будівництва 

елеваторних потужностей, зерносушильних (зерноочисних) комплексів, а саме: 

ТОВ «Харківецьке» Середино-Будського району введено в дію І чергу зернового елеватора потужніс-

тю 28 тис. тонн вартістю 250 млн гривень;  

ФГ «Бантов» Великописарівського району введено в дію міні елеватор для зберігання зерна потужніс-

тю 3 тис. тонн вартістю 11 млн гривень;  

групою компаній  «Росток-Холдинг» у Глухівському районі введено в дію додаткові потужності еле-

ваторного комплексу ємністю 27 тис. тонн вартістю 56 млн гривень;   

ТОВ АФ «Мрія» Великописарівського району введено в дію міні елеватор потужністю 5,5 тис. тонн 

вартістю 20 млн гривень; 

у приватно-виробничому комерційному підприємстві «СТС» Конотопського району проводиться буді-

вництво елеватора потужністю 100 тис. тонн вартістю 450 млн гривень, з яких 382,5 млн гривень пла-

нувалося залучити у 2020 році. Станом на 01.01.2021 залучено 260 млн гривень; 

ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» Кролевецького району проводиться будівництво додатко-

вих потужностей елеваторного комплексу ємністю 120 тис. тонн вартістю 180 млн гривень, залучено 

176 млн гривень;  

ТОВ «Україна» Великописарівського району проводиться будівництво міні елеватора потужністю  

5 тис. тонн вартістю 30 млн гривень, залучено 5,8 млн гривень; 

ТОВ «Нива» Шосткинського району проведено монтаж зерносушарки потужністю 200 тонн/добу вар-

тістю 2 млн гривень; 

ФОП Лаврик М.І. Липоводолинського району проведено монтаж зерносушарки потужністю  

200 тонн/добу вартістю 1,5 млн гривень; 

ТОВ «Гранум» Буринського району проведено монтаж зерносушарки потужністю 20 тонн/год. вартіс-

тю 0,9 млн гривень; 

ФГ «Дейнека» Конотопського району проведено монтаж зерносушарки потужністю 18 тонн/год. вар-

тістю 11 млн гривень 

Завдання 3. Розвиток великотоварного тваринництва з використанням сучасних технологій  

1.  Реалізація 14 інвестиційних про-

єктів у галузі тваринництва 

2019-2021 

роки 

При запланованих 30,2 млн гривень інвестиційних коштів на 2020 рік в об’єкти галузі тваринництва 

станом на 01.01.2021 залучено 121,7 млн гривень, зокрема протягом 2020 року проводилось:  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirx9_EhN3nAhUqx4sKHbdjBvsQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fagr-holding.com%2F&usg=AOvVaw381Tsfe-IyINH23gKrI5UT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirx9_EhN3nAhUqx4sKHbdjBvsQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fagr-holding.com%2F&usg=AOvVaw381Tsfe-IyINH23gKrI5UT
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirx9_EhN3nAhUqx4sKHbdjBvsQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fagr-holding.com%2F&usg=AOvVaw381Tsfe-IyINH23gKrI5UT
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ТОВ «Молоко Вітчизни» Конотопського району – реконструкція тваринницького приміщення потуж-

ністю 400 голів вартістю 14,1 млн гривень; 

ТОВ «Індичка» Сумського району – реконструкція приміщення для утримання птиці потужністю  

43 тис. голів (49,4 млн гривень); 

ТДВ «Маяк» Тростянецького району – реконструкція молочно-товарної ферми № 1 потужністю  

600 голів (1,99 млн гривень) та реконструкція доїльних установок молочно-товарної ферми № 2 поту-

жністю 600 голів (2,46 млн гривень); 

ПП «Дія» Шосткинського району – реконструкція тваринницького приміщення з введенням в дію мо-

локопроводу потужністю 200 голів (1,5 млн гривень); 

ТОВ АФ «Лан» Роменського району – реконструкція тваринницького приміщення потужністю  

150 голів (0,467 млн гривень) та проводиться реконструкція тваринницького приміщення потужністю 

200 голів (1,2 млн гривень); 

ТОВ АФ «Довіра-2008» Недригайлівського району – монтаж молокопроводу потужністю  

200 голів (2 млн гривень); 

ПП «Надь» Лебединського району – реконструкція молочно-товарної ферми потужністю  

200 голів (1,5 млн гривень) та реконструкція приміщення для утримання молодняку ВРХ потужністю 

500 голів (1 млн гривень); 

ТОВ «Велетень» Глухівського району – будівництво доїльної зали потужністю 500 голів (загальна 

вартість – 50 млн гривень, залучено 36 млн гривень); 

ФГ «Стариченко В.В.» Кролевецького району – будівництво тваринницького приміщення потужністю 

200 голів (загальна вартість – 4,5 млн гривень, залучено 1,6 млн гривень); 

ФГ «Хоменко В.І.» Кролевецького району – реконструкція молокопроводу потужністю  

200 голів (загальна вартість – 1,5 млн гривень, залучено 0,5 млн гривень) 
Завдання 4. Розвиток сільськогосподарського дорадництва  

1.  Підтримка сільськогосподарсь-

кої дорадчої діяльності на оплату 

соціально спрямованих дорадчих 

послуг, а саме: 

навчання та надання дорадчої 

допомоги сільськогосподарським 

товаровиробникам та сільському 

населенню з питань урегулюван-

2019-2020 

роки 

У Сумській області проводиться робота щодо сприяння розвитку в регіоні сільськогосподарської до-

радчої служби. Одним з напрямів реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сіль-

ських територій Сумської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Сумської обласної 

державної адміністрації від 07.10.2016 (зі змінами), є фінансова підтримка сільськогосподарської до-

радчої діяльності. 

Засновники дорадчої ініціативи «Агронаука» у 2020 році подали необхідні документи до Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з метою реєстрації та отримання ста-

тусу сільськогосподарської дорадчої служби. 
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ня відносин власності на землю і 

майно та ефективного їх 

використання; 

інформування про новітні дося-

гнення науки і техніки, поши-

рення та впровадження у вироб-

ництво сучасних технологій, пе-

редового досвіду господарюван-

ня, дотримання стандартів якості 

та безпеки сільськогосподарсь-

кої продукції; 

навчання з диверсифікації сіль-

ськогосподарського виробництва 

На сьогодні в області діє лише одна сільськогосподарська дорадча служба – Сумська торгово-

промислова палата, яка 01.08.2019 отримала відповідний статус. 
Сільськогосподарською дорадчою службою Сумської торгово-промислової палати за підтримки Депа-
ртаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації 17.12.2020 у режимі 
онлайн проведено нараду на тему: «Розвиток підприємництва в сільській місцевості Сумської області» 
 

 

 

Завдання 5. Інформаційно-просвітницький розвиток з питань агропромислового виробництва  

1.  Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації праце-

здатного населення сільської 

місцевості з питань розвитку 

сільських територій та 

агропромислового виробництва 

2019-2021 

роки 

Протягом звітного періоду реалізація заходу не здійснювалась 

2.  Проведення аграрного слобо-

жанського форуму «Органічне 

виробництво – повага до себе 

та своєї землі» 

2020-2021 

роки 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, аграрний слобожанський форум «Органічне виробництво – 

повага до себе та своєї землі» не проводився. 

Спеціалісти Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації 

взяли участь у XVI регіональному форумі «Органічна Україна ‒ 2020», що проводився 09.06.2020 у 

режимі онлайн, організаторами якого виступила Громадська спілка виробників органічних сертифіко-

ваних продуктів «Органічна Україна. Північ» УТОЧ за підтримки Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України  

3.  Проведення форуму вироб-

ників сільськогосподарської 

продукції на тему кооперації в 

аграрній сфері  

2020-2021 

роки 

Сільськогосподарською дорадчою службою Сумської торгово-промислової палати при підтримці Де-

партаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації в режимі онлайн                 

05.11.2020 проведено V аграрний форум «Органічне виробництво – повага до себе та своєї землі» «Ча-

сниКооп», присвячений започаткуванню професійного вирощування та збуту часнику за органічними 

стандартами на території Сумської області  
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4.  Проведення конференції 

«Перспективи розвитку аграр-

ного сектору Сумщини» 

2020-2021 

роки 

У зв’язку з карантинними обмеженнями реалізація заходу не здійснювалась 

5.  Проведення навчально-прак-

тичних семінарів для суб’єктів 

господарювання в аграрному 

секторі  

2020-2021 

роки 

На базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України 21.07.2020 на демонстра-

ційно-технологічному полігоні відбувся практичний семінар «Контрольний обмолот зернових колосо-

вих культур урожаю 2020 року». 

На базі Інституту луб’яних культур НААН України (місто Глухів) 26-27.08.2020 проведено                         

VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації у коноплярстві - 2020». 

На базі Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України спільно з  

ТОВ «Млин-2018» 29.09.2020 проведено науково-практичний семінар «Особливості вирощування на-

сіння гарбузів в умовах північно-східного регіону України». 

З метою сприяння розвитку дрібнотоварного виробництва сільськогосподарської продукції, забезпе-

чення інформування аграріїв області, у тому числі суб’єктів господарської діяльності малих форм гос-

подарювання, щодо реалізації програм державної фінансової підтримки у 2020 році відповідно до за-

твердженого графіку проведення в територіальних громадах Сумської області щотижневих семінарів з 

питань розвитку сімейних фермерських господарств та впровадження земельної реформи робочою 

групою, до складу якої увійшли представники Департаменту агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації, Головного управління Держгеокадастру в Сумській області, Сумсь-

кого регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерів, протягом верес-

ня-грудня 2020 року проведено відповідні семінари в 13 територіальних громадах області. 

За підтримки Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації 

27.11.2020 представниками Центру професійних бухгалтерів проведено семінар для працівників бух-

галтерських служб аграрних підприємств області з актуальних питань бухгалтерського обліку. 

У Сумському національному аграрному університеті 30.11.2020 відбулося обговорення положень 

проєктів Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 

2021-2023 роки з її реалізації в рамках проведення реформи децентралізації та зміни адміністративно-

територіального устрою, напрацювання відповідних пропозицій з питань розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій області 

Завдання 6. Представлення регіональної експозиції області в міжнародних виставково-ярмаркових заходах, проведення обласних виставково-

ярмаркових заходів 

1.  Представлення експозиції Сум-

ської області на ХХХІ Міжна-

2019-2021 

роки 

У зв’язку з карантинними обмеженнями реалізація заходу не здійснювалась 
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родній агропромисловій виста-

вці-ярмарку «Агро-2019», на 

ХХХІІ та ХХХІІІ Міжнародних 

агропромислових виставках 

«Агро-2020» та «Агро-2021» 

2.  Проведення Міжрегіонального 

форуму та виставки-ярмарку 

«Сумщина аграрна» 

2019-2021 

роки 

У зв’язку з карантинними обмеженнями реалізація заходу не здійснювалась 

3.  Проведення етнічно-фольк-

лорного аграрного фестивалю 

«HempFest» 
 

2019-2021 

роки 

З метою популяризації виробів з конопель 15.08.2020 у с. Сад Сумського району проведено навчально-

практичний семінар з розвитку коноплярства «HempFest». У рамках семінару проведено семінар-

вебінар «Розвиток коноплярства в Україні», під час якого розглянуто питання щодо тенденцій розвит-

ку коноплярства Сумщини. На базі Інституту луб’яних культур НААН України (місто Глухів)  

26-27.08.2020 проведено VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації у коноплярстві» 
4.  Проведення аграрного фести-

валю «ГречкаFest» 

2020-2021 

роки 

У зв’язку з карантинними обмеженнями реалізація заходу не здійснювалась 

5.  Проведення виставки-семінару 

породних кролів  

2020-2021 

роки 

У зв’язку з карантинними обмеженнями реалізація заходу не здійснювалась 

6.  Проведення фестивалю «Віншу-

ємо суницю – першу ягоду-

царицю» 

2020-2021 

роки 

У зв’язку з карантинними обмеженнями реалізація заходу не здійснювалась 

Пріоритет 1.4. Транспорт та транспортна інфраструктура 

Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів автомобільним транспортом 

1.  Перегляд та удосконалення, у 

разі необхідності, розкладів ру-

ху автобусів міжміського та 

приміського сполучення, уве-

дення додаткових рейсів у дні 

підвищеного пасажиропотоку 
 

2019-2021 

роки 

З урахуванням звернень громадян та сільських, селищних рад внесено зміни до розкладів руху автобу-

сів 9 приміських та міжміських маршрутів, у дні підвищеного пасажиропотоку додатково вводилося 

14 рейсів 

2.  Здійснення контролю за дотри-

манням перевізниками умов до-

говорів на право перевезення па-

сажирів на приміських та міжмі-

2019-2021 

роки 

Проведено 5 перевірок виконання перевізниками договірних умов, у ході яких перевірено 11 приват-

них перевізників. За результатами перевірок попереджено про можливість дострокового розірвання 

договору 2 перевізників 
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ських автобусних маршрутах, 

що не виходять за межі Сумсь-

кої області 

3.  Створення належних умов для 

здійснення перевезень осіб з 

обмеженими фізичними мож-

ливостями 

2019-2021 

роки 

На приміських автобусних маршрутах застосовується 103 автобуси, пристосовані для перевезення осіб з 

інвалідністю, з них 1 – залучено у ІV кварталі 2020 року 

4.  Проведення конкурсів з визна-

чення перевізників на при- 

міських та міжміських автобус-

них маршрутах, що не виходять 

за межі Сумської області 

2019-2021 

роки 

Проведено 2 конкурси з визначення перевізників на приміських та міжміських автобусних маршрутах, що 

не виходять за межі області, за перевізниками закріплено 21 об’єкт конкурсу, у тому числі 11 – у примісь-

кому сполученні та 10 – у міжміському  

Завдання 2. Проведення будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів, експлуатаційне утримання автомобільних доріг області 

1.  Проведення робіт з реконст-

рукції, капітального та по-

точного ремонтів автомобіль-

них доріг загального корис-

тування державного значення 

2019-2021 

роки 

За рахунок усіх джерел фінансування (державний бюджет, кредитні кошти, співфінансування з місце-

вих бюджетів) проведено роботи на автомобільних дорогах загального користування державного зна-

чення на загальну суму 2934,4 млн гривень, зокрема, з реконструкції на суму 67,9 млн гривень, капіта-

льного ремонту – 481,2 млн гривень, поточного ремонту – 2385,3 млн гривень (у тому числі за рахунок 

кредитних коштів – 744,9 млн гривень) 
2.  Експлуатаційне утримання ав-

томобільних доріг загального 

користування державного зна-

чення 

2019-2021 

роки 

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг загального корис-

тування державного значення виконано на суму 529,6 млн гривень, з них за рахунок коштів державно-

го бюджету – 521,7 млн гривень, за рахунок коштів місцевого бюджету – 7,9 млн гривень 

3.  Проведення робіт з будівницт-

ва, реконструкції, капітального 

і поточного середнього ремон-

ту автомобільних доріг загаль-

ного користування місцевого 

значення 

2019-2021 

роки 

Станом на 01.01.2021 виконано ремонтні роботи на всіх 24 об’єктах, передбачених планом робіт  

на 2020 рік, виконано капітального і поточного середнього ремонту на загальну суму 394,9 млн гри-

вень, використано 97,5% коштів, що передбачалися на вказані цілі 

4.  Поточний дрібний ремонт і екс-

плуатаційне утримання автомо-

більних доріг загального корис-

тування місцевого значення  

2019-2021 

роки 

Станом на 01.01.2021 виконано робіт з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту на 

загальну суму 285,4 млн гривень, використано 99% виділених коштів 
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5.  Проведення робіт з капітально-

го і поточного ремонту вулиць 

і доріг комунальної власності в 

населених пунктах 

2019-2021 

роки 

Виконано ремонтні роботи на 48 об’єктах, передбачених переліком на 2020 рік, на загальну суму  

171 млн гривень, використано 98,7% коштів 

6.  Будівництво мостового перехо-

ду через р. Сула в місті Ромни 

2020-2021 

роки 

Замовлено проєктно-кошторисну документацію, термін виготовлення – до 01.06.2021 

7.  Реконструкція мостового пере-

ходу через р. Ворскла на авто-

дорозі Н-12 Суми-Полтава  

км 70+838 в селі Климентове 

2019-2021 

роки 

За кошти державного бюджету виконано роботи на загальну суму 67907,8 тис. гривень 

8.  Капітальний ремонт автомобі-

льної дороги Н-07 Київ- 

Суми-Юнаківка, на ділянці  

км 208+341 – км 213+170 

2019-2021 

роки 

За кошти державного бюджету виконано роботи на загальну на суму 1366,7 тис. гривень 

9.  Капітальний ремонт автомобі-

льної дороги Н-07 Київ-Суми-

Юнаківка, на ділянці  

км 213+260 – км 218+320 

Протягом 
 2019-2020 

роки 

Виконано роботи на загальну суму 207,9 млн гривень (у тому числі за рахунок коштів інвестпроєкту –  

147,9 млн гривень) 

10.  Поточний середній ремонт авто-

мобільної дороги Р-65 КПП «Ми-

колаївка»-Семенівка-Новгород-

Сіверський-Глухів-КПП «Кате-

ринівка» (окремими ділянками) 

2019-2020 

роки 

За кошти державного бюджету виконано роботи з поточного середнього ремонту на загальну суму 

96,1 млн гривень.  

Також за рахунок коштів державного бюджету виконано капітальний ремонт мостового переходу  

на км 147+475 автомобільної дороги державного значення по Р-65 КПП «Миколаївка»-Семенівка-

Новгород-Сіверський-Глухів-КПП «Катеринівка» на загальну суму 20,8 млн гривень  

Завдання 3. Забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств галузі транспорту  

1.  Поповнення статутного капі-

талу комунального автотранс-

портного підприємства Сум-

ської обласної ради 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу з обласного бюджету на 2020 рік кошти не передбачались 

2.  Поповнення статутного капі-

талу обласного комунального 

підприємства «Аеропорт Суми» 

Сумської обласної ради 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу профінансовано з обласного бюджету 6454,364 тис. гривень 
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Пріоритет 1.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика  

Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

1.  Упорядкування зон санітарної 

охорони джерел питного водо-

постачання 

2019-2021 

роки 

Протягом 2020 року проведено упорядкування 43 зон санітарної охорони (міста Суми – 27, Ромни – 4, 

Шостка – 3, Глухів – 1, Путивль – 2, Липоводолинська територіальна громада – 6) 

2.  Будівництво та реконструкція  

водозабірних споруд із засто-

суванням новітніх технологій 

та обладнання 

2019-2021 

роки 
Проведено капітальний ремонт 3 артезіанських свердловин 

3.  Упровадження технологій доочи-

щення питної води, заміна обла-

днання з очищення питної води 

2019-2021 

роки 
Протягом звітного періоду роботи не виконувались  

Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

1.  Реконструкція та капітальний 

ремонт житлових будинків із 

застосуванням енергозберігаю-

чих технологій 

2019-2021 

роки 
Станом на 01.01.2021 в області капітально відремонтовано 43 ліфти, модернізовано – 2, замінено – 10  

2.  Модернізація та розвиток цент-

ралізованих систем водопоста-

чання і водовідведення з вико-

ристанням енергоощадного об-

ладнання та технологій 

2019-2021 

роки 
Станом на 01.01.2021 виконано заміну, реконструкцію та будівництво 15,8 кілометра водопровідних 

та 1 кілометра каналізаційних мереж, установлено 19 одиниць насосного обладнання на свердловинах 

та 8 – на об’єктах централізованого водовідведення 

3.  Енергозбереження, розвиток та 

реконструкція систем теплопос-

тачання 

2019-2021 

роки 
Проведено роботи із заміни 5 газових котлів на газові котли з вищим ККД (вартість робіт –  

159,5 тис. гривень), а також проведено роботи із заміни 5,335 км труб теплових мереж на попередньо 

ізольовані 

4.  Проведення капітального ре-

монту комунальних доріг, мос-

тів та шляхопроводів 

2019-2021 

роки 
Проведено капітальний та поточний ремонт 426,24 тис. кв. метрів вулиць та доріг на загальну суму 

158885,22 тис. гривень 

5.  Оснащення наявного житлово-

го фонду будинковими засоба-

ми обліку та регулювання спо-

живання теплової енергії 

2019-2021 

роки 
Частка оснащення будинковими засобами обліку теплової енергії житлових будівель становить 75% 
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6.  Будівництво та реконструк- 

ція мереж вуличного освітлен-

ня, установлення енергозбері-

гаючих джерел освітлення 

2019-2021 

роки 
Станом на 01.01.2021 установлено 3350 одиниць енергозберігаючих джерел освітлення, реконструйо-

вано та збудовано 37,6 км мереж вуличного освітлення на загальну суму 5926,8 тис. гривень 

Завдання 3. Управління об’єктами нерухомості спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
1.  Передприватизаційна підго-

товка об’єктів комунальної 

форми власності 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу профінансовано з обласного бюджету 41,5 тис. гривень 

Завдання 4. Поліпшення житлових умов населення області 

1.  Реалізація регіональної Прог-

рами молодіжного житлового 

кредитування 

2019-2021 

роки 

На фінансування програми у 2020 році з обласного бюджету передбачено 1020,797 тис. гривень  

(за рахунок спеціального фонду), надано 1 кредит на суму 843,017 тис. гривень (площа житла –  

74,65 кв. метра).   

З державного бюджету надано 9 кредитів на суму 4400,026 тис. гривень (загальна площа житла – 

453,89 кв. метра).  

З бюджету Сумської міської територіальної громади надано 2 кредити (співфінансування з обласним 

бюджетом по 1 кредиту) на суму 1100,377 тис. гривень (площа житла –  98,71 кв. метрів) 

2.  Підтримка індивідуального жит-

лового будівництва у сільських 

населених пунктах 

2020-2020 

роки 

У рамках реалізації Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва 

«Власний дім» на 2019-2020 роки у 2020 році 8 сімей отримали кредит на загальну суму                     

892 тис. гривень, з них 4 сім’ї – віком до 35 років. В області введено в експлуатацію 4 житлові будин-

ки загальною площею 256,8  кв. метрів, придбано та відремонтовано 6 житлових будинків загальною 

площею 413,6 кв. метрів 

Пріоритет 1.6. Енергозабезпечення та енергозбереження 

Завдання 1. Забезпечення всіма категоріями споживачів повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії  

1.  Підвищення надійності, якості, 

енергетичної безпеки поставок 

електричної енергії, природно-

го газу споживачам області 

2019-2021 

роки 
Протягом 2020 року в області забезпечено постачання енергоресурсів усім категоріям споживачів  

2.  Моніторинг обсягів споживан-

ня та стану розрахунків спожи-

вачів області за використані 

енергоносії 

 
 

2019-2021 

роки 
У 2020 році обсяги спожитої електроенергії склали в області 1877,2 млн кВт-год. (на рівні 2019 року). 

Станом на 01.01.2021 рівень розрахунків за спожиту електричну енергію перед ТОВ «Енера Суми» 

склав 99%, загальний борг споживачів зріс проти початку 2020 року на 28,1 млн гривень та становить 

120,8 млн гривень.  

Споживачами області отримано 254,8 млн куб. метрів природного газу (-7,8% проти 2019 року). 
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3.  Забезпечення своєчасної та 

повної оплати усіма категорія-

ми споживачів області вартості 

спожитих енергоносіїв 

2019-2021 

роки 
Станом на 01.01.2021 рівень розрахунків за спожитий природний газ перед ТОВ «Сумигаз Збут» склав 

89,2%, загальний борг споживачів перед ТОВ «Сумигаз Збут» зріс проти початку 2020 року  

на 166,7 млн гривень та становить 965,8 млн гривень 

Завдання 2. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отримани-
ми з відновлювальних джерел енергії 

1.  Реалізація проєктів з утеплення 

фасадів, покрівлі, заміни вікон 

та дверей закладів бюджетної 

сфери 

2019-2021 

роки 
У рамках виконання заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження проведено роботи 

із утеплення фасадів, покрівлі 20 будівель, заміни 895 вікон на енергозберігаючі та 275 дверей 

закладів бюджетної сфери (вартість робіт становить 95,97 млн гривень) 

2.  Переведення котелень закладів 
бюджетної сфери на альтерна-
тивні види палива 

2019-2021 

роки 
Установлено 13 твердопаливних котлів (вартість робіт – 0,946 млн гривень) 

3.  Відшкодування частини відсот-

ків за кредитами, отриманими 

об’єднаннями співвласників ба-

гатоквартирних будинків, жит-

лово-будівельними кооперати-

вами, фізичними особами на 

впровадження енергозберігаю-

чих заходів у житловому фонді 

2019-2021 

роки 

У рамках виконання Регіональної програми відшкодування частини відсотків за кредитами, отрима-

ними ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках  

на 2016-2020 роки станом на 01.01.2021 відшкодовано 443,86 тис. гривень для 30 ОСББ та 438 фізич-

них осіб 

4.  Проведення енергетичного ау-

диту закладів та установ Сум-

ської обласної ради 

2019-2021 

роки 

У 2020 році не заплановано проведення енергетичного аудиту закладів та установ Сумської обласної 

ради, використано 330,840 тис. гривень на погашення кредиторської заборгованості за проведений 

енергетичний аудит у 2019 році  та 18,988 тис. гривень на виконання судових рішень у частині сплати 

3% річних інфляційних збитків та витрат на відшкодування правової допомоги 

Пріоритет 1.7. Споживчий ринок 

Завдання 1. Розвиток та оптимізація інфраструктури споживчого ринку, здатної в умовах децентралізації забезпечувати рівень обслуговування  
населення відповідно до його потреб 

1.  Розвиток інфраструктури галу-

зей торгівлі, ресторанного гос-

подарства та побутових послуг 

2019-2021 

роки 

Відкрито 194 нові та відновлено роботу 5 підприємств роздрібної торгівлі (відповідно 202% та 50% до 

річного завдання), відкрито 34 заклади ресторанного господарства (147,8% до річного завдання),  

35 закладів побутового обслуговування населення на 66 робочих місць (146% до річного завдання) 

2.  Сприяння організації виїзного 

торговельного та побутового 

2019-2021 

роки 

Виїзне торговельне обслуговування здійснювалося у 559 населених пунктах, виїзне побутове обслуго-

вування проводили 14 базових підприємств побуту та 44 приватні підприємці у 340 селах області. На-
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обслуговування сільського на-

селення 

дано населенню побутових послуг на загальну суму 1092,9 тис. гривень, що становить 134% до відпо-

відного показника 2019 року 

Завдання 2. Збільшення доступності якісних товарів місцевого виробництва, зокрема, продуктів харчування, за економічно обґрунтованими цінами 

1.  Видання нормативно-правових 

актів з питань державного ре-

гулювання цін у межах наданих 

законодавством повноважень 

2019-2021 

роки 

Видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 18.12.2020 № 621-ОД 

«Про внесення змін до Вартості набору продуктів для харчування донора в день здавання крові та 

(або) її компонентів», згідно з яким переглянуто вартість набору продуктів для харчування донора в 

день здавання крові та (або) її компонентів відповідно до фактичних цін.  

З метою забезпечення соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 «Про заходи 

щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного 

призначення» запроваджено на період карантину державне регулювання цін шляхом декларування 

зміни роздрібних цін на 10 найменувань основних продовольчих товарів та товари протиепідемічного 

призначення. 

За період дії постанови (18.05-31.12.2020) підвищення цін на продовольчі товари та товари протиепі-

демічного призначення задекларували на сайті Держпродспоживслужби 22 господарюючі суб’єкти  

у 118 підпорядкованих об’єктах роздрібної торгівлі Сумської області.  

За статистичними даними, у 2020 році в Сумській області досягнуто нижчого, ніж по Україні, загаль-

ного індексу споживчих цін на товари та послуги – 104,8% (по Україні – 105%). Індекс цін на продук-

ти харчування і безалкогольні напої склав 105,6% (по Україні – 104,9%) 

2.  Сприяння організації виставко-

во-ярмаркової, презентаційної, 

рекламної діяльності місцевих 

товаровиробників  

2019-2021 

роки 
У зв’язку з поширенням на території України захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

та забезпечення дотримання на території області відповідних профілактичних заходів для боротьби з 

нею, презентаційні та ярмарково-виставкові заходи протягом січня-листопада 2020 року не здійснюва-

лись. 24.12.2020 у місті Суми проведено передноворічний ярмарок, де реалізовувалася сільськогосподар-

ська продукція, товари народного споживання, продукція власного виробництва, ялинки та товари ново-

річної атрибутики, за цінами на 10-15% нижче від ринкових 

3.  Контроль за дотриманням прав 

споживачів щодо безпеки і 

якості товарів, робіт, послуг 

2019-2021 

роки 

Управлінням захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області у 

звітному періоді проведено 133 планові та позапланові перевірки суб’єктів господарювання з питань 

дотримання якості та безпечності товарів і послуг. Порушення виявлено у 36 суб’єктів господарюван-

ня (27% від перевірених), найбільш характерними серед яких були: відсутність необхідної, доступної, 

достовірної та своєчасної інформації про продукцію. 

Перевірено безпеку продукції на загальну суму 305,9 тис. гривень, з них забраковано та знято з реалі-

зації товарів на суму 89,9 тис. гривень, що становить 29,3% від перевірених.  
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За порушення прав споживачів за звітний період ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області при-

тягнуто до адміністративної відповідальності 30 осіб, на яких накладено адміністративних штрафів на 

суму 4,2 тис. гривень, до суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції, 

передбачені статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів», на суму 77,7 тис. гривень 

Пріоритет 1.8. Розвиток підприємництва 

Завдання 1. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні 

1.  Продовження реалізації Прог-

рами розвитку малого та серед-

нього підприємництва в Сум-

ській області на 2017-2020 роки 

2019-2020 

роки 

На реалізацію заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області  

на 2017-2020 роки у 2020 році передбачено 4741,5 тис. гривень, у тому числі 2219,2 тис. гривень у бю-

джетах міст, районів, територіальних громад та 2522,3 тис. гривень в обласному бюджеті. На часткову 

компенсацію сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у 

державних банківських установах з бюджетів районів, територіальних громад виділено  

2219,2 тис. гривень та 1000 тис. гривень – з обласного бюджету. За 2020 рік використано коштів міс-

цевих бюджетів області на заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва в сумі  

2653,9 тис. гривень, у тому числі з обласного бюджету – 1981,3 тис. гривень. 

З початку 2020 року 11 суб’єктів малого підприємництва за 15 проєктами стали переможцями місце-

вих конкурсних відборів, 19 суб’єктів малого підприємництва за 23 проєктами стали переможцями 

обласного конкурсного відбору проєктів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової 

компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. Сума 

сплаченої компенсції піприємцям області з початку 2020 року становить 319,9 тис. гривень з місцевих 

бюджетів та 506,5 тис. гривень з обласного бюджету 

2.  Організація та проведення в 

області заходів у рамках відзна-

чення Дня підприємця відпо-

відно до Указу Президента Ук-

раїни від 05.10.1998 № 1110/98 

«Про день підприємця» 

2020-2021 

роки 

У рамках відзначення Дня підприємця 05.09.2020 у місті Суми відбулося нагородження переможців 

обласного конкурсу «Кращий підприємець 2020 року». Подарунки та дипломи переможців конкурсу  

у 13 номінаціях отримали підприємці міст Суми, Конотоп, Ромни, Охтирка, Білопільського, Буринсь-

кого, Недригайлівського, Путивльського, Сумського, Шосткинського та Ямпільського районів. 

Відповідні заходи щодо відзначення кращих підприємців також відбулися в містах та районах області 

2. Соціальний та гуманітарний розвиток 

Пріоритет 2.1. Грошові доходи населення 

Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення 

1.  Проведення засідань Сумської 

тристоронньої соціально-еко-

номічної ради при Сумській 

2019-2021 

роки 

За погодженням із сторонами роботодавців та профспілок у зв’язку з карантинними обмеженнями, що 

запроваджені в Україні, проведення засідання за участю всіх членів Сумської регіональної тристорон-

ньої соціально-економічної ради планується після закінчення карантину. На засіданні, що відбулося 
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обласній державній адмініст-

рації (матеріально-технічне за-

безпечення діяльності)  

05.10.2020 за участю окремих представників Сумської регіональної тристоронньої соціально-

економічної ради, підписано Регіональну угоду між Стороною органів влади Сумської області, Спіль-

ним представницьким органом Сторони профспілок Сумської області та Спільним представницьким 

органом Сторони роботодавців на території Сумської області на 2020-2025 роки  

2.  Проведення обласного щоріч-

ного конкурсу «Кращий колек-

тивний договір» (матеріально-

технічне забезпечення) 

2019-2021 

роки 

За погодженням із сторонами роботодавців та профспілок у зв’язку з карантинними обмеженнями, що 

запроваджені в Україні, проведення обласного конкурсу «Кращий колективний договір» планується 

після закінчення карантину 

3.  Підписання Регіональної угоди 

між Стороною органів влади 

Сумської області, Спільним пре-

дставницьким органом сторони 

профспілок Сумської області, 

Спільним представницьким ор-

ганом сторони роботодавців Су-

мської області на новий термін 

2019 рік З метою укладання Регіональної угоди на новий термін проведено 5 засідань робочої комісії для ве-

дення колективних переговорів та підготовки проєкту Регіональної угоди між представниками органів 

влади, профспілок і роботодавців на 2020-2025 роки (25.08.2020, 27.08.2020, 31.08.2020, 03.09.2020, 

24.09.2020), де узгоджувався між Соціальними партнерами текст Угоди. Регіональна угода між Сторо-

ною органів влади Сумської області, Спільним представницьким органом Сторони профспілок Сумсь-

кої області та Спільним представницьким органом Сторони роботодавців на території Сумської облас-

ті на 2020-2025 роки підписана 05.10.2020 та зареєстрована Мінекономрозвитку 23.10.2020 за № 22 

4.  Проведення семінарів-нарад, 

брифінгів, форумів з питань ви-

конання програми зайнятості 

населення Сумської області на 

відповідний рік, розроблення 

програми зайнятості населення 

на новий термін, друкування в 

засобах масової інформації мате-

ріалів про підсумки її виконання 
 

2019-2021 

роки 

Матеріали про хід виконання Програми зайнятості населення Сумської області на 2018-2020 роки ро-

зміщені на сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адмініст-

рації веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області. Виконання основних показни-

ків Програми зайнятості населення Сумської області розглядалося в лютому та серпні 2020 року на 

засіданні постійної комісії Сумської обласної ради з питань розвитку сільських територій, соціального 

захисту населення тощо. 

У зв’язку із закінченням терміну дії Програми зайнятості населення Сумської області  

на 2018-2020 роки в області розпочато розроблення проєкту зазначеної Програми на новий термін. На 

засіданні у форматі семінар-наради, що проведено 28.12.2020, обговорено із учасниками наради орга-

нізаційні питання щодо розроблення Програми зайнятості  

Завдання 2. Прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області 

1.  Проведення засідань обласної 

тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипен-

2019-2021 

роки 

Упродовж 2020 року проведено 12 засідань обласної, 82 – районних і міських тимчасових комісій з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат, на яких заслухано 85 звітів керівників підприємств-боржників. До власників 

підприємств, контролюючих та правоохоронних органів направлено 32 звернення про вжиття заходів 

впливу до порушників трудового законодавства. Борг підприємств, керівники яких звітували на засі-
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дій та інших соціальних виплат 

(організаційно-матеріальне за-

безпечення) 

даннях тимчасових комісій, зменшено на загальну суму 67,2 млн гривень 

2.  Моніторинг стану погашення 

підприємствами (установами, 

організаціями) заборгованості з 

виплати заробітної плати перед 

працівниками 

2019-2021 

роки 

Сумською обласною державною адміністрацією здійснюється щотижневий моніторинг погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати в розрізі підприємств-боржників, матеріали якого надають-

ся правоохоронним та контролюючим органам для вжиття в межах повноважень заходів впливу до 

керівників-порушників чинного законодавства. Інформація про підприємства-боржники, що мають 

найбільші суми боргу, щомісяця розміщується на веб-розділі Департаменту соціального захисту насе-

лення веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області. За даними моніторингу, ста-

ном на 01.12.2020 борг із виплати заробітної плати обліковувався у 34 субʼєктів господарювання на 

загальну суму 349,9 млн гривень, що на 19,5 млн гривень більше по відношенню до 01.01.2020 та  

на 4,5 млн гривень – до попереднього місяця. Економічно активні підприємства області (25 одиниць) 

утримували 90,2% загального боргу, або 315,7 млн гривень, що на 23,5 млн гривень більше  

до 01.01.2020 та на 4,5 млн гривень – до попереднього місяця. На 2 економічно недіючих підприємст-

вах борг до початку року зменшився на 45,2 тис. гривень і становив 110,6 тис. гривень. Борг на 7 підп-

риємствах-банкрутах становив 34 млн гривень, що майже на 3,8 млн гривень більше по відношенню 

до початку 2020 року 

Завдання 3. Реалізація прав та гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення 

трудових відносин з роботодавцем 

1.  Проведення засідань обласної 

робочої групи з питань легалі-

зації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення (орга-

нізаційно-матеріальне забезпе-

чення) 

 

2019-2021 

роки 

У 2020 році проведено 5 засідань обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення, де заслухано інформацію членів робочої групи про проведену роботу з цих 

питань та прийнято відповідні рішення, за якими встановлено контроль. Заслухано звіти керівників 

аналогічних місцевих робочих груп щодо їх діяльності, проблем, що виникають у процесі здійснення 

повноважень. Вживаються заходи щодо їх усунення. За результатами діяльності робочих груп підви-

щено рівень заробітної плати для працівників 803 підприємств-юридичних осіб та 370 фізичних осіб-

підприємців, залучено до державної реєстрації 261 особу як суб’єкт підприємницької діяльності та 

легалізовано працю 12207 найманих працівників 

Пріоритет 2.2. Зайнятість населення та ринок праці 

Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації до праці  

1.  Моніторинг створення в облас-

ті нових робочих місць у всіх 

сферах економічної діяльності 

2019-2021 

роки 

За моніторинговими даними у 2020 році в області створено 9636 нових робочих місць, з них у юриди-

чних осіб – 2277 одиниць, у фізичних – 7359 одиниць. Рівень виконання річного завдання склав 97,8%. 

Найбільше створено робочих місць у ПрАТ «Технологія» – 223 одиниці 
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за рахунок власних коштів під-

приємств, вітчизняних, інозем-

них інвестицій 
Завдання 2. Надання оперативної та якісної допомоги в працевлаштуванні 
1.  Підвищення зайнятості осіб 

завдяки застосуванню нових 

підходів у роботі служби зай-

нятості, зокрема, індивідуаль-

ного супроводу безробітних,  

профілювання безробітних та 

шукачів роботи тощо 

2019-2021 

роки 
Сучасний ринок праці вимагає нових підходів до надання послуг клієнтам служби зайнятості з ураху-

ванням особливостей розвитку місцевого та регіонального ринків праці.    

У 2020 році в роботу служби зайнятості введено інститут кар’єрного радника, який дозволив знайти 

баланс між пріоритетами потреб та інтересів безробітного та його зобов’язаннями перед собою і пот-

ребами ринку праці; починаючи з 01.01.2020 запроваджено Інститут «Консультант роботодавця», за-

вданням якого є побудова якісно нових рівнів взаємодії з роботодавцями через покращення електрон-

них сервісів та модернізацію служби зайнятості на підставі світових практик; профілювання безробіт-

них є ще одним якісно новим підходом у наданні соціальних послуг населенню – це дієвий метод ви-

рішення проблеми довготривалого безробіття. 

Завдяки новим підходам у роботі забезпечено роботою 17,9 тис. осіб, 16,1% працевлаштовано до на-

буття статусу безробітного. За направленням служби зайнятості та самостійно працевлаштовано  

15,1 тис. безробітних (+2,2% проти 2019 року) 

2.  Підтримка підприємницької іні-

ціативи осіб шляхом проведен-

ня індивідуальних та групових 

консультацій з питань організа-

ції та провадження підприєм-

ницької діяльності з залученням 

представників органів держав-

ної влади та соціальних парт-

нерів, організація професійного 

навчання за професіями і нап-

рямами для започаткування 

власної справи 

2019-2021 

роки 
З початку року базовими центрами зайнятості/філіями області проведено 372 індивідуальні та 15 гру-

пових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, у яких брали 

участь особи, які бажають започаткувати власну справу, та особи, які вже займаються підприємниць-

кою діяльністю. Консультації здійснювалися під час особистого прийому, у телефонному режимі та 

письмово фахівцями Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприє-

мництва, Державної фіскальної служби України, управління земельних ресурсів, Пенсійного фонду 

України та іншими соціальними партнерами.  

З метою орієнтації шукачів роботи на підприємницьку діяльність, надання загального уявлення про 

сутність започаткування власної справи та підтримки їх підприємницької ініціативи базовими центра-

ми зайнятості області/філіями проводиться інформаційний семінар «Генеруй бізнес-ідею та розпочни 

свій бізнес». Проведено 9 таких заходів, участь у яких взяли 60 осіб. 

У 2020 році Сумською обласною службою зайнятості організовано професійне навчання на курсах 

цільового призначення за напрямом «Основи малого підприємництва» для 27 зареєстрованих безробі-

тних з метою їх подальшого залучення до підприємницької діяльності шляхом виплати одноразової 

допомоги по безробіттю для організації власної справи.  
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У 2020 році 103 особи проходили професійне навчання за професіями, що дають змогу для започатку-

вання та розвитку власної справи (бджоляр, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник)  

у ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості 
3.  Сприяння залученню безробіт-

них до продуктивної зайнятості 

шляхом організації та прове-

дення громадських та інших 

робіт тимчасового характеру,  

розширення видів громадських 

робіт з метою збільшення сфе-

ри докладання праці 
 

2019-2021 

роки 
Базовими центрами зайнятості/філіями області забезпечено співпрацю з місцевими органами виконав-

чої влади щодо розширення видів громадських робіт. Таким чином, до переліків видів робіт включено 

виконання робіт із соціального супроводу осіб з інвалідністю по зору, з питань життєзабезпечення 

сільських, селищних та міських рад та охороні громадського порядку; надання допомоги сім’ям, члени 

яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО, ООС; організацію заходів з екологічного озеле-

нення територій населених пунктів тощо. За 2020 рік на громадських роботах працювали 532 особи 

Завдання 3. Сприяння зайнятості населення та підбору кадрів для роботодавців 

1.  Взаємодія з роботодавцями з 

питань вивчення актуальних та 

перспективних потреб у робо-

чій силі, кадрових потреб, еко-

номічного стану та сприяння в 

укомплектуванні робочих місць 

2019-2021 

роки 
З метою розширення інформації про попит на робочу силу для забезпечення економіки кваліфікова-

ними кадрами центрами зайнятості області/філіями активізовано взаємодію з роботодавцями щодо 

збору вакансій. У 2020 році 5,4 тис. роботодавців надали інформацію про наявність 25 тис. вакансій. 

Середній розмір оплати праці в розрахунку на одну вакансію склав 5750,8 гривні (2019 рік –  

4972,2 гривні). Укомплектовано за цей період 16,4 тис. вакансій. 

У 2020 році за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців області проходила про-

фесійне навчання  3161 особа. Професійне навчання здійснювалося на замовлення сільськогосподар-

ських, лісогосподарських підприємств області, цегельних заводів, сфери побуту, торгівлі тощо. З ме-

тою підготовки до роботи в опалювальний сезон у 2020 році проходили професійне навчання  

1402 особи 
 

2.  Стимулювання діяльності робо-

тодавців, спрямованої на ство-

рення нових робочих місць, у 

тому числі у пріоритетних ви-

дах економічної діяльності, та 

працевлаштування зареєстрова-

них безробітних, у тому числі 

тих, які потребують додаткових 

гарантій у працевлаштуванні, з 

2019-2021 

роки 
З метою стимулювання роботодавців, які віддають перевагу у працевлаштуванні громадян з числа 

уразливих категорій населення, створюють робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності, 

та працевлаштування безробітних осіб, у 2020 році прийнято 97 рішень про компенсацію єдиного вне-

ску роботодавцям, у тому числі 34 – по особах, які потребують додаткових гарантій та 63 – по особах, 

які працевлаштовані до суб’єктів малого підприємництва 
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наданням компенсації єдиного 

внеску роботодавцям 

3.  Поглиблення співпраці з 

об’єднаними територіальними 

громадами, місцевими органа-

ми виконавчої влади щодо роз-

ширення видів громадських ро-

біт для забезпечення розвитку 

сільських територій та тимча-

сової зайнятості жителів громад 

2019-2021 

роки 
Участь у громадських роботах та роботах тимчасового характеру приймали 1943 особи, у тому числі 

532 особи на громадських роботах та 1411 – на роботах тимчасового характеру (у 2019 році – 3148). 

На громадських роботах по супроводу осіб з інвалідністю по зору працювала 1 особа, соціальному 

супроводу соціально вразливих верств населення – 23, наданню допомоги сім’ям, члени яких загину-

ли, постраждали чи є учасниками АТО, ООС – 22, відновленню закладів охорони здоров’я, будинків 

культури, закладів освіти – 46, відновленню історико-архітектурних пам’яток – 3, розчищенню сніго-

вих заметів – 32, інформуванню населення про порядок оформлення житлових субсидій – 37, в архівах 

з документацією – 5, упорядкуванню територій населених пунктів, екологічному захисту територій 

населених пунктів, придорожніх смуг, місць поховання захисників Вітчизни, меморіалів, кладовищ 

тощо – 363. Після участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру працевлаштовано 

1019 осіб.  Середня тривалість участі у громадських роботах – 31 день, у роботах тимчасового харак-

теру – 29 

Завдання 4. Сприяння збалансованості попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці 

1.  Проведення комплексного про-

форієнтаційного супроводжен-

ня учнів випускних класів за-

гальноосвітніх навчальних зак-

ладів з метою усвідомленого 

вибору ними професії та побу-

дови професійної траєкторії 

(кар’єри) 

2019-2021 

роки 
Одним з пріоритетних напрямів профорієнтаційної роботи є проведення комплексної профорієнтації 

учнівської молоді та молоді, що навчається. У роботі  з ними перевага надається інтерактивним, квест-

ігровим формам роботи. Протягом 2020 року такою роботою охоплені 1484 особи, з них учні загаль-

ноосвітніх навчальних закладів – 1211, учні професійно-технічних навчальних закладів – 132, студен-

ти вищих навчальних закладів – 141  

2.  Сприяння розширенню можли-

востей щодо підвищення кон-

курентоспроможності осіб на 

ринку праці шляхом видачі 

ваучерів для перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення ква-

ліфікації за професіями та спе-

ціальностями згідно з пріори-

тетними видами економічної 

2019-2021 

роки 
Відповідно до статті 30 Закону України «Про зайнятість населення», з метою  розширення можливос-

тей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян, сприяння їх працевлашту-

ванню Сумською обласною службою зайнятості у 2020 році проводилась інформаційна робота щодо 

здійснення перепідготовки за робітничими професіями за рахунок ваучера 
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діяльності, підготовки на на-

ступному освітньо-кваліфіка-

ційному рівні 

3.  Реалізація програми «Дослі-

дження шляхів вдосконалення 

структури та рівня зайнятості 

населення праценадлишкових 

територій Сумської області» 

2019-2020 

роки 

У рамках виконання цієї програми кафедрою психології, політології та соціокультурних технологій 

Сумського державного університету в умовах карантину апробовано методику онлайн форум-театру 

для пошуку нових можливостей для комунікацій у громадах та можливостей для самозайнятості і по-

шуку робочих місць. 

Так, у рамках реалізації дослідження проведено більше 20 фокус-груп та 7 стратегічних сесій, завдан-

ням яких є розширення нових можливостей комунікації, пропонування громаді різних форматів та тем 

для обговорення.  

За участю органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу та експертів упродовж серп-

ня-вересня 2020 року проведено 5 засідань у форматі «круглого столу». Оскільки реалізація проєкту 

здійснюється в період становлення нових районів, команда проєкту провела заходи із залученням 

представництва кількох територій: Шостки, Путивля та Глухова, Сум та Білопілля тощо.  

У Буринську територіальну громаду 02.07.2020 відбулася поїздка представників команди проєкту з 

метою вивчення та поширення досвіду  роботи Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Буринської міської ради. Під час поїздки відбулося обговорення резуль-

татів дослідницької частини проєкту, зроблено акцент на перспективах роботи з молоддю для розвит-

ку та реалізації людського потенціалу громади. За підсумками поїздки виготовлено та поширено ві-

деоролик про успішний досвід (https://www.youtube.com/watch?v= mCUNDbHu8-

U&t=61s&fbclid=IwAR3bQauFujl612YT0AI-XAAJc5Y9lkq4wQS o57f7gxgQWKwtNsiBXjjibo). 

У форматі онлайн конференції 01.08.2020 відбулася експертна дискусія, під час якої обговорили вплив 

карантинних обмежень на ринок праці та зайнятість у громадах Сумської області, зокрема, у Сумській 

та Білопільській. Презентовано напрацювання команди проєкту, викладені в монографії та посібнику, 

розкрито основні тенденції на ринку праці області (https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/naukova-diialnist).  

10.09.2020 кафедрою університету та Департаментом соціального захисту населення Сумської облас-

ної державної адміністрації для Конотопської територіальної громади проведено онлайн семінар на 

теми: «Пошук «точок зростання» для ефективного залучення людського потенціалу Конотопської мі-

ської територіальної громади» та «Вплив карантину на зайнятість населення в Конотопській територі-

альній громаді» (https://ppst.sumdu.edu.ua/uk/novyny/495-provedennia-onlain-seminaru-z-konotopskoiu-

oth). 

На основі результатів проведених семінарів та зустрічей розроблено рекомендації для органів влади та 

органів місцевого самоврядування щодо збереження та розвитку людського потенціалу територій, що 
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знаходяться на стадії завершального редагування.   

Розроблено тематику та методологічні підходи до проведення міських інвестиційних форумів соціаль-

ного партнерства для розвитку громад праценадлишкових територій; рекомендації щодо принципів та 

форм взаємодії влади, бізнесу та громади в напрямі розроблення та реалізації проєктів соціального 

спрямування та побудови нових соціальних партнерств; орієнтовні напрями програм та принципів їх 

упровадження з навчання та перенавчання для населення, місцевого бізнесу щодо нових форм введен-

ня підприємництва; освоєння нових виробничих та невиробничих ніш на територіях з їх орієнтацією 

на окремі цільові групи. 

Інформація про хід реалізації Програми розміщена на офіційному сайті Сумського державного універ-

ситету за посиланням:  

http://ppst.sumdu.edu.ua/ index.php/nauk-dial/doslidgennya-shlyahiv-vdoskonalennya.html 

Пріоритет 2.3. Соціальне забезпечення 
Завдання 1. Посилення соціального забезпечення окремих категорій громадян 

1.  Інша субвенція з обласного бю-

джету місцевим бюджетам (на 

встановлення телефонів особам 

з інвалідністю І та ІІ груп; піль-

гове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катаст-

рофи; поховання учасників бо-

йових дій та особам з інвалід-

ністю внаслідок війни; на опла-

ту компенсаційних виплат осо-

бам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, техобслуговування 

автотранспорту та транспортне 

обслуговування) 

2019-2021 

роки 

У 2020 році перераховано коштів іншої субвенції на загальну суму 5 млн гривень  

 

2.  Розвиток системи надання со-

ціальних послуг вразливим 

категоріям населення, у тому 

числі за допомогою застосу-

2019-2021 

роки 

Рішенням Сумської обласної ради від 26.06.2020 внесено зміни до Обласної комплексної програми 

соціального захисту населення в частині реалізації соціального замовлення та в межах тих коштів, що 

передбачені на програму на 2020 рік, зокрема спрямованими на:  

надання послуг підтримки, правової допомоги та соціального супроводу членів сімей загиблих учас-
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вання механізму соціального 

замовлення 

ників бойових дій на Сході України та загиблих учасників Революції Гідності (40 тис. гривень, кошти 

не використані); 

надання соціальних послуг виявленим особам, постраждалим від домашнього насильства та насильст-

ва за ознакою статі (50 тис. гривень, використано 100%); 

запобігання торгівлі людьми, захист і допомогу постраждалим особам (60 тис. гривень, використано  

99,7%). 

За всіма напрямами договори укладено з ГО «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини». 

Показник охоплення соціальними послугами осіб, які їх потребують, становить 100%. 

У системі соціального захисту населення області функціонує 2 дитячі будинки-інтернати, у яких на 

повному державному утриманні перебуває 31 вихованець віком до 18 років. 

Станом на 01.12.2020 компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, що 

виплачувалися за рахунок коштів місцевого бюджету, нараховано 1971 фізичній особі на загальну 

суму 8,6 млн гривень. Заборгованість із виплати допомоги відсутня. 

Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, 

(постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859) станом на 01.01.2021 отримує 

169 осіб, виплата проведена на 793,8 тис. гривень, заборгованість становить 182,9 тис. гривень 

3.  Методичне забезпечення та  

контроль за якістю надання со-

ціальних послуг установами – 

надавачами цих послуг 

2019-2021 

роки 

Показник охоплення соціальними послугами осіб, які їх потребують, в області дорівнює 100%. 

Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 31.07.2020 

проведено моніторингові візити до Синівської та Липоводолинської територіальних громад,  

07.08.2020 – до Боромлянської, Грунської, Чернеччинської, Охтирської територіальних громад з пи-

тання організації надання соціальних послуг та здійснення методичної, інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з цих питань 

Пріоритет 2.4. Охорона здоров’я 

Завдання 1. Реформування первинної медико-санітарної допомоги 

1.  Створення і забезпечення фун-

кціонування амбулаторій від-

повідно до плану формування 

спроможних мереж 

2019-2021 

роки 
Створено 1 амбулаторію загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) як самостійний заклад у 

складі ОТГ 

2.  Реорганізація первинної допо-

моги на засадах загальної прак-

тики 

2019-2021 

роки 
В області функціонує 183 лікарські амбулаторії, у тому числі 132 АЗПСМ. Згідно з планом спромож-

ної мережі, затвердженої розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 22.05.2018 № 311-ОД «Про затвердження Плану спроможних мереж надання первинної медичної 

допомоги Сумської області», у 2020 році: 
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закрито 2 лікарські амбулаторії, у тому числі 1 АЗПСМ;  

реорганізовано 2 лікарські амбулаторії, у тому числі 1 АЗПСМ у фельдшерський пункт (ФП) 

3.  Забезпечення закладів охорони 

здоров’я, що надають первинну 

допомогу, комп’ютерним облад-

нанням, програмним супрово-

дом, мережею Інтернет 

2019-2021 

роки 
Інтернетом забезпечено 96,2% амбулаторій. Не мають доступу до мережі Інтернет 7 амбулаторій. По-

ряд з цим ФАП/ФП забезпечені Інтернетом на 10,6%. Комп’ютерами заклади первинного рівня забез-

печені на 82,8%, у тому числі робочі місця лікарів – 97,4%. Тільки у 9 районах області та місті Суми 

робочі місця лікарів 100% укомплектовані комп’ютерною технікою: Білопільський, Буринський, Глу-

хівський, Краснопільський, Лебединський, Охтирський, Роменський, Шосткинський, Ямпільський. 

Протягом 2020 року на первинну ланку придбано 79 комп’ютерів (при потребі ще 267 комп’ютерів) 
Завдання 2. Удосконалення вторинної (спеціалізованої) допомоги  

1.  Створення резерву медикамен-

тів для надання невідкладної 

допомоги вагітним, матерям та 

дітям 

2019-2021 

роки 

Для закладів вторинного рівня на створення резерву медикаментів заплановано на 2020 рік –  

763,4 тис. гривень, профінансовано – 572,2 тис. гривень 

2.  Підвищення рівня забезпечення 

медикаментами для надання 

невідкладної допомоги дітям у 

стаціонарах, забезпечення лі-

куванням в амбулаторних умо-

вах дітей пільгових категорій 

2019-2021 

роки 

На забезпечення медикаментами для надання невідкладної допомоги дітям у стаціонарах, забезпечен-

ня лікуванням в амбулаторних умовах дітей пільгових категорій заплановано на 2020 рік  

4734,4 тис. гривень, використано 4716,4 тис. гривень  

3.  Збільшення видатків при стаці-

онарному лікуванні ветеранів 

війни та учасників АТО на ме-

дикаменти, харчування, м’який 

інвентар та пільгові рецепти 

2019-2021 

роки 

Для стаціонарного лікування ветеранів війни на 2020 рік по області затверджено видатки на медикамен-

ти – 4866,5 тис. гривень, харчування – 3296,9 тис. гривень, м’який інвентар – 41,2 тис. гривень, пільгові 

рецепти – 1307,9 тис. гривень (у 2019 році на медикаменти – 6196,9 тис. гривень, харчування –  

5592,4 тис. гривень, м’який інвентар – 169,5 тис. гривень, пільгові рецепти – 2012,6 тис. гривень). 

За 2020 рік фактично використано для забезпечення ветеранів медикаментами – 2968 тис. гривень, 

продуктами харчування – 1774 тис. гривень (у 2019 році – 3578,1 тис. гривень та 3724,1  тис. гривень 

відповідно); придбано м’якого інвентарю на 26,1 тис. гривень (у 2019 році – 147 тис. гривень).  

Витрати на придбання ліків за пільговими рецептами становили 722 тис. гривень (у 2019 році –  

1304,3 тис. гривень). 

В обласному госпіталі ветеранів війни витрати на медикаменти у 2020 році становили 2124,9 тис. гри-

вень (вартість 1 ліжко/дня – 83,1 гривні), на харчування – 1002,9 тис. гривень (вартість ліжко/дня – 

39,22 гривні 
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4.  Укріплення діагностичної та 

лікувальної бази стаціонарних 

закладів з урахуванням розме-

жування їх функцій 

2019-2021 

роки 
Станом на 01.01.2021 проведено ремонті роботи у стаціонарних відділеннях на загальну суму  

1633,1 тис. гривень, придбано діагностичного обладнання на суму 7762,8 тис. гривень 

5.  Створення у стаціонарних зак-

ладах відділень невідкладної 

допомоги 

2019-2021 

роки 
У 7 лікарнях (Глухівська міська лікарня, Конотопська, Роменська, Охтирська, Шосткинська ЦРЛ, 

Центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради, Сумська обласна лікарня), що надають 

спеціалізовану медичну допомогу, створюються відділення невідкладної допомоги. Виконано робіт  

на суму 37,6 млн гривень, або 50% від плану 

6. Створення відділень хоспісної 

та паліативної допомоги 

2019 рік В області функціонує 65 хоспісних ліжок та 27 ліжок паліативної допомоги у 4 районах (Краснопіль-

ський, Лебединський, Середино-Будський, Сумський) та місті Суми  
Завдання 3. Покращення доступності третинної (високоспеціалізованої) допомоги  

1.  Відкриття і функціонування на 

базі комунального закладу 

Сумської обласної ради Сум-

ська обласна клінічна лікарня 

обласного центру рентгеновас-

кулярної діагностики та ліку-

вання 

2019-2020 

роки 

Обласний центр рентгенендоваскулярної хірургії з функцією реперфузійних втручань розпочав роботу 

з 03.04.2019. На 2020 рік на лікарські засоби, вироби медичного призначення та препарати фармацев-

тичні для надання допомоги кардіологічним хворим, у тому числі з хворобами у стані загострень, в 

Обласній цільовій програмі розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в 

Сумській області на 2018-2020 роки передбачено 6400 тис. гривень, профінансовано 6366,78 тис. гри-

вень. 

Протягом 2020 року в Центрі проведено 268 ургентних коронарографій; 8 планових коронарографій;  

51 ангіографія нижніх кінцівок;  2 вентрикулографії; 2 ангіографії ниркових артерій; 1 ангіографія ар-

терії передміхурової залози; 2 – черевного стовбуру, 1 – пульмоноангіографія, 1 – цереброангіографія;  

2 емболізації маткових артерій; імплантовано 54 постійні штучні водії ритму 

2.  Створення резерву медикамен-

тів для надання невідкладної 

допомоги вагітним, матерям та 

дітям в обласному клінічному 

перинатальному центрі 

2019-2021 

роки 

Здійснювалось у межах затвердженого бюджету закладу 

3.  Створення резерву медикамен-

тів для лікування тяжкохворих 

новонароджених в комунальній 

установі Сумська обласна ди-

тяча клінічна лікарня 

 

2019-2021 

роки 

Здійснювалось у межах затвердженого бюджету закладу 
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4.  Відкриття реабілітаційного 

центру для надання психолого-

психіатричної допомоги на базі 

першої обласної спеціалізова-

ної лікарні в місті Ромни  

2020 рік Протягом звітного періоду реалізація заходу не здійснювалась 

5.  Передача субвенцій з обласно-

го бюджету Сумської області: 

обласному бюджету Полтавсь-

кої області на відшкодування 

витрат за надану спеціалізовану 

медичну допомогу хворим Сум-

ської області у відділенні для 

примусового лікування з поси-

леним наглядом Полтавської 

обласної клінічної психіатрич-

ної лікарні ім. О.Ф.Мальцева; 

обласному бюджету Харківської 

області на відшкодування витрат 

за проведення скринінгу новона-

роджених Сумської області на фе-

нилкетонурію, вроджений гіпоти-

реоз Харківським спеціалізова-

ним медико-генетичним центром 

2019-2021 

роки 
 
 

Затверджено на рік 2919,2 тис. гривень, кошти перераховано в повному обсязі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на 2020 рік 354,7 тис. гривень, кошти перераховано 104,6 тис. гривень 

 

6.  Будівництво КЗ СОР «Сумська 

обласна клінічна лікарня» за ад-

ресою: м. Суми, вул. Ковпака, 18 

2019-2021 

роки 

З державного фонду регіонального розвитку на 2020 рік виділено 24608,6 тис. гривень, виконано робіт 

на загальну суму 13866,4 тис. гривень, з обласного бюджету – 2877,9 тис. гривень, виконано робіт на 

загальну суму – 1934 тис. гривень 

7.  Реконструкція головного корпу-

су ОКЗ Сумський обласний клі-

нічний онкологічний диспансер 

за адресою: м. Суми, вул. При-

вокзальна, 31 

 
 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу кошти не виділялись 
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8.  Здійснення заходів, спрямованих  

на запобігання поширенню на 

території області гострої респі-

раторної хвороби СOVID-19, 

спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

2020 рік На реалізацію заходів передбачено на 2020 рік – 30059 тис. гривень, профінансовано – 29960,1 тис. гри-

вень 

9.  Забезпечення оплати комуналь-

них послуг та енергоносіїв підп-

риємств охорони здоров’я, що 

належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, се-

лищ, міст Сумської області 

2020-2021 

роки 
На реалізацію заходів передбачено на 2020 рік – 69733,1 тис. гривень, профінансовано – 41119 тис. гри-

вень 

 

10.  Здійснення поточних видатків, а 

також оновлення матеріально-

технічної бази підприємств охо-

рони здоровя, що належать до 

спільної власності територіаль-

них громад сіл, селищ, міст 

Сумської області 

2020-2021 

роки 
На реалізацію заходів передбачено на 2020 рік – 27266,6 тис. гривень, профінансовано – 26766,6 тис. гри-

вень 

Завдання 4. Удосконалення кадрової політики 

1.  Навчання за рахунок коштів 

місцевих бюджетів студентів 

медичних інститутів та інтернів 

з подальшим працевлаштуван-

ням у центральних районних 

лікарнях та ЦПМСД 

2020-2021 

роки 

За кошти місцевих бюджетів навчаються 7 студентів та 1 інтерн, станом на 01.01.2021 перераховано  

за навчання 88,4 тис. гривень 

2.  Упровадження місцевих стиму-

лів для молодих спеціалістів (за-

безпечення медичних спеціаліс-

тів житлом, виплата стимулюю-

чих надбавок) 

 
 

2019-2021 

роки 

Отримав житло 1 лікар у КНП «Середино-Будська центральна районна лікарня» Середино-Будської 

районної ради 
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Пріоритет 2.5. Освіта 

Завдання 1. Забезпечення рівного доступу громадян області до якісної освіти, оптимізація мережі навчальних закладів  

1.  Реалізація державної політики 

у сфері реформування загаль-

ної середньої освіти «Нова  

українська школа» 

2019-2021 

роки 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 «Деякі питання на-

дання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та дос-

тупної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (зі змінами) рішеннями Сумської обласної 

ради від 25.03.2020 та 20.11.2020 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради  

від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2020 рік» затверджено розподіл коштів су-

бвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для закупівлі засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів початкової школи в сумі 26375,9 тис. гривень, обладнання, інвентарю для фізку-

льтурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної 

літератури, зошитів із друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь 

в експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти, у сумі 699,3 тис. гривень, дезін-

фікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь у сумі 

12806,6 тис. гривень. 

У 2020 році використано 68059,5 тис. гривень, з них 39863,2 тис. гривень – субвенція (99,95% від за-

планованого), 28196,3 тис. гривень – місцеві бюджети (99,2% від запланованого) 

2.  Придбання шкільних автобусів 

для підвезення учнів сільських 

шкіл до місць навчання та у 

зворотному напрямку 

2019-2021 

роки 

Наказом МОН України від 16.04.2020 № 531 «Про затвердження деяких переліків погоджених пропо-

зицій обласних державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році за відпо-

відними напрямками» погоджено перелік закладів загальної середньої освіти для закупівлі автобусів. 

Рішенням Сумської обласної ради від 26.06.2020 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної 

ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2020 рік» затверджено розподіл кош-

тів вищезазначеної субвенції. 

Здійснено закупівлю 15 шкільних автобусів, у тому числі одного, обладнаного місцями для дітей з 

особливими освітніми потребами.  

У 2020 році за кошти місцевих бюджетів закуплено 2 автобуси в Білопільській та Чернеччинській те-

риторіальних громадах за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 343,9 тис. гривень 

3.  Відкриття додаткових дошкіль-

них груп у закладах дошкільної 

освіти 

2019-2021 

роки 
У 2020 році в закладах освіти Сумської області створено 5 дошкільних груп на 80 місць: відкриття 

Русанівського закладу дошкільної освіти «Калинка» Липоводолинської селищної ради (1 група –  

15 місць), виведення першого класу до закладу загальної середньої освіти в Лебединському дошкіль-

ному навчальному закладі (ясла-садок) «Казка» Лебединської міської ради (1 група – 20 місць), ство-

рення в дошкільних підрозділах Тулиголівського ліцею Кролевецької районної ради (1 група –

20 місць), Рябинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Великопи-
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сарівського району (1 група – 15 місць) та відкриття короткотривалої групи на 10 місць у Ганнівсько-

Вирівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради (використано  

8,8 тис. гривень), будівництво Степанівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Орлятко» Сте-

панівської селищної ради (1 група – на 20 місць, використано коштів місцевого бюджету  

598,2 тис. гривень) 

4.  Вручення іменних стипендій 

голови Сумської обласної дер-

жавної адміністрації студентам 

та обдарованим учням 

2019-2021 

роки 

Виплачено іменну стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації 40 студентам (розпо-

рядження голови Сумської  обласної державної адміністрації від 29.09.2020 № 497-ОД) та 44 учням – 

переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань (розпорядження голови Сумської об-

ласної державної адміністрації від 30.01.2020 № 31-ОД) на суму 1548,5 тис. гривень 

5.  Участь у всеукраїнських та 
проведення обласних масових 
заходів, у тому числі спортив-
них, для учнівської молоді 

2019-2021 

роки 

За звітний період проведено 64 всеукраїнські заходи, у яких було задіяно 1041 учасник, з них 255  – 

отримали перемогу. Проведено 91 захід обласного рівня, у тому числі спортивні, для дітей та учнівсь-

кої молоді. У них узяли участь 5417 учасників, 1987 – стали переможцями. Для забезпечення участі  

у всеукраїнських та проведенні обласних масових заходів з обласного бюджету використано  

1322,8 тис. гривень 

6.  Створення модернізованих цен-

трів професійної освіти, що 

здійснюють багатопрофільну 

різнорівневу підготовку кваліфі-

кованих кадрів на базі держав-

ного професійно-технічного на-

вчального закладу «Конотопсь-

ке вище професійне училище», 

державного навчального закла-

ду «Сумський хіміко-технологі-

чний центр професійно-тех-

нічної освіти», державного нав-

чального закладу «Шосткинсь-

кий центр професійно-технічної 

освіти», державного професій-

но-технічного навчального за-

кладу «Роменське вище профе-

сійне училище» 

2019-2020 

роки 
На створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти  

у 2020 році для ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» виділено кошти державної субвенції в 

сумі 4480 тис. гривень, з обласного бюджету – 1100 тис. гривень, які використано в повному обсязі на 

придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, предметів довгострокового користування та 

програмне забезпечення. Крім того, на вищезазначені заходи використано власних коштів закладу в 

сумі 180 тис. гривень 
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7.  Відкриття 310 нових класів з 

інклюзивним навчанням у за-

кладах загальної середньої 

освіти та створення умов для 

відкриття 63 інклюзивних груп 

у закладах дошкільної освіти 

області. 

2019-2021 

роки 

З метою забезпечення дітей з особливими освітніми потребами якісною освітою за місцем проживан-

ня, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в області у 2020-2021 нав-

чальному році відкрито 18 інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти та 96 інклюзивних класів у 

закладах загальної середньої освіти. У 2020 році місцевими органами управління освітою організовано 

інклюзивне навчання для 653 дітей з особливими освітніми потребами у 466 класах 188 закладів зага-

льної середньої освіти (2019-2020 навчальний рік – 523 дитини, 370 класів, 164 заклади). У 51 закладі 

дошкільної освіти області функціонує 66 інклюзивних груп для 100 дітей (2019-2020 навчальний рік – 

42 заклади, 48 інклюзивних груп, 69 дітей).  

Кваліфіковану допомогу в засвоєнні освітнього матеріалу дітям з особливими освітніми потребами 

надають 460 асистентів учителя в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та 47 асис-

тентів вихователя в закладах дошкільної освіти. Корекційно-розвиткову складову освітнього процесу 

забезпечують 97 учителів-логопедів та 74 учителі-дефектологи, психологічний супровід дітей з особ-

ливими освітніми потребами здійснюють 228 практичних психологів та 118 соціальних педагогів. Ви-

користано кошти державної субвенції на проведення додаткових корекційно-розвиткових занять – 

4869,4 тис. гривень, на придбання спеціальних засобів корекції – 3411,6 тис. гривень 

8.  Створення опорних закладів 

загальної середньої освіти 

2019-2020 

роки 

У 2020 році в області створено 54 опорні заклади загальної середньої освіти, у тому числі 31 – у тери-

торіальних громадах.  

Опорні заклади області налічують 56 філій, 33 із яких в територіальних громадах. 

Протягом 2020 року у філії опорних шкіл реорганізовано 3 заклади загальної середньої освіти. Рішен-

нями Білопільської районної ради Сумської області від 17.07.2020 Кальченківський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад реорганізо-

вано шляхом приєднання у філію Ворожбянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Білопіль-

ської районної ради Сумської області; Великописарівської районної ради Сумської області  

від 15.07.2020 Добрянський навчально-виховний комплекс Великописарівської районної ради Сумсь-

кої області реорганізовано у філію Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя 

Радянського Союзу І.М.Середи Великописарівської районної ради Сумської області; Путивльської 

районної ради Сумської області від 05.08.2020 Рев’якинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Пу-

тивльської районної ради Сумської області реорганізовано у філію Путивльської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Радіка Руднєва Путивльської районної ради Сумської області 
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9. Підключення закладів освіти до 

високошвидкісного Інтернету 

2019 рік, 

2021 рік 

Усі заклади загальної середньої освіти області підключено до високошвидкісного Інтернету. 

У 2020 році для 8 закладів загальної середньої освіти проведено заходи щодо покращення швидкості 

Інтернету на загальну суму 266,4 тис. гривень, із яких 256,3 тис. гривень – кошти місцевих бюджетів, 

10,1 тис. гривень – залучені кошти 

10. Будівництво дитячого садка у 

12 МР, місто Суми, вул. Інтер-

націоналістів, 35 

2019-2021 

роки 

Проводиться будівництво закладу. На 2020 рік заплановано кошти в сумі 30000 тис. гривень (ДФРР – 

25000 тис. гривень, місцевий бюджет – 5000 тис. гривень). На реалізацію заходу у звітному періоді 

використано 29003,2 тис. гривень (ДФРР – 24003,6 тис. гривень, місцевий бюджет – 4999,6 тис. гри-

вень), обʼєкт буде завершено у 2021 році 

Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація їх матеріально-технічної бази 

1.  Створення життєзберігаючого 

середовища, модернізація сис-

теми пожежної сигналізації 

2019-2021 

роки 

На реалізацію зазначеного заходу з місцевих бюджетів використано 3048,7 тис. гривень, у тому числі на: 

виготовлення проєктно-кошторисної документації автоматичної пожежної сигналізації для опорних 

шкіл Ямпільського району (146 тис. гривень); 

встановлення оперативного сповіщення про евакуацію людей у разі виникнення небезпеки в закладах 

освіти Лебединського району (415,1 тис. гривень); 

встановлення пожежної сигналізації у 7 закладах освіти Глухівського району (1574,2 тис. гривень); 

монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації оповіщення людей про пожежу Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради (500 тис. гривень); 

проведення заміни з’єднання проводів відповідно до вимог, вимірювання електроустаткування, інвен-

таризацію джерел викидів, встановлення табличок з освітленням на запасних виходах, придбання та 

заміну вогнегасників у 3 закладах Новослобідської ОТГ (83,1 тис. гривень); 

виготовлення проєктно-кошторисної документації на влаштування пожежної сигналізації для 5 закла-

дів освіти (83,7 тис. гривень); 

встановлення системи протипожежного захисту будівель у 4 закладах освіти (200 тис. гривень); 

послуги з перезарядки вогнегасників (47,1 тис. гривень) 

2.  Проведення заходів з енерго-

збереження в закладах освіти 

області 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу у звітному періоді з місцевого бюджету використано 7370,5 тис. гривень, зокре-

ма на:  

реконструкцію котельні зі встановленням твердопаливних котлів (418,4 тис. гривень); 

реконструкцію будівлі (2400 тис. гривень); 

утеплення цоколю (1209,6 тис. гривень); 

заміну вікон та дверних блоків у 26 закладах освіти (3168,5 тис. гривень); 

заміну світильників на LED-освітлення у 6 закладах освіти (174 тис. гривень) 
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3.  Модернізація навчальної бази 

опорних загальноосвітніх нав-

чальних закладів (придбання 

комп’ютерного, мультимедій-

ного та цифрового обладнання) 

2019-2021 

роки 
У 2020 році для 165 закладів загальної середньої освіти за кошти місцевих бюджетів та спонсорські 

кошти придбано 17 інтерактивних дошок, 47 проєкторів, 72 мультимедійні комплекси,  88 ноутбуків, 

103 комп’ютери, 56 багатофункціональних пристроїв (принтер, сканер, ксерокс), 2 лінгафонні кабіне-

ти, по 1 кабінету фізики, хімії, трудового навчання, початкових класів, 1 цифрову метеостанцію та  

1 інтерактивний тир на загальну суму 12173,4 тис. гривень, з них 11881,9 тис. гривень – кошти місце-

вих бюджетів, 291,5 тис. гривень – залучені кошти). Для закладу загальної середньої освіти Нижньо-

сироватської територіальної громади за кошти залишків освітньої субвенції придбано тир вартістю 

199 тис. гривень 

4.  Дообладнання, капітальний ре-

монт теплопунктів та тепломе-

реж закладів середньої освіти, 

дошкільної та професійно-тех-

нічної освіти 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу у 2020 році з місцевого бюджету використано 5746,7 тис. гривень. Проведено 

такі ремонтні роботи: 

капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання 

тепла) у 2 закладах освіти (1569 тис. гривень); 

капітальний ремонт системи опалення у 7 закладах освіти (3233 тис. гривень); 

виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво модульної котельні (115 тис. гри-

вень); 

реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла (829,7 тис. гривень) 

5.  Термомодернізація будівель 

закладів середньої, дошкільної 

та професійно-технічної освіти  

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу використано 237,5 тис. гривень. Виготовлено проєктно-кошторисну документа-

цію тепломодернізації Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської районної ради (49,9 тис. гри-

вень), на капітальний ремонт та термомодернізацію будівлі Шосткинського ДНЗ (ясла-садок) № 11 

«Казка» Шосткинської міської ради Сумської області (187,6 тис. гривень) 

6.  Проведення капітальних ремон-

тів та реконструкції приміщень 

закладів освіти 

2019-2021 

роки 

На проведення капітальних ремонтів у 2020 році використано 3774,6 тис. гривень (871 тис. гривень – 

державний бюджет, 2904,4 тис. гривень – місцевий бюджет), зокрема, проведено капітальні ремонти 

11 закладів освіти (271 тис. гривень – державний бюджет, 1669,7 тис. гривень – місцевий бюджет),  

топкових зі встановленням твердопаливних котлів у 3 закладах освіти (600 тис. гривень – державний 

бюджет, 1234,7 тис. гривень – місцевий бюджет) 

7.  Капітальні ремонти покрівель 

закладів освіти 

2019-2021 

роки 

Проведено капітальні ремонти покрівель 10 закладів освіти, використано 6395,5 тис. гривень  

(826,9 тис. гривень – державний бюджет, 5568,6 тис. гривень – місцевий бюджет) 

8.  Придбання технологічного об-

ладнання для харчоблоків за-

кладів освіти 

2019-2021 

роки 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1106-р «Деякі питання вико-

ристання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» виділено кошти 

на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти в 

сумі 9495,2 тис. гривень. Проведено закупівлі для 41 закладу освіти. Використано кошти державної 

субвенції в сумі 9435,1 тис. гривень, місцевих бюджетів – 1874,1 тис. гривень. 
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Здійснено капітальні та поточні ремонти 213 харчоблоків шкільних їдалень, на що використано з міс-

цевих бюджетів 14529,74 тис. гривень, оновлено обладнання на харчоблоках 48 закладів загальної се-

редньої освіти на загальну суму 1122 тис. гривень 
9.  Придбання навчального облад-

нання з природничо-математич-

них та технологічних дисциплін 

закладів середньої освіти 

2019-2021 

роки 

З метою створення сучасного освітнього середовища для 299 кабінетів природничо-математичного 

циклу 101 закладу загальної середньої освіти області протягом 2020 року придбано комп’ютерне, му-

льтимедійне та навчально-методичне обладнання, використано 5847,1 тис. гривень (місцеві бюджети – 

5731,4 тис. гривень, спонсорські та інші кошти – 115,7 тис. гривень) 
10.  Проведення капітальних ремон-

тів та реконструкцій приміщень 

в закладах, підпорядкованих 

Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

2019-2021 

роки 

На проведення ремонтів та реконструкцій закладів професійної (професійно-технічної) освіти освоєно 

2792 тис. гривень, у тому числі на:  

ремонт гуртожитку ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарств»  

(90 тис. гривень); 

ремонт приміщень ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» (335 тис. гривень); 

поточний ремонт у навчальному та лабораторному корпусах ДПТНЗ «Краснопільське професійне 

училище» (20 тис. гривень);  

ремонт кабінетів ДНЗ  «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» (50 тис. гривень); 

ремонт приміщень та оплату послуг з архітектурного, інженерного проєктування і планування, профе-

сійних дизайнерських послуг ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та дизайну» 

(1592 тис. гривень); 

ремонт лабораторій, майстерень, кабінетів  ДПТНЗ «Конотопське професійно-технічне училище»  

(300 тис. гривень);   

реконструкцію частини спортивного майданчика та проведення капітального ремонту приміщень гур-

тожитку з улаштуванням додаткового входу ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» 

(305 тис. гривень); 

завершення ремонту спортивно-тренажерного залу ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний ліцей» 

(100 тис. гривень) 
11.  Оновлення матеріально-техніч-

ної бази закладів професійно-

технічної освіти для придбання 

обладнання в майстерні, лабо-

раторії 

2019-2021 

роки 

У 2020 році на оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти використано з обласного бюджету 965,1 тис. гривень та 997 тис. гривень власних  коштів закла-

дів. Придбано обладнання та предмети довгострокового користування  

 

12.  Капітальний ремонт Роменської 

загальноосвітньої школи I-III сту-

2019-2020 

роки 

На реалізацію заходу у 2020 році використано 13254,42 тис. гривень (ДФРР – 11201,98 тис. гривень, 

місцевий бюджет – 2052,44 тис. гривень). Термін дії договору продовжено до 31.12.2021. 
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пенів № 7 по вул. Полтавська, 32, 

місто Ромни, Сумська область 

Проєктом передбачено виконання наступних робіт: опорядження внутрішніх приміщень, улаштування 

в існуючому санвузлі кабіни для маломобільних груп населення, заміна дверних блоків, улаштування 

мереж системи електропостачання, освітлення, протипожежної сигналізації, заміна радіаторів опален-

ня, мереж водопостачання і каналізації 

13.  Реконструкція Шосткинського 

НВК: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів –ліцей по вул. Свобо-

ди, 33 у місті Шостка Сумської 

області 

2019-2020 

роки 

На реконструкцію об’єкта у 2020 році використано 7892,7 тис. гривень (ДФРР – 7109,6 тис. гривень, 

місцевий бюджет – 783,11 тис. гривень). Виконано такі роботи: заміна дверних, віконних блоків, опо-

ряджувальні та оздоблювальні роботи у внутрішніх приміщеннях, капітальний ремонт підлоги, систе-

ми опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, огорожа сходів, капітальний ремонт фа-

садів, покрівлі 

14.  Реконструкція Краснопільсь-

кої загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Краснопільської 

районної ради Сумської облас- 

ті по вул. Перемоги, 1 в 

смт Краснопілля, Сумської об-

ласті (інженерні мережі та 

оздоблення приміщень) 

2019-2020 

роки 

На реконструкцію об’єкта у 2020 році використано 8502,3 тис. гривень (ДФРР – 7289,1 тис. гривень, 

місцевий бюджет – 1213,2 тис. гривень). Термін дії договору продовжено до 31.12.2021. Проєктом пе-

редбачено виконання таких робіт: облаштування санвузлів та харчоблоку, монтаж системи вентиляції, 

опалення, сантехнічної, електричної мережі, пожежної сигналізації, ремонт навчальних класів, кори-

дорів, спортивної, актової зали, реконструкція їдальні 

15.  Реконструкція Недригайлівсь-

кої спеціалізованої загальноос-

вітньої школи І-ІІІ ступенів по 

вул. Незалежності, 25 в  

смт Недригайлів Сумської об-

ласті (інженерні мережі та 

оздоблення приміщень) 

2019-2020 

роки 

На 2020 рік заплановано кошти в сумі 21485,453 тис. гривень (ДФРР – 19336,908 тис. гривень, місце-

вий бюджет – 2148,545 тис. гривень). Роботи у 2020 році не проводилися. Термін дії договору продов-

жено до 31.12.2021 

16.  Конотопська гімназія Конотоп-

ської міської ради по вул. Бра-

тів Радченків, 21, у місті Коно-

топ – реконструкція будівлі 

(підвищення енергоефективно-

сті будівель закладів освіти у 

місті Конотоп) 

 

2019-2020 

роки 

На реалізацію заходу у 2020 році використано 11525 тис. гривень (ДФРР – 414,2 тис. гривень, місце-

вий бюджет – 4846,6 тис. гривень, інші джерела фінансування – 6264,2 тис. гривень). Виконано такі 

роботи: заміна віконних блоків, утеплення цоколю, фасаду, покрівлі, облаштування ганків, пандусів, 

відмостки 
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17.  Коровинська загальноосвітня 

школа I-III ступенів Коровин-

ської сільської ради по вул. Ки-

ївській, 70, у селі Коровинці 

Недригайлівського району – 

реконструкція (системи тепло-

постачання та покрівлі) 

2019-2020 

роки 
На реалізацію заходу у 2020 році використано 8115 тис. гривень (ДФРР –  7297,8 тис. гривень, місце-

вий бюджет – 817,18 тис. гривень). Виконано роботи: монтаж системи опалення, ремонт підлоги, ре-

монт покрівлі 

18.  Середино-Будська загальноосві-

тня школа I-III ступенів № 2 по 

вул. Соборній, 44, у місті Сере-

дино-Буда – капітальний ремонт 

2019-2020 

роки 
На реалізацію заходу у 2020 році використано 1223,2 тис. гривень (ДФРР – 790,537 тис. гривень, міс-

цевий бюджет – 432,617 тис. гривень). Декларація про готовність об’єкта до експлуатації 

СМ101201224225. Виконано  роботи: утеплення фасаду, ремонт даху, системи опалення, заміна вікон-

них та дверних блоків, встановлення пожежної сигналізації та відеоспостереження, придбання устат-

кування 

19.  Заклад дошкільної освіти «Ор-

лятко» по вул. Центральній, 44, 

у смт Степанівка Сумського 

району – будівництво 

2019-2020 

роки 
На будівництво об’єкта у 2020 році використано 4296,3 тис. гривень (ДФРР – 3703,1 тис. гривень, міс-

цевий бюджет – 593,1 тис. гривень). Термін дії договору продовжено до 31.12.2021. 

Проєктом передбачено виконання наступних робіт: улаштування фундаментів, стін, перекриття, пере-

городок, покрівлі, підлоги, ганків, утеплення фасадів, монтаж дверних, віконних блоків, внутрішнє 

опорядження, монтаж систем водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції, пожежної сигналізації, 

вогнезахист 

20.  Нижньосироватська загально-

освітня школа I-III ступенів 

імені Б. Грінченка по вул. Сум-

ській, 127, у с. Нижня Сироват-

ка Сумського району – реконс-

трукція приміщень 

2020 рік На реконструкцію у 2020 році використано 4815,8 тис. гривень (ДФРР – 4334,2 тис. гривень, місцевий 

бюджет – 481,6 тис. гривень). Виконано роботи: заміна дверних, віконних блоків, заміна покрівлі, уте-

плення горища, влаштування блискавкозахисту, вогнезахисту, внутрішнє опорядження спортивного 

залу, утеплення фасаду, цоколю, вимощення, ганки, пандуси 

21.  Спортивний майданчик з фут-

больним полем із штучним по-

криттям на території Попівсь-

кого навчально-виховного ком-

плексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Конотоп-

ської районної ради Сумської 

2020 рік На реалізацію заходу у 2020 році використано 5642,7 тис. гривень (ДФРР – 4279,1 тис. гривень, місце-

вий бюджет – 1363,53 тис. гривень). Термін дії договору продовжено до 31.12.2021.  

Проєктом передбачено виконання таких робіт: улаштування основи під футбольне поле, покриття із 

штучної трави, монтаж огорожі, баскетбольно-волейбольної площадки, площадки для воркауту 
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області по вул. Братів Ковту-

нів, 3, у с. Попівка Конотопсь-

кого району – будівництво 

22.  Миропільський навчально-ви-

ховний комплекс: загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

Миропільської сільської ради 

Краснопільського району Сум-

ської області по вул. Сумській, 

38, у с. Миропілля Краснопіль-

ського району – капітальний 

ремонт будівлі (утеплення фа-

саду) 

2020 рік На реалізацію заходу у звітному періоді використано 6937,6 тис. гривень (ДФРР – 6691 тис. гривень, 

місцевий бюджет – 246,6 тис. гривень). Виконано наступні роботи: заміна віконних, дверних блоків, 

утеплення фасаду, утеплення горищного перекриття, утеплення фундаменту, монтаж пандусів та ґан-

ків  

 

23.  Новослобідський навчально-

виховний комплекс: загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

Новослобідської сільської ради 

Путивльського району Сумсь-

кої області по вул. Великій, 1, у 

с. Нова Слобода Путивльського 

району – капітальний ремонт 

будівлі (заміна покрівлі, заміна 

віконних та дверних блоків, 

утеплення фасаду) 

2020 рік На реалізацію заходу у звітному періоді використано 11682,7 тис. гривень (ДФРР – 10851,6 тис. гри-

вень, місцевий бюджет – 831,1 тис. гривень). Виконано роботи: заміна віконних, дверних блоків, утеп-

лення та фарбування фасаду, улаштування пандусу, відмостки, даху, блискавкозахисту  

 

24.  Стадіон Стецьківської загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ступе-

нів Сумської районної ради 

Сумської області по вул. Шкі-

льній, 5, у с. Стецьківка Сумсь-

кого району – реконструкція 

2020 рік На реконструкцію у 2020 році використано 5986,8 тис. гривень (ДФРР – 5395,3 тис. гривень, місцевий 

бюджет – 591,5 тис. гривень). Виконано такі роботи: улаштування основи під футбольне поле, покрит-

тя із штучної трави, монтаж трибун, огорожі  
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25.  Капітальний ремонт будівлі 

комунального закладу Березів-

ської сільської ради «Березівсь-

кий навчально-виховний ком-

плекс: загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, дошкільний нав-

чальний заклад «Веселка»   

2020 рік На капітальний ремонт у 2020 році використано 6250,2 тис. гривень (субвенція з державного бюджету 

«Спроможна школа» – 5125,3 тис. гривень, місцевий бюджет – 1124,9 тис. гривень). Декларація про 

готовність об’єкта до експлуатації СМ101201217464. 

Виконано роботи: улаштування перекриттів, даху, стін та перегородок, підлоги, підвісних стель, мон-

таж віконних, дверних блоків, опорядження фасаду, улаштування мереж водопостачання, каналізації, 

опалення 

26.  Капітальний ремонт мультифу-

нкціонального майданчика Че-

рнеччинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу М.В. Пили-

пенка Чернеччинської сільської 

ради Охтирського району Сум-

ської області  

 

2020 рік На реалізацію заходу у 2020 році використано 4165,1 тис. гривень (субвенція з державного бюджету 

«Спроможна школа» – 3285,3 тис. гривень, місцевий бюджет – 879,8 тис. гривень). Термін дії догово-

ру продовжено до 31.12.2021. 

Проєктом передбачено виконання таких робіт: реконструкція футбольного поля, улаштування зони 

для воркаута, системи дренажу і стоку, синтетичного покриття, огорожі, благоустрій території 

 

27.  Комплексна реконструкція 

спортивного майданчика з об-

лаштуванням зони для воркау-

ту та футбольного поля з гля-

дацькими трибунами Кролеве-

цької спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької 

міської ради  

2020 рік На реалізацію заходу у звітному періоді використано 5892,4 тис. гривень (субвенція з державного бю-

джету «Спроможна школа» – 4811,4 тис. гривень, місцевий бюджет – 1080,964 тис. гривень). Термін 

дії договору продовжено до 31.12.2021.  

Проєктом передбачено виконання таких робіт: реконструкція футбольного поля, улаштування зони 

для воркаута, системи дренажу і стоку, синтетичного покриття, огорожі, благоустрій території 

 

28.  Капітальний ремонт спортивно-

го стадіону комунальної органі-

зації (установа, заклад) «Шост-

кинська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської 

міської ради Сумської області»  

 

 

2020 рік На реалізацію заходу у звітному періоді використано 6493,2 тис. гривень (субвенція з державного бю-

джету «Спроможна школа» – 4545,2 тис. гривень, місцевий бюджет – 1948 тис. гривень). Декларація 

про готовність об’єкта до експлуатації СМ101201125860. Виконано роботи: улаштування бігових до-

ріжок, сектору для стрибків у довжину, сектору для штовхання ядра  
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Пріоритет 2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Завдання 1. Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, а саме: молодіжним та дитячим громадським організаціям  

1.  Організація та проведення кон-

курсу проєктів, розроблених ін-

ститутами громадянського сус-

пільства, фінансування яких 

здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету 

2019-2021 

роки 

Обласний конкурс проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС),  

на 2020 рік було проведено наприкінці 2019 року, визначено рейтинг проєктів, а після прийняття обла-

сного бюджету на 2020 рік – прийнято рішення щодо переможців та обсягів фінансування кожного 

проєкту. На участь у конкурсі подано 54 пропозиції від 22 ІГС. Проте, у 2020 році було зменшено об-

сяг фінансування конкурсу на 750 тис. гривень, що не дало змогу підтримати більшу кількість проєк-

тів, відповідно до рейтингу. У результаті у 2020 році фінансову підтримку отримало 14 проєктів на 

загальну суму 850 тис. гривень. Реалізовано 11 проєктів з 14, реалізацію 3 проєктів у зв’язку з каран-

тинними обмеженнями скасовано  

Завдання 2. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на організацію 

оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей і молоді в області. Сприяння збереженню і розвитку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

1.  Організація діяльності таборів 

наметового типу 

2019-2021 

роки 

У зв’язку із введенням карантинних заходів роботу наметових таборів, як і інших дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, скасовано 

2.  Організація оздоровлення та від-

починку дітей у дитячих закла-

дах оздоровлення та відпочинку 

області та направлення дітей 

пільгових категорій до дитячих 

оздоровчих центрів України 

2019-2021 

роки 

У 2020 році було заплановане придбання близько 400 путівок до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку області з метою організації надання відповідних послуг дітям таких категорій, як талано-

виті та обдаровані діти, вихованці обласних ДЮСШ. Проте, у зв’язку із введенням карантину роботу 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не розпочато 

3.  Проведення державної атеста-

ції дитячих закладів оздоров-

лення та відпочинку області. 

Надання практичної допомоги 

керівникам дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку 

щодо підготовки та направлен-

ня документів для внесення до 

державного реєстру 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області не прово-

дилась 

4.  Реконструкція молодіжного 

центру «Романтика» вул. Героїв 

Сумщини, 3, місто Суми 

2019-2020 

роки 

Реконструкцію молодіжного центру «Романтика» завершено 



41 
 

                                                                                                       Продовження додатка 1 

1 2 3 4 

Завдання 3. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді. Популяризація та утвердження здорового і безпеч-

ного способу життя та культури здоров’я серед молоді. Розвиток неформальної освіти. Створення умов для працевлаштування молоді (забезпе-

чення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді). Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва  

1.  Організація та проведення семі-

нарів, тренінгів, конференцій, 

форумів, засідань у форматі 

«круглого столу», ігор, фести-

валів, конкурсів, акцій тощо, 

спрямованих на відродження 

національно-патріотичного ви-

ховання, утвердження грома-

дянської свідомості і активної 

позиції молоді  

2019-2021 

роки 

Рішенням Сумської обласної ради від 02.03.2018 затверджено Обласну програму національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки, на реалізацію заходів якої у 2020 році 

було передбачено 1165 тис. гривень. Протягом 2020 року проведено 37 відповідних молодіжних захо-

дів у співпраці з інститутами громадянського суспільства, ще 25 заходів реалізовано в режимі онлайн з 

використанням електронних інформаційних сервісів та соціальних мереж. У зв’язку з введенням кара-

нтинних обмежень, реалізацію окремих заходів призупинено  

2.  Організація та проведення різ-

ноформатних заходів, спрямо-

ваних на популяризацію та 

утвердження здорового і без-

печного способу життя та ку-

льтури здоров’я серед молоді 

2019-2021 

роки 

З метою популяризації здорового способу життя та профілактики негативних явищ в області протягом 

2020 року проведено 9 заходів. У 2020 році в рамках одного із  проєктів придбано мобільний майдан-

чик для занять воркаут-культурою, що дало змогу провести виїзний тур здорового способу життя в 

громади області. Аналогічний тур було здійснено в рамках фестивалю Екстрім стайл. Усього  

у 2020 році заплановано проведення понад 15 заходів та проєктів, проте у зв’язку з введенням каран-

тину, їх проведення призупинено   

3.  Організація та проведення захо-

дів, спрямованих на забезпе-

чення дієвості механізмів участі 

молоді в житті області та влас-

них громад, підвищення спро-

можності молоді, розвиток сис-

теми неформально освіти, роз-

виток кадрового потенціалу, 

розвиток молодіжної інфра-

структури та механізмів її ефек-

тивного використання, підтри-

мка та ефективна професійна 

взаємодія з інститутами грома-

2019-2021 

роки 

З метою розвитку неформальної освіти у 2020 році проведено 36 заходів відповідного спрямування.  

Усього заплановано проведення понад 40 заходів та проєктів, проте у зв’язку з введенням карантину, 

реалізацію заходів призупинено, більшість заходів проводилося в онлайн-режимі. Так, молодь області 

активно долучається до різноманітних опитувань, досліджень, вебінарів, навчальних курсів та інших 

заходів неформальної освіти 
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дянського суспільства, підтрим-

ка соціально вразливої молоді 

4.  Забезпечення діяльності комуна-

льної установи Сумської облас-

ної ради «Сумський обласний 

центр відпочинку, оздоровлення, 

туризму та військово-патріотич-

ного виховання» як обласної 

ресурсної установи з розвитку 

державної молодіжної політики 

2019-2021 

роки 

КУ СОР «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного 

виховання» є установою, що поєднує в собі розвиток кількох напрямів: це і осередок розвитку війсь-

ково-патріотичного виховання, і заклад на базі якого створено перший в Україні офіційний наметовий 

табір «Сузір’я», і ресурсний центр для розвитку молодіжних ініціатив. З початку року закладом про-

ведено 49 різноманітних заходів, у тому числі в онлайн-режимі. Рішенням Сумської обласної ради  

від 18.12.2020 внесено зміни до назви центру, відповідно до якого установа отримала статус обласного 

молодіжного центру. Наразі триває процедура внесення змін до статуту та штатного розпису центру 

Завдання 4. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми 

1.  Проведення заходів, зокрема, до 

Міжнародного дня захисту ді-

тей, Дня спільних дій в інтере-

сах дітей 

2019-2021 

роки 

01.06.2020 проведено обласний онлайн-семінар для начальників служб у справах дітей «Познайомся зі 

своєю майбутньою дитиною». 

30.09.2020 до Дня усиновлення проведено захід на тему: «Захист прав дітей та в умовах реформування 

територіальної організації влади і системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. Акту-

альні питання, перспективи». 

У зв’язку з обмеженістю фінансування, зменшено видатки на деякі заходи, у тому числі на проведення 

обласного заходу з нагоди Дня спільних дій в інтересах дітей 

2.  Проведення семінарів, нарад 

для служб у справах дітей, у 

тому числі в об’єднаних тери-

торіальних громадах, прийом-

них батьків, батьків-виховате-

лів, працівників центрів соціаль-

но-психологічної реабілітації 

дітей області 

2019-2021 

роки 

01.06.2020 проведено обласний онлайн-семінар для начальників служб у справах дітей. 

Проведено 4 тренінгові навчання: 04-10.06.2020 та 15-18.06.2020 для кандидатів в опікуни, піклуваль-

ники, усиновлювачі, 10-13.11.2020 для кандидатів усиновлювачі, 01-04.12.2020 для кандидатів у при-

йомні батьки, батьки-вихователі. 

32 прийомні батьки, батьки-вихователі отримали довідки про підвищення кваліфікації  

Пріоритет 2.7. Фізична культура і спорт 
Завдання 1. Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту 

1.  Забезпечення підготовки та 
участі спортсменів області різ-
них вікових груп у спортивних 
заходах всеукраїнського та 
міжнародного рівнів з олімпій-

2019-2021 

роки 

Станом на 01.01.2021 спортсмени області вибороли 678 медалей, у тому числі 231 золоту, 215 срібних 

та 232 бронзові на 89 всеукраїнських та 13 міжнародних змаганнях. Спортсменами області проведено 

169 навчально-тренувальних зборів з олімпійських та 72 – з неолімпійських видів спорту.  

Разом з обласними федераціями проведено 51 обласне змагання з 12 олімпійських та 33 неолімпійсь-
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ських та неолімпійських видів 
спорту, у межах чинного зако-
нодавства, у тому числі прове-
дення навчально-тренувальних 
зборів на території України та 
за її межами, проведення обла-
сних змагань 

ких видів спорту. Також на території області проведені чемпіонати України з хокею на траві, настіль-

ного тенісу, баскетболу, гандболу, волейболу пляжного, легкої атлетики, футзалу, боротьби самбо, 

радіоспорту, мотоциклетного спорту. 

Вісім спортсменів Сумщини є кандидатами для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади у місті Токіо (Японія), 

що відбудуться у 2021 році, а саме: 4 – з легкої атлетики, 1 – з вільної боротьби, 1 – з дзюдо та 2 –  

зі стрільби з лука 

2.  Забезпечення виплати 30 імен-

них стипендій голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції талановитим спортсменам 

області 

2019-2021 

роки 

В області засновано та виплачуються 30 іменних стипендій голови Сумської обласної державної адмі-

ністрації талановитим спортсменам. Стипендії отримують 21 спортсмен з олімпійських та 9 – з неолі-

мпійських видів спорту (розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 09.09.2020 № 442-ОД «Про призначення та виплату іменних стипендій голови Сумської обласної 

державної адміністрації талановитим спортсменам області у другому півріччі 2020 року») 

Завдання 2. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво та модернізація спортивних споруд  

1.  Облаштування багатофункціо-

нальних спортивних майданчи-

ків із синтетичним покриттям 

2019-2021 

роки 

У 2020 році проводилось будівництво та облаштування спортивних майданчиків із синтетичним пок-

риттям, зокрема: 

у селі Осоївка Краснопільської територіальної громади та смт Хотінь продовжується будівництво 

спортивних майданчиків (42х22 метри);  

у Миколаївській територіальній громаді Сумського району розроблено проєктно-кошторисну докуме-

нтацію реконструкції стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) та будівництва мультифункціо-

нального майданчика для занять ігровими видами спорту в с. Северинівка Сумського району;  

у місті Тростянець продовжуються роботи з реконструкції міського стадіону ім. В.П.Куца, виконано 

роботи з облаштування футбольного поля штучним покриттям (60х40 метрів); у міському парку  

ім. П.І.Чайковського введено в експлуатацію волейбольний та баскетбольний майданчики; 

у місті Охтирка на стадії завершення будівництво мультифункціонального майданчика для занять іг-

ровими видами спорту; 

у селі Герасимівка Роменського району завершено будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям Герасимівської ЗОШ І-ІІ ступенів;  

у місті Конотоп введено в експлуатацію спортивний майданчик із синтетичним покриттям (22х42 мет-

ри);   

у смт Краснопілля завершено будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту 

2.  Облаштування спортивних май-

данчиків з тренажерним облад-

2019-2021 

роки 

У місті Суми облаштовано 3 спортивні майданчики, на території Вільшанської територіальної громади 

Недригайлівського району встановлено 8 вуличних тренажерів (76,5 тис. гривень), у с. Мала Павлівка 
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нанням  Комишанської сільської ради Охтирського району облаштовано тренажерним обладнанням спортив-

ний комплекс «Гарт», у Миколаївській територіальній громаді Сумського району розроблено проєкт-

но-кошторисну документацію «Будівництво мультифункціонального майданчику для занять ігровими 

видами спорту в с. Северинівка Сумського району» 

3.  Забезпечення раціонального ви-

користання спортивної бази за-

гальноосвітніх шкіл дитячо-юна-

цькими спортивними школами 

на погоджених сторонами умо-

вах 

2019-2021 

роки 

Спортивні бази закладів загальноосвітніх шкіл використовуються на умовах співпраці з дитячо-

юнацькими школами 

4.  Капітальний ремонт спортивно-

го комплексу ім. В. Окіпного за 

адресою: місто Ромни Сумської 

області, бульвар Шевченка, 4 

2019-2021 

роки 

Завершено капітальний ремонт спортивного комплексу ім. В.Окіпного (з місцевого бюджету викори-

стано 199 тис. гривень). Також на території стадіону завершено роботи з реконструкції  

баскетбольного майданчика (виділено 425 тис. гривень) 

5.  Реконструкція стадіону «Аван-

гард», вул. Праці, 5, місто Суми 

2019-2020 

роки 

ТОВ «Міленіум Спорт» (місто Дніпро), з яким було укладено договір на реконструкцію стадіону 

«Авангард», виконано роботи на загальну суму 11961,4 тис. гривень: футбольне поле  

(105х68 метрів) покриттям з штучної трави з піщаною засипкою, легкоатлетичні овальні доріжки 

довжиною 400 метрів (4 шт.), легкоатлетичні прямі доріжки довжиною 110 метрів (6 шт.), сектор для 

стрибків у довжину, сектор для стрибків у висоту, сектор для штовхання ядра, яма з водою для треку 

для бігу з перешкодами 

Завдання 3. Залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом  

1.  Забезпечення підготовки та 

участі спортсменів області у 

спортивних заходах всеукраїн-

ського та міжнародного рівнів, 

у межах чинного законодавст-

ва, з видів спорту для інвалідів, 

проведення обласних змагань 

2019-2021 

роки 

В області функціонує регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», що за-

безпечує проведення обласних змагань, організацію навчально-тренувального процесу та участь у 

Всеукраїнських змаганнях серед інвалідів-спортсменів. У 2020 році: 

для спортсменів з вадами слуху проведено 2 навчально-тренувальні збори з кульової стрільби, 1 збір з 

лижних перегонів, 1 навчально-тренувальний збір з пляжного волейболу. 27 спортсменів взяли участь 

у чемпіонаті та Кубку України з лижних перегонів, чемпіонаті України з кульової стрільби серед здо-

рових спортсменів, чемпіонатах України з легкої атлетики, з вільної та греко-римської боротьби, пля-

жного волейболу, настільного тенісу, де вибороли 12 золотих, 13 срібних, 10 бронзових медалей; 

для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату проведено 1 навчально-тренувальний збір з пара- 

карате, чемпіонат області з пауєрліфтингу. 14 спортсменів взяли участь у чемпіонатах України з зимо-

вих видів спорту, пара-карате, легкої атлетики, де вибороли 2 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.  
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1 спортсмен приймав участь в етапах Кубку Світу з зимових видів спорту; 

для спортсменів з вадами зору – 24 спортсмени прийняли участь у чемпіонаті України з футзалу, де 

вибороли 12 золотих нагород; 

спортсмени з розумовими та фізичними вадами – 3 спортсмени взяли участь у Чемпіонаті України з 

легкої атлетики, де вибороли 1 золоту, 2 срібні та 3 бронзові нагороди.  

У зв’язку з карантинними заходами у ІV кварталі 2020 року обласні та державні спортивні заходи не 

проводились. 

У фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», прийняли участь 5 дітей-інвалідів з 

ураженням опорно-рухового апарату, які здобули 10 золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі. 

У листопаді 2020 року 16 осіб з інвалідністю прийняли участь у таборі фізкультурно-спортивної реа-

білітації, який був проведений у Західному реабілітаційно-спортивному центрі (Львівська область). 

Загальна кількість медалей за 2020 рік становила: 37 золотих, 23 срібні та 19 бронзових 

Пріоритет 2.8. Культура, туризм 

Завдання 1. Розвиток культури та культурного розмаїття  

1.  Збереження і розвиток існую-

чої мережі закладів культури. 

Запровадження нових моделей 

діяльності закладів культури, 

зокрема, поліфункціональних 

центрів культурних послуг та 

креативних хабів 

2019-2021 

роки 

Станом на 31.12.2020 в області діє базова мережа закладів культури, що складається з 1208 закладів,  

з них 609 клубних закладів, 542 бібліотеки, 36 мистецьких шкіл, 14 музеїв, 2 державні історико-

культурні заповідники, 2 театри, філармонія, обласний науково-методичний центр культури і 

мистецтв, фаховий коледж мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського. 

Здійснюється процес передачі закладів культури зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ районів у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад. 

Указом Президента України від 08.09.2020 № 381/2020 комунальному закладу культури Сумської об-

ласної ради – Сумському обласному академічному театру драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна 

надано статус національного 

2.  Виплата стипендій голови Сум-

ської обласної державної адмі-

ністрації провідним творчим 

працівникам, діячам мистецтв 

області 

2019-2021 

роки 

З метою підтримки творчих ініціатив працівників галузі розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 04.02.2020 № 37-ОД «Про призначення стипендії голови обласної 

державної адміністрації провідним творчим працівникам області у 2020 році» призначено  

20 стипендій провідним творчим працівникам області, виплачено 240 тис. гривень 

3.  Проведення фестивалів, конкур-

сів, культурно-мистецьких за-

ходів до державних пам’ятних 

дат. Участь творчих колективів 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді відбулися обласні заходи до Днів Соборності України, пам’яті героїв Крут, 

ушанування учасників бойових дій на території інших держав, Героїв Небесної Сотні, річниці з дня 

народження Т.Г.Шевченка, Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, скорботи і вшанування 

жертв Другої світової війни в Україні, Дня партизанської слави, Дня захисника України, 
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області в міжнародних та все-

українських мистецьких захо-

дах 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, Дня Святого Миколая. 

Проведено обласний конкурс театрального мистецтва «Сумська Мельпомена», обласний культурно-

просвітницький телевізійний проєкт «Війна. Перемога. Пам’ять», родинний онлайн-марафон талантів 

Сумщини в рамках обласного свята народної творчості «Роде наш красний», Відкритий обласний 

конкурс естрадної пісні та сучасної популярної музики «Радослав», обласний дитячий конкурс 

виконавців сучасної естрадної пісні «Чарівний ключик», Відкритий обласний фестиваль сучасних 

видів мистецтва «Youth-Fest». 

За звітний період учасниками міжнародних заходів стали 2632 учні, з яких 2126 стали переможцями;  

у всеукраїнських заходах взяли участь 1115 учнів, з яких 788 стали переможцями 

4.  Збереження національних тра-

дицій та звичаїв, забезпечення 

розвитку творчого потенціалу 

та культурного простору облас-

ті 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді обласним науково-методичним центром культури і мистецтв проведено серію ві-

део майстер-класів за такими темами: «Що таке нематеріальна культурна спадщина?», «Виявлення та 

ідентифікація елементів нематеріальної культурної спадщини», «Фіксація інформації про елементи 

НКС», «Особливості заповнення облікової картки елементу нематеріальної культурної спадщини»; 

методичну роботу з фахівцями клубних закладів та представниками ініціативних груп у напрямі фік-

сації, збереження та популяризації регіональних елементів (у дистанційному режимі). До Дня вишива-

нки підготовлено та презентовано анімаційний ролик «Автентична вишивка Сумщини» (вишивка  

с. Ямне Великописарівського району). 

Станом на 31.12.2020 Регіональний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини Сумської 

області складається з 13 елементів. 

Підготовлено ілюстроване інформаційне видання «Елементи нематеріальної культурної спадщини 

Сумщини», створено статтю «Кролевецьке переборне ткацтво» на платформі Wikipedia. 

Підготовлено звіт щодо реалізації положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культу-

рної спадщини в Сумській області у 2020 році 

5.  Сумська обласна літературно-

краєзнавчо-мистецька премія 

2019-2021 

роки 

Сумська обласна літературно-краєзнавчо-мистецька премія у 2020 році не присуджувалась. Засідання 

Комісії з присудження премії у IV кварталі не відбулося у зв’язку з обранням нового складу Сумської 

обласної ради та відсутністю відповідних кандидатур до нового складу Комісії 

6.  Реконструкція    міського  кіно- 

театру «Родіна» під кіномисте-

цький ХАБ, місто Шостка Сум-

ської області  

 

 

2020-2021 

роки 

На забезпечення проведення реставраційних робіт та капітального ремонту Центру культури і дозвілля 

(міський кінотеатр) заплановано 200 тис. гривень, з них використано 50,4 тис. гривень. 

На оновлення матеріально-технічної бази та поточні ремонти Центру культури і дозвілля використано  

303,6 тис. гривень 
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Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури 

1.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази клубних закладів на 

обласному, районному та міс-

цевому рівнях 

2019-2021 

роки 

За оперативними даними, у 2020 році на оновлення матеріально-технічної бази (придбання сценічних 

костюмів, одягу сцени, комп’ютерної техніки, меблів тощо) клубних установ області використано 

3900,2 тис. гривень (міський рівень – 755 тис. гривень, районний – 285 тис. гривень, сільський 

(селищний) – 2860,2 тис. гривень) 

2.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази театральних та кон-

цертних закладів шляхом онов-

лення музичної, звукової апа-

ратури тощо 

2019-2021 

роки 

У 2020 році на покращення матеріально-технічної бази обласного академічного театру драми та музи-

чної комедії ім. М.С.Щепкіна використано 380,6 тис. гривень; обласного театру для дітей та юнацтва – 

15 тис. гривень; обласної філармонії – 260,6 тис. гривень 

3.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази, технічна модерні-

зація, комп’ютеризація бібліо-

течних, музейних закладів 

2019-2021 

роки 
За оперативними даними, у 2020 році на покращення матеріально-технічної бази бібліотек використа-

но 928,1 тис. гривень (міський рівень – 627,3 тис. гривень, районний – 16,4 тис. гривень, сільський – 

284,4 тис. гривень); музейних закладів – 239,9 тис. гривень (обласний рівень – 41 тис. гривень,  

міський – 176 тис. гривень, районний – 22,8 тис. гривень). Усього – 1168 тис. гривень 

4.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази навчальних закла-

дів сфери культури 

2019-2021 

роки 

За оперативними даними, у 2020 році на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

сфери культури області використано 1143,3 тис. гривень (обласний рівень – 306,3 тис. гривень; місь-

кий рівень – 781,6 тис. гривень, районний – 42,6 тис. гривень; сільський (селищний) – 12,8 тис. гри-

вень) 

5.  Проведення ремонтних робіт 

закладів культури у районах, 

містах, об’єднаних територіаль-

них громадах, закладах культу-

ри обласного підпорядкування 

2019-2021 

роки 

За оперативними даними, у 2020 році проведено ремонтні роботи та енергозберігаючі заходи  

у 140 закладах на суму 13935,6 тис. гривень (обласний рівень – 6 закладів на суму 3160,6 тис. гривень; 

міський – 24 заклади на суму 3102,2 тис. гривень; районний – 8 закладів на суму 713,5 тис. гривень; 

сільський (селищний) – 102 заклади на суму 6959,3 тис. гривень) 

6.  Розвиток та актуалізація доку-

метно-інформаційних ресурсів 

бібліотек на традиційних та 

електронних носіях, реставра-

ція музейних документів 

2019-2021 

роки 

За оперативними даними, у 2020 році до бібліотек області надійшло 38,3 тис. примірників книг на су-

му 3638,5 тис. гривень (обласний рівень – 2,4 тис. примірників книг на суму 277,5 тис. гривень; місь-

кий – 13,2 тис. примірників на суму 1228,5 тис. гривень; районний – 12,9 тис. примірників на суму 

1201,2 тис. гривень; сільський (селищний) – 9,8 тис. примірників на суму 931,3 тис. гривень) 

Завдання 3. Збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини 

1.  Інвентаризація та паспортиза-

ція об’єктів культурної спад-

щини, моніторинг нерухомої 

2019-2021 

роки 

Складено облікову документацію на 33 об’єкти культурної спадщини, у тому числі 23 пам’ятки історії 

місцевого значення та 10 щойно виявлених об’єктів археологічної спадщини. 

Здійснено інвентаризацію 6 пам’яток археології, у тому числі могильник курганний «Кириківка» (Ве-
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культурної спадщини ликописарівський район), могильник курганний «Пологи-5», курган «Вовків», могильник курганний 

«Королівські могили», поселення «Бакирівка-3», «Бакирівка-4» (Охтирський район).  

Проведено моніторинг об’єктів культурної спадщини області, у ході якого виявлено понад 100 об’єк-

тів: монументального мистецтва (7), історичних (54), археологічних (51). На засіданні Консультатив-

ної ради з питань охорони культурної спадщини, що відбулося 10.12.2020, рекомендовано в установ-

леному законодавством порядку включити зазначені об’єкти до обласного Переліку щойно виявлених 

об’єктів культурної спадщини 

2.  Розроблення технічної пам’ят-

ко-охоронної документації що-

до визначення меж пам’яток, 

охоронних зон 

2019-2021 

роки 

Визначено пам’ятки археології – городища: «Могриця», «Велика-Рибиця», «Зарічне-2», «Ротівка» та 

три могильники курганні (село Токарі); здійснено орієнтовне визначення їх площ для укладення угод з 

метою розроблення пам’ятко-охоронної документації з визначення меж пам’яток та їх охоронних зон. 

У зв’язку з обмеженим фінансуванням, пов’язаним із встановленням карантину, та прийняттям рішен-

ня про ліквідацію управління культури Сумської обласної державної адміністрації, договори щодо 

розроблення технічної пам’ятко-охоронної документації щодо визначення меж пам’яток, охоронних 

зон не укладались 

3.  Технічне забезпечення елект-

ронного інформаційного ресур-

су культурної спадщини 

2019-2021 

роки 

Продовжувалось формування інформаційного ресурсу культурної спадщини шляхом наповнення  

електронної бази даних про археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини області, їх карто- 

графування, (місцеположення), визначення територій та зон охорони  

4.  Видання інформаційних мате-

ріалів з популяризації культур-

них цінностей, елементів нема-

теріальної та об’єктів нерухо-

мої культурної спадщини 

2019-2021 

роки 

З метою популяризації історико-культурної спадщини області, сприяння формуванню іміджу терито-

рії, росту інвестиційної привабливості видано буклети «Музеї Сумщини» та інформаційні матеріали 

до 30-річчя незалежності України 

5.  Збереження (дослідження) 

пам’яток культурної спадщини 

(пам’ятки археології) 

2019-2020 

роки 

У зв’язку з обмеженим фінансуванням, пов’язаним із встановленням карантину, та прийняттям рішен-

ня про ліквідацію управління культури Сумської обласної державної адміністрації, договори щодо 

дослідження пам’яток археології не укладались 

Завдання 4. Розвиток туристичної галузі 

1.  Участь в обласних, всеукраїн-

ських та міжнародних турис-

тичних виставках, ярмарках, 

фестивалях, круглих столах, 

форумах тощо 

2019-2021 

роки 

07.01.2020 у місті Суми організовано та проведено святковий різдвяний гастрономічний ярмарок в 

рамках фестивалю «Слобожанські смаки». 

Протягом року взято участь у таких заходах: 

у тренінгу «Самодостатність громад: кооперація у бізнес-проєктах» за підтримки Центру Інформацій-

ної Підтримки Бізнесу в місті Суми і Громадської спілки «Органічна Україна. Північ», де обговорюва-

лась важливість створення в області мережі туристично-інформаційних центрів у територіальних гро-
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мадах (07-08.02.2020); 

у семінарі «Заготівля, переробка та кооперація у трав’яному бізнесі» за участю власників індивідуаль-

них селянських та фермерських господарств, представників малого бізнесу та середніх агрофірм з ме-

тою посилення комунікації та співпраці з відділом промоції та туризму (28.02.2020); 

у семінарі «Управління проєктним циклом», що організований Сумським регіональним офісом Про-

грами «U-LEAD з Європою», за участю представників територіальних громад (13.03.2020); 

у IV міжнародному он-лайн форумі «Креативна Україна» з представниками креативного бізнесу, між-

народними експертами та державою (19.11.2020);  

у VI Всеукраїнської онлайн-науково-практичній конференції «Стан та перспективи сучасного туриз-

му», на якій представлено туристичні магніти Сумщини (26.12.2020);   

у форумі «Екотуризм в Україні та ЄС – тренд наступного десятиліття» за участю туристичних компа-

ній, що працюють в сфері екотуризму, представників туристичної інфраструктури, підприємців, пред-

ставників влади, які готові надавати власні ресурси для розвитку цієї теми в локальних громадах за 

напрямом середньострокових перспектив утримання внутрішнього туризму, організатором якого ви-

ступили ЄБРР: консультації для малого бізнесу в Україні, ГО «Нова економічна політика» (місто Хме-

льницький), Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу (10.12.2020);   

у першій Всеукраїнській конференції «Українська гастроспадщина: традиції гостинності та культура 

приготування страв» як складової автентичної кухні в гастрономічному туризмі країни (10.12.2020); 

у конференції на тему українських етно-естетик «Ґрунт» щодо впливу народних естетик на сучасне 

мистецтво, культурну дипломатію та національну ідентифікацію («Традиції», «Ремесло», «Візія») за 

ініціативи Фундації Дарини Жолдак (09.12.2020); 

у форумі «Провідна роль організацій з менеджменту дестинацій для сталого розвитку міст та громад» 

для представників малого та середнього бізнесу, організацій менеджменту та маркетингу дестинацій 

(DMO), обласних та міських адміністрацій, територіальних громад, університетів та громадських 

обʼєднань, організатором якого виступила Національна туристична організація України за підтримки 

Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у співпраці з Одеською ТПП 

(15.12.2020);   

в онлайн-конференції, організатором якої є Державне агентство розвитку туризму України спільно з 

Українським культурним фондом щодо програм грантової підтримки в секторі культурних індустрій 

та культурно-пізнавального туризму у 2021 році (24.12.2020);   

у першій онлайн всеукраїнській галузевій конференції «Гостинність і туризм в Україні. Партнерство 

заради сталого розвитку» за участю Міністерства культури та інформаційної політики України, Мініс-

терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного агентства роз-

https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
https://www.facebook.com/cmnep/
https://www.facebook.com/cmnep/
https://www.facebook.com/bisc.network/


50 
 

                                                                                                       Продовження додатка 1 

1 2 3 4 

витку туризму України, регіонів і муніципалітетів, власників бізнесу, бізнес-об’єднань у галузі гос-

тинності і туризму, представників міжнародних і донорських організацій. 

У зв’язку з карантинними заходами участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних туристичних 

виставках не проводилась 

2.  Розробка та виготовлення, при-

дбання та поширення рекламно-

інформаційної, сувенірної, пре-

зентаційної продукції та про-

моматеріалів щодо туристичних 

можливостей Сумської області 

2019-2021 

роки 
З метою збільшення упізнаваності області на туристичному просторі України, поширення інформації 

про туристичні можливості краю та формування туристичного іміджу області організовуються промо-

ційні кампанії в соціальних мережах. 

Надано консультації та рекомендації щодо туристичних локацій і об’єктів команді ТОВ «ТРК «Грома-

да», що реалізувала унікальний туристичний проєкт, який транслювався по всіх філіях «Суспільного» 

(11 сюжетів тревел-квесту по Сумській області «Край пригод»). 

Здійснювалась підготовка промоційної презентації щодо створення національного туристичного маг-

ніту «Музейний квартал» з культурним центром «Музей Онацького» у місті Суми. 

У зв’язку з заходами, спрямованими на запобігання поширенню вірусу COVID-19, рекламно-

поліграфічна та сувенірна продукція не розповсюджувалася та не виготовлялася 

3.  Організація та проведення нав-

чально-практичних семінарів, 

тренінгів та інших заходів для 

представників об’єднаних тери-

торіальних громад та суб’єктів 

туристичної сфери у сфері аг-

робізнесу та ефективній діяль-

ності малого та середнього під-

приємництва 
 

2019-2021 

роки 
Згідно з планом роботи відділу промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації  

на 2020 рік проведено та взято участь у таких заходах з питань розвитку туризму: 

27.05.2020 взято участь в онлайн-заході, організаторам якого була Рівненська обласна державна адмі-

ністрація; 

03.06.2020 взято участь у презентації Методології національної системи туристичної статистики, роз-

робленої National Tourism Organization of Ukraine;  

23.06.2020 проведено онлайн-презентацію Спеціального звіту European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD) «Пандемія COVID-19 і її наслідки в сфері туризму в Україні»;  

01-03.07.2020 взято участь у семінарі National Tourism Organization of  Ukraine за підтримки Програми 

USAID «Конкурентоспроможна економіка України», на якому обговорено ситуацію у сфері туризму, 

розвиток співпраці між громадськими спеціалізованими інституціями, владою та бізнесом; 

07.08.2020 проведено онлайн зустріч з представниками Державного агентства розвитку туризму Укра-

їни з питань планування наступних етапів розвитку проєкту «Туристичні магніти» та участі громад у 

розбудові туристичної галузі; 

07.08.2020 проведено вебінар з представниками громад щодо надання грантів для підтримки туристи-

чної галузі; 

27.08.2020 прийнято участь у науковій конференції «Інновації коноплярства 2020», організатором яко-

го є інститут луб’яних культур Національної академії аграрних країн України, де обговорювалося пи-
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тання високорентабельної екологічної сфери коноплярства для сталого розвитку сільських територій 

та мережі агротуризму в регіоні;  

23.09.2020 проведено онлайн-конференцію «Туризм в стилі ЕКО» на тему: «Промислові коноплі як 

екочинник розвитку туристичної дестинації» за участю науковців і студентів СумДПУ; 

20.10.2020 представниками Державного агентства розвитку туризму України, Охтирської міської ради, 

бізнесу й громадських організацій, Сумської обласної державної адміністрації відвідано туристичні 

локації «туристичного магніту» Гетьманський НПП; 

23.10.2020 узято участь в онлайн-семінарі «250 туристичних продуктів України», організатором якого 

є Національна туристична організація України; 

26.10.2020 узято участь у воркшопі з розробки туристичних продуктів дестинацій центрально-

північних областей з представниками територіальних громад Сумської області, організатором якого є  

Національна туристична організація України; 

25.11.2020 спільно з Сумським центром післядипломної освіти проведено навчання для державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за напрям розвитку туризму в 

районних державних адміністраціях, міських радах, територіальних громадах за короткостроковою 

програмою «Розвиток сільських територій за рахунок сільського туризму»; 

11.12.2020 узято участь у першому засіданні робочої групи з розробки стратегічного плану розвитку 

Миколаївської селищної ради з обговоренням питань розвитку туристичної інфраструктури та підго-

товки спільних проєктів у сфері туризму; 

17.12.2020 розпочато підготовку до прикладного впровадження результатів напрацювань у 3 територі-

альних громадах Сумської області з 2021 року проєкту переможця серед наукових робіт за темою: 

«Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні на-

прями інституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах»; 

18.12.2020 узято участь у відборі лауреатів на всеукраїнський конкурс «SafeTravels Contest», що про-

водить Національна туристична організація України на засадах партнерства з метою сприяння реалі-

зації Глобальної ініціативи WTTC «SafeTravels» і зменшення негативних наслідків поширення панде-

мії COVID-19 на сферу туризму та гостинності України 

4.  Створення та впровадження 

бренду Сумської області в на-

ціональну мережу туристичних 

брендів України 

 

2019-2021 

роки 
Туристичний бренд Сумської області популяризується під час організації промоційних заходів, діло-

вих зустрічей, у тому числі в мережі Інтернет, через соціальні ресурси, онлайн-заходи, відеоматеріали, 

друковану та сувенірну продукцію 
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5.  Розробка та створення іннова-

ційних туристичних продуктів 

та туристичних маршрутів ак-

тивного туризму, а також їх 

знакування та маркування 

2019-2021 

роки 

У рамках упровадження проєкту «250 туристичних продуктів України» спільно з Національною тури-

стичною організацією України та представниками територіальних громад області в стадії розробки 

знаходяться перспективні туристичні продукти для подальшого опрацювання пропозицій туристич-

ними операторами та долучення об’єктів сільських територій до туристичних маршрутів. 

Популяризація туристичних об’єктів сільських територій проводилась через національні телевізійні 

проєкти, такі як тревел-квест по Сумській області «Край пригод» на ТВ-каналі «Суспільний» (11 ви-

пусків), тревел-шоу Лесі Нікітюк «Lе маршрутка» на Новому каналі з сюжетом про лебединських рав-

ликів. 

У зв’язку з заходами, спрямованими на запобігання поширенню вірусу COVID-19, розробка та ство-

рення інноваційних туристичних продуктів та туристичних маршрутів активного туризму, а також їх 

знакування та маркування призупинені до закінчення карантину 

Пріоритет 2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір 

Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики  

1.  Проведення заходів з консуль-

тування з громадськістю з ме-

тою врахування позиції громад-

ськості щодо визначення пріо-

ритетних завдань для органів 

влади різного рівня, найважли-

віших питань розвитку області, з 

обговорення проєктів регулято-

рних актів, регіональних і місце-

вих програм соціально-еконо-

мічного розвитку територій, зо-

крема, у рамках роботи консуль-

тативно-дорадчих органів при 

Сумській обласній державній 

адміністрації та її структурних 

підрозділах, районних держав-

них адміністраціях, виконавчих 

комітетах міських рад, органах 

місцевого самоврядування 

2019-2021 

роки 

Структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації проведено 44 заходи з консу-

льтування з громадськістю (засідання у форматі «круглого столу», засідання консультативно-дорадчих 

органів, електронні консультації тощо), під час яких розглянуто 49 питань (у тому числі 20 – шляхом 

електронного консультування) 
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об’єднаних територіальних гро-

мад 

2.  Матеріально-технічне забезпе-

чення діяльності громадської 

ради при Сумській обласній 

державній адміністрації 

2019-2021 

роки 

Проводились заходи щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності громад-

ської ради при Сумській обласній державній адміністрації.  

Організовувались засідання громадської ради та правління громадської ради, забезпечувалось надання 

приміщення для їх проведення. 

Представники громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації 29.02.2020 у міс- 

ті Харків взяли участь у публічному громадському обговоренні проєкту змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади.  

Представникам громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації для надання пропо-

зицій надсилались проєкти розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, обласних 

програм, які виносились на громадське обговорення. 

Також проведено засідання за участю голови Сумської обласної державної адміністрації з розгляду 

актуальних питань, що хвилюють громадськість (19.08.2020), та розширене засідання правління гро-

мадської ради на тему: «Про дотримання вимог законодавства України представниками патрульної 

поліції при виконанні службових обов’язків на території Сумської області» (24.09.2020). 

Громадською радою надано пропозиції до орієнтовного плану проведення Сумською обласною дер-

жавною адміністрацією консультацій з громадськістю на 2021 рік 

3.  Проведення засідань обласної 

ради церков і релігійних ор-

ганізацій, «молитовних снідан-

ків» з представниками релігій-

них організацій області  

2019-2021 

роки 

Проведено зустрічі голови Сумської обласної державної адміністрації з представниками Обласної ра-

ди церков і релігійних організацій з питань дотримання карантинних заходів усіма конфесіями області 

та проведення богослужінь в обмеженому форматі з метою запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 (24.03.2020) та з питань дотримання карантинних заходів під час відзначення Великодніх 

свят (09.04.2020). 

Забезпечено сприяння діяльності релігійних організацій (реєстрація статутів релігійних громад, пого-

дження перебування на території області представників закордонних релігійних центрів). 

Проводились зустрічі з представниками релігійних організацій з питань оформлення установчих до-

кументів релігійних громад, проведення спільних заходів тощо 

4.  Проведення зустрічей із пред-

ставниками громадських орга-

нізацій національних меншин, 

сприяння у проведенні ними 

власних культурно-мистецьких 

2019-2021 

роки 

Проводились зустрічі з представниками Асоціації національних меншин Сумщини, де обговорюва-

лись актуальні питання діяльності, збереження толерантних міжетнічних відносин. До Міжнародного 

дня памʼяті жертв Голокосту 29.01.2020 на центральному міському кладовищі проведено меморіаль-

ний захід зі вшанування загиблих євреїв на Сумщині в роки Другої світової війни. 

Надано сприяння громадській організації «Фонд регіональних досліджень» в організації  
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та освітніх заходів  25-27.02.2020 методичного семінару за підтримки міжнародного фонду «EVZ» (Німеччина) щодо пре-

зентації проєкту «Агенція сталого розвитку ромських громад «Немо ром». 

Організовано зустріч представників ромської національної меншини з регіональним представником 

Уповноваженого ВРУ з прав людини в Сумській області та регіональним координатором взаємодії з 

громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Сумській області (11.08.2020). 

Організовано спільні заходи з іудейською релігійною громадою з нагоди релігійного свята «Ханука» 

за участю голови Сумської обласної державної адміністрації та Сумського міського голови 

(10.12.2020) 

5.  Проведення соціологічних дос-

ліджень та фокус-груп (з цільо-

вими та експертними аудиторі-

ями) з метою виявлення пріо-

ритетних напрямів у роботі 

місцевих органів влади, потреб 

громадськості та ставлення на-

селення до нагальних проблем 

розвитку держави та області 
 

2019-2021 

роки 

На 2020 рік кошти для проведення соціологічних досліджень, фокус-груп не передбачено 

Завдання 2. Підтримка та популяризація ініціатив, проєктів та діяльності інститутів громадянського суспільства (ІГС)  

1.  Надання фінансової підтримки 

для виконання (реалізації) 

проєктів, розроблених інститу-

тами громадянського суспільс-

тва (за результатами проведен-

ня конкурсу проєктів) 

2019-2021 

роки  

Наприкінці 2019 року проведено I та ІІ етапи конкурсів проєктів, для виконання (реалізації) яких на-

даватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету. В обласному 

бюджеті на 2020 рік кошти на реалізацію цього заходу не передбачено 

2.  Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям вете-

ранів війни, осіб з інвалідністю, 

політичних в’язнів і репресова-

них, громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської ката-

строфи (за результатами прове-

дення конкурсу проєктів) 

2019-2021 

роки 

У 2020 році переможцями конкурсу стали 10 проєктів від 8 громадських організацій (ГО), загальний 

обсяг фінансування – 200 тис. гривень. Реалізовано 4 проєкти від 3 ГО (у зв’язку з карантинними за-

ходами реалізація багатьох проєктів стала неможливою). 

Зокрема, громадською організацією «Сумська обласна асоціація ветеранів та інвалідів Афганістану» 

реалізовано проєкт «Підкорення Говерли воїнами-афганцями Сумщини та спортивною молоддю»,  

громадською організацією «Українське обʼєднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Сум-

ській області» – проєкти «Спортивні заходи, присвячені вшануванню памʼяті загиблих на війні»  

(25 тис. гривень) та «Фотовиставка «Герої серед нас» (17 тис. гривень), громадською організацією 
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«Сумська обласна організація Українського товариства глухих» – проєкт «Незвична культура»  

(12 тис. гривень) 

3.  Проведення обласного Форуму 

інститутів громадянського сус-

пільства 

2019-2021 

роки  

(IV квартал) 

В обласному бюджеті на 2020 рік фінансування цього заходу не передбачалось 

4.  Надання інформаційних послуг 

громадянам (соціальних послуг 

профілактики) з використанням 

механізму соціального замов-

лення 

2019-2021 

роки 

Рішенням Сумської обласної ради від 26.06.2020 внесено зміни до цієї програми, обласного бюджету 

на 2020 рік та перерозподілено кошти на інші напрями 

5.  Проведення моніторингового 

дослідження з вивчення потреб 

у соціальних послугах на  

2021 рік, які можуть надава-

тись з використанням механіз-

му соціального замовлення 

2020 рік В обласному бюджеті на 2020 рік фінансування цього заходу не передбачалось 

6.  Проведення спільних заходів із 

Сумською обласною організа-

цією ветеранів України з нагоди 

75-ї річниці Перемоги над наци-

змом у Другій світовій війні, 

75-ї річниці завершення Другої 

світової війни та визволення 

України від нацистських загар-

бників 

2020 рік Проведено спільні заходи з Сумською обласною організацією ветеранів України, зокрема, організова-

но відвідування представниками організації населених пунктів області з метою відзначення пам’ятних 

дат, пов’язаних з Другою світовою війною, відвідування військових поховань тощо 

Завдання 3. Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики  

1.  Проведення за участю пред-
ставників місцевих органів ви-
конавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування єдиних 
інформаційних днів, зустрічей з 
представниками ІГС, інших 
заходів для інформування гро-

2019-2021 

роки 

Організовано проведення 2 інформаційних днів ув містах та районах області на теми: «Бій під  

Крутами – бій за майбутнє» (січень 2020 року), «Подвиг Небесної Сотні» (лютий 2020 року).  

У містах та районах області проведено 9 інформаційно-просвітницьких кампаній (з тематики Дня Ге-

роїв Небесної Сотні та запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, 75-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, Дня медичного працівника, Дня Конституції України, Дня Незалеж-

ності України, Дня Гідності та Свободи, Дня Збройних сил України та Дня Сухопутних військ Украї-
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мадськості з питань регіональ-
ної та місцевої політики, ураху-
вання позиції населення щодо 
розвитку територій та життєза-
безпечення місцевих громад з 
використанням друкованих та 
електронних інформаційно-
просвітницьких матеріалів 

ни, «Дія.Бізнес»). 

У рамках кампаній розміщено та розповсюджено постери на білбордах, сітілайтах, плакати в населе-

них пунктах області   

2.  Проведення заходів щодо від-
значення в області державних 
свят, історичних, пам’ятних 
дат, визначних подій області з 
широким залученням до їх орга-
нізації та проведення громад-
ськості. 
Забезпечення участі делегацій 
області в загальнодержавних 
заходах у м. Київ та регіонах 
України, міжнародних заходах, 
у тому числі направлених на 
презентацію здобутків та потен-
ціалу Сумської області, при-
йому офіційних делегацій 

2019-2021 
роки 

Організовано проведення в області заходів з відзначення найвагоміших державних свят та пам’ятних 

дат: Дня Соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня 

Героїв Небесної Сотні, з відзначення річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, Дня пам’яті та прими-

рення, 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті жертв політичних репре-

сій, річниці перепоховання Т.Г.Шевченка в Україні, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України, Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну ціліс-

ність України, 75-ї річниці закінчення Другої світової війни, Дня партизанської слави,  Дня захисника 

України, Дня вигнання нацистів з України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів. 

Керівництво області та міста Суми долучилось до організованих громадськістю заходів з нагоди Дня 

добровольця та до 6 річниці загибелі бійців 27 реактивної артилерійської бригади. 

На етапі організації підготовки проведення відповідних заходів ураховувались пропозиції об’єднань 

громадян, окремі їх представники запрошувались на наради, засідання оргкомітетів, що проводились 

керівництвом Сумської обласної державної адміністрації. Надавалось сприяння громадським органі-

заціям у проведенні ними власних заходів.  

У Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці 22.01.2020 за участю керівництва Сумської 

обласної державної адміністрації, істориків, краєзнавців, учнівської та студентської молоді проведено 

презентацію виставки «Українське військо: 1917-1921», підготовленої Українським інститутом націо-

нальної пам’яті. 

До Дня збройних сил України  Державному ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підго-

товкою «Кадетський корпус» ім. І.Г.Харитоненка Державної прикордонної служби України передано 

для експонування виставку «Воїни. Історія Українського війська», підготовлену Українським інститу-

том національної пам’яті 
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Завдання 4. Розбудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. Підвищення рівня обізнаності громадськості  
з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ  

1.  Щоденне оперативне інформу-

вання громадськості про діяль-

ність органів виконавчої влади, 

спрямовану на вирішення акту-

альних питань життєдіяльності 

області, через наявні інформа-

ційні канали – веб-портал міс-

цевих органів виконавчої влади 

Сумської області, періодичні 

друковані видання, радіо, теле-

бачення, Інтернет-ресурси 

2019-2021 

роки 

На суспільно-важливі заходи Сумської обласної державної адміністрації запрошувалися активні в об-

ласті засоби масової інформації (ЗМІ) усіх форм власності, власні кореспонденти всеукраїнських дру-

кованих видань, інформаційних агенств, представники телерадіокомпаній, інтернет-видань. 

З метою забезпечення вільного доступу громадськості до інформації про діяльність органів виконавчої 

влади Сумської області функціонує офіційний вебпортал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області, де щодня розміщується до 10 інформацій на головній сторінці та до 15 оновлень на сторінках 

структурних підрозділів і в тематичних рубриках. Щотижня проводилось до 10 медіа-заходів, за під-

сумками яких на всеукраїнські і місцеві ЗМІ направлялись пресрелізи, інформаційні та фотоматеріали. 

У 2020 році у стрічці новин на головній сторінці вебпорталу розміщено 2454 інформаційні повідом-

лення.  

Провідні ТРК області протягом зазначеного періоду у 747 випусках новин, тематичних передачах ви-

світлювали діяльність голови Сумської обласної державної адміністрації та заступників голови Сум-

ської обласної державної адміністрації. Загалом подано в ефір понад 950 сюжетів про діяльність обла-

сної державної адміністрації. Керівництво Сумської обласної державної адміністрації взяло участь  

у 7 пресконференціях, 9 «прямих ефірах», 51 брифінгу, надало 636 коментарів для ЗМІ 

2.  Висвітлення питань розвитку 

агропромислового комплексу 

2019-2021 

роки 

За участю керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації проведено  

68 «прямих ефірів», 1 прес-конференцію, 57 брифінгів, надано 907 коментарів для ЗМІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Висвітлення питань розвитку 

галузі освіти 

2019-2021 

роки 

4.  Висвітлення питань екологічної 

безпеки 

2019-2021 

роки 

5.  Висвітлення питань розвитку 

галузі економіки та промисло-

вості, децентралізаційних про-

цесів 

2019-2021 

роки 

6.  Висвітлення питань соціального 

захисту населення 

2019-2021 

роки 

7.  Висвітлення питань енергоефек-

тивності, реформування жит-

лово-комунальної галузі 
 

2019-2021 

роки 
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8.  Висвітлення питань молодіжної 

політики, фізкультури та спорту 
 

2019-2021 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Висвітлення питань розвитку 

медичної галузі 
 

2019-2021 

роки 

10.  Висвітлення питань розвитку 

культури та мистецтва 
 

2019-2021 

роки 

11.  Висвітлення питань соціального 

захисту дітей 
 

2019-2021 

роки 

12.  Висвітлення питань оборонної 

роботи, популяризація строко-

вої та контрактної служби у 

лавах Збройних Сил України, 

Національної гвардії України 
 

2019-2021 

роки 

13.  Висвітлення питань розвитку 

інфраструктури, будівництва 

доріг 
 

2019-2021 

роки 

14.  Висвітлення питань реалізації 

проєкту «Велике будівництво» 

2019-2021 

роки 

15.  Висвітлення питань розвитку 

туризму та промоцій Сумщини 
 

2019-2021 

роки 

16.  Проведення інформаційних 

кампаній з питань реалізації в 

області Стратегії розвитку 

Сумської області  

2019-2021 

роки 

Із залученням місцевих ЗМІ всіх форм власності проведено 13 інформаційних кампаній щодо готовно-

сті центральних районних лікарень до ІІ етапу медреформи, інституалізації інтернатних закладів обла-

сті, реформування в області закладів профтехосвіти, впровадження в області заходів із запобігання 

захворюванню на COVID-19, недопущення його поширення, дотримання умов адаптивного каранти-

ну, реалізації в області програм «Велике будівництво», «Велика реставрація» 

17.  Забезпечення онлайн трансля-

цій засідань колегії, апаратних 

нарад та інших розширених 

нарад, суспільно-важливих за-

ходів Сумської обласної дер-

жавної адміністрації 

2019-2021 

роки 

Щотижня та щомісяця проводяться онлайн трансляції засідань колегій, брифінгів та інших суспільно 

важливих нарад у Сумській обласній державній адміністрації 
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18.  Виготовлення відеоматеріалів 

про соціально-економічний роз-

виток області та реалізацію 

реформ на Сумщині  

2019-2021 

роки 

Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

19.  Розповсюдження суспільно-

важливої інформації про акту-

альні питання життєдіяльності 

області в мережі Інтернет (міс-

цеві сайти) 

2019-2020 

роки 

На сторінках провідних інтернет-порталів міст обласного значення щоденно розмішується суспільно 

важлива інформація про діяльність Сумської обласної державної адміністрації, спрямовану на вирі-

шення актуальних економічних і соціальних питань, реалізацію реформ, ініційованих Президентом 

України та Урядом 

20.  Виготовлення та поширення 

серед військовослужбовців, мо-

лоді, громадських організацій, 

населення області інформа-

ційної продукції військово-

патріотичної тематики про дія-

льність військових підрозділів 

Збройних Сил України (букле-

ти, цикли теле- та радіопрог-

рам, газети, вісники, бюлетені 

тощо), налагодження взаємодії 

з військовими засобами масової 

інформації 

2019-2020 

роки 

Виготовлено та поширено серед військовослужбовців, молоді, громадських організацій, населення обла-

сті 3 газети військово-патріотичної тематики про діяльність військових підрозділів Збройних Сил Украї-

ни: «Наша гвардія» (2000 примірників), «Вісник артилериста» (2000), «Звитяга» (2000) 

21.  Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи, у тому 
числі донесення до громадсь-
кості Сумської області інфор-
мації про суспільно важливі дії 
та рішення обласної влади, зо-
крема, щодо протидії загрозам 
життю та здоров’ю громадян 

2020 рік З метою активізації інформаційно-розʼяснювальної роботи щодо заходів із запобігання захворюванню 

на COVID-19, недопущення його поширення налагоджено ефективну взаємодію з друкованими та еле-

ктронними ЗМІ всіх форм власності, інтернет-виданнями, власними кореспондентами центральних 

ЗМІ в Сумській області. 

На головній сторінці вебпорталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області, сайтах район-

них державних адміністрацій розміщено інформаційний банер «Профілактика коронавірусу COVID-

19», де оприлюднено актуальні нормативно-розпорядчі документи щодо заходів, спрямованих на бо-

ротьбу з поширенням респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та Сумській області, протоколи засі-

дання Сумської обласної комісії з питань ТЕБ та НС, посилання на офіційні сайти Міністерства охо-

рони здоров’я України та Національної служби здоров’я України, Тeлеграм-бот, сторінки у Facebook 
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та Twitter, Youtube-канал, Телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я України та інше, де пода-

ються відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні, розміщені тематичні інформа-

ційно-роз’яснювальні листівки тощо.  

У стрічці новин вебпорталу, на офіційній сторінці у Facebook Сумської обласної державної адмініст-

рації, в ефірі місцевих ТРК викладається трансляція брифінгів у форматі онлайн на вищезазначену 

тематику за участю керівників Сумської обласної державної адміністрації, управління охорони здо-

ров’я Сумської обласної державної адміністрації, Сумського обласного лабораторного центру МОЗУ, 

правоохоронних органів тощо. Також запущено інформаційні сторінки «Преса Суми» та «Новини 

Сумської обласної державної адміністрації» в інтернет-каналі Teлеграм про заходи, спрямовані на ін-

формування населення про епідемічну ситуацію та здійснення додаткових обмежувальних протиепі-

демічних заходів дотримання карантину. 

Керівникам телерадіоорганізацій Сумської області надіслано рекомендаційні листи про сприяння роз-

міщенню в телевізійному ефірі тематичних відеороликів у якості соціальної реклами про необхідність 

дотримання карантину, важливості допомоги літнім людям, підтримку українських лікарів, які задіяні 

у боротьбі з COVID-19, активне користування онлайн-банкінгом, дотримання карантинних вимог в 

освітніх закладах. 

В ефірі місцевих телерадіокомпаній щодня подається 3-4 сюжети та тематичні передачі, на шпальтах 

друкованих часописів публікується до 3 інформаційних матеріалів, інтернет-видання розміщують  

до 60 публікацій стосовно заходів із запобігання захворюванню на COVID-19, недопущення його по-

ширення, дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на  запобі-

гання негативному розвитку епідемічної ситуації, забезпечення життєдіяльності області в умовах ка-

рантину. 

У рамках інформаційно-просвітницької кампанії з питань запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 у населених пунктах Сумської області розміщено тематичну соціальну рекламу «Залишай-

ся вдома»: 128 постерів на білбордах, 40 постерів на сітілайтах, 1087 плакатів формату А2, 4642 пла-

катів формату А3, 9500 плакатів формату А4  

Завдання 5. Підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції 

1.  Забезпечення випуску кращих 

видань краєзнавчої, історичної, 

дитячої, художньої літератури 

місцевих авторів відповідно до 

концепції національного книго-

2019-2021 

роки 

У 2020 році проведено 3 засідання експертної ради з питань книговидання, де було розглянуто 16 зая-

вок від місцевих авторів, істориків, краєзнавців та видавців щодо фінансової підтримки їх книжкових 

проєктів, визначено пріоритетність книжкових проєктів на фінансову підтримку з обласного бюджету. 

Здійснено видання книги до 100-річчя заснування Сумського обласного художнього музею  

ім. Никанора Онацького – «Сумський обласний художній музей ім. Н.Онацького. Никанор Онацький: 

http://sm.gov.ua/index.php/oda/20923
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/20905-sumska-oblasna-drzhavna-administratsiya-zapustyla-telegram-kanal-pro-koronavirus-v-sumskiy-oblasti.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/20905-sumska-oblasna-drzhavna-administratsiya-zapustyla-telegram-kanal-pro-koronavirus-v-sumskiy-oblasti.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/20905-sumska-oblasna-drzhavna-administratsiya-zapustyla-telegram-kanal-pro-koronavirus-v-sumskiy-oblasti.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/20905-sumska-oblasna-drzhavna-administratsiya-zapustyla-telegram-kanal-pro-koronavirus-v-sumskiy-oblasti.html
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видання Ідентифікація» (650 примірників) 

2.  Підготовка та видання книги 

про учасників АТО – уроджен-

ців Сумської області 

2020 рік Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

3.  Сприяння діяльності обласної 

організації Національної спілки 

письменників України 

2019-2021 

роки 

Здійснено видання чергового випуску літературного альманаху «Слобожанщина» Сумської обласної 

організації Національної спілки письменників України (600 примірників); 3 творчі збірки письменни-

ків-ювілярів, членів СОО НСПУ (300 примірників) 

4.  Підготовка та видання чергової 

книги у рамках реалізації проєкту 

«Сумщина. Велика спадщина» 

2020-2021 

роки 
Здійснено видання четвертої книги в рамках проєкту «Сумщина. Велика Спадщина» ‒ «Проза  

(до ХХ ст.)», у якій узагальнено кращі літературні доробки до ХХ сторіччя в області (700 примірників) 

5.  Підготовка та видання біогра-

фічної книги про видатних осо-

бистостей Сумщини 

2019-2021 

роки 

Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

6.  Підготовка та видання книги 

про визначні історичні події на 

Сумщині  

2020-2021 

роки 

Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

7.  Підготовка та видання книги 

про соціально-економічний роз-

виток та туристичний потенціал 

Сумщини до 80-ї річниці ство-

рення Сумської області 

2020 рік Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

8.  Організація презентацій, книж-

кових виставок та участі книг 

місцевих авторів, виданих за 

кошти обласної державної ад-

міністрації, у всеукраїнських 

виставках  

2019-2021 

роки 

У 2020 році проведено такі заходи:  

09.01.2020 у місті Суми відбулася презентація книги «Сумська область: 1939-2019 рр.: економіка і су-

спільство», автор М.Макаренко; 

16.01.2020 у місті Суми відбулася презентація книги «Краєзнавство», виданої в рамках реалізації літе-

ратурно-мистецького проєкту «Сумщина. Велика спадщина»;  

20.08.2020 у місті Суми проведено виставку книг, виданих за сприяння Сумської обласної державної 

адміністрації; 

26.11.2020 у місті Суми проведено урочисту презентацію першого тому четвертої книги літературно-

мистецького проєкту «Сумщина. Велика Спадщина» – «Проза (до ХХ ст.)» із залученням представни-

ків місцевих органів виконавчої влади, засобів масової інформації, інтернет-видань, творчих спілок та 

громадськості. 
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У містах і районах Сумської області проведено 27 презентацій та онлайн презентацій книг місцевих 

авторів.  

На офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області на сторінці управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації 

діє рубрика «Підтримка місцевого книговидання», де розміщуються інформаційні матеріали про захо-

ди, спрямовані на популяризацію та підтримку творчості письменників області, книжкової продукції 

місцевих виробників, розвиток і підтримку читацької культури. Сумською обласною державною адмі-

ністрацією започатковано офіційну сторінку «#Читати_модно» у мережі Фейсбук з метою залучення 

громадськості до літературного та мистецького життя Сумщини 

9.  Розповсюдження серед бібліоте-

чних закладів, навчальних закла-

дів, музейних закладів області, 

авторів, громадських організа-

цій, місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого само-

врядування, органів місцевого 

самоврядування об’єднаних те-

риторіальних громад книг, вида-

них за бюджетні кошти 

2019-2021 

роки 

Книги, видані за кошти обласного бюджету у 2020 році, розповсюджено серед бібліотечних закладів, 

навчальних закладів, музейних закладів області, авторів, громадських організацій 

Пріоритет 2.10. Забезпечення законності і правопорядку 

Завдання 1. Профілактика правопорушень та боротьба зі злочинністю («Безпечне місто – Безпечна область») 

1.  Реалізація заходів щодо профі-

лактики правопорушень та бо-

ротьби зі злочинністю 

2019-2020 

роки 

Фінансування заходів за напрямом 1 «Профілактика правопорушень та боротьба зі злочинністю «Без-

печне місто – Безпечна область» Комплексної обласної програми «Правопорядок на 2016- 

2020 роки» не здійснювалось 

Завдання 2. Реалізація антитерористичних заходів 

1.  Реалізація заходів, передбаче-

них Комплексною обласною 

програмою «Правопорядок на 

2016-2020 роки», спрямованих 

на унеможливлення здійснення 

терористичних актів на терито-

рії регіону 

2019-2020 

роки 

Фінансування заходів за напрямом 2 «Антитерористичні заходи» Комплексної обласної програми 

«Правопорядок на 2016-2020 роки» не здійснювалось   
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Завдання 3. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності держави 

1.  Реалізація заходів щодо охоро-

ни важливих об’єктів, органі-

зації блок-постів, проведення 

боротьби з диверсійно-розвіду-

вальними силами, іншими оз-

броєними формуваннями агре-

сора та антидержавними неза-

конно утвореними озброєними 

формуваннями, допомога в охо-

роні та захисті державного кор-

дону, передбачених Комплекс-

ною обласною програмою «Пра-

вопорядок на 2016-2020 роки» 

2019-2020 

роки 

Фінансування заходів за напрямом 3 «Захист державного суверенітету та територіальної цілісності 

держави» Комплексної обласної програми «Правопорядок на 2016-2020 роки» не здійснювалось  

 

Завдання 4. Покращення умов утримання засуджених в установах Державної пенітенціарної служби України в Сумській області  

1.  Реалізація заходів щодо ство-

рення сприятливих умов для 

утримання засуджених, перед-

бачених Комплексною облас-

ною програмою «Правопорядок 

на 2016-2020 роки» 

2019-2020 

роки 

Фінансування заходів за напрямом 4 «Утримання засуджених в установах Державної пенітенціарної 

служби України в Сумській області» Комплексної обласної програми «Правопорядок на 2016- 

2020 роки» не здійснювалось 

Завдання 5. Забезпечення надання шефської допомоги Збройним Силам України  

1.  Надання шефської допомоги  

на виконання Указу Президента 

України від 11 лютого 2016 ро-

ку № 44 (зі змінами) «Про шеф-

ську допомогу військовим час-

тинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України 

та Державної прикордонної 

служби України» 

2019-2020 

роки 

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 02.03.2016  

№ 95-ОД (зі змінами) з метою надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, 

паливо-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, розв’язанні соціально-

побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-

патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку, здійснення ор-

ганізації цієї роботи, піднесення престижу військової служби військовим частинам Збройних Сил Ук-

раїни, Національної гвардії України, що дислокуються на території Сумської області, Сумському при-

кордонному загону Державної прикордонної служби України надано шефської допомоги у сумі  

3621,8 тис. гривень, за Комплексною обласною програмою «Правопорядок на 2016-2020 роки» матері-

альна допомога не надавалась 
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3. Природокористування та безпека життєдіяльності 
Пріоритет 3.1. Раціональне використання природних ресурсів  

Завдання 1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів  

1.  Будівництво, реконструкція, ка-

пітальний ремонт гідротехнічних 

та берегоукріплювальних споруд, 

захисних протипаводкових дамб 

2019-2021 

роки 

Протягом звітного періоду проведено заходи на загальну суму 3501,1 тис. гривень, зокрема: 

реконструкція для поліпшення технічного стану греблі з відновленням гідротехнічної споруди в  

селі Черепівка Буринського району (1055,4 тис. гривень – кошти обласного фонду ОНПС); 

реконструкція водоскидної споруди водосховища в селі Голубівка Середино-Будського району  

(503,3 тис. гривень – кошти обласного фонду ОНПС; 123,9 тис. гривень – місцевий бюджет); 

капітальний ремонт для поліпшення технічного стану та благоустрою водойми по вул. Виконкомівсь-

ка в селі Попівка Конотопського району (100,5 тис. гривень – кошти обласного фонду ОНПС); 

капітальний ремонт для поліпшення технічного стану та благоустрою водойми по вул. Давидова в  

селі Бочечки Конотопського району (775 тис. гривень – кошти обласного фонду ОНПС; 565 тис. гри-

вень – місцевий бюджет); 

поточний ремонт, улаштування водовідведення, укріплення укосів ГТС водойми в селі Стара Гута Се-

редино-Будського району (193 тис. гривень – місцевий бюджет); 

проведення робіт з поточного ремонту об’єкту – заходи щодо боротьби зі шкідливою дією вод  

р. Івотка на території Ямпільської селищної ради Ямпільського району (85 тис. гривень – державний 

бюджет; 100 тис. гривень – місцевий бюджет) 

2.  Розчищення та регулювання 

русел річок і водойм; віднов-

лення та підтримання сприятли-

вого гідрологічного режиму, са-

нітарного стану річок і водойм 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді реалізація заходу не здійснювалась  

3.  Будівництво та реконструкція 

необхідних споруд для очи-

щення стічних вод, що утворю-

ються в промисловості, кому-

нальному господарстві, інших 

галузях народного господарства 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді реалізація заходу не здійснювалась 

 

Завдання 2. Охорона та раціональне використання земель водного фонду 

1.  Паспортизація водних об’єктів, 

створення водоохоронних зон з 

2019-2021 

роки 
Станом на 01.01.2021 виготовлено 5 паспортів водних об’єктів загальною площею 71,4449 гектара 
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комплексом агротехнічних, лісо-

меліоративних, гідротехнічних, 

санітарних, інших заходів, спря-

мованих на запобігання забруд-

ненню, засміченню, виснаженню 

водних ресурсів 

Завдання 3. Охорона, збереження та відтворення рослинного світу  

1.  Виконання робіт зі створення 

захисних лісових насаджень 

2019-2021 

роки 
Державними лісгоспами створено 10,3 гектара захисних лісових насаджень 

2.  Виконання робіт зі створення 

захисних лісових насаджень та 

полезахисних лісових смуг на 

землях, що незайняті лісом 

2019-2021 

роки 
ОКАП «Сумиоблагроліс» створено 9,4 гектара захисних лісових насаджень та полезахисних смуг 

Завдання 4. Виведення деградованих та малопродуктивних земель з інтенсивного сільськогосподарського використання  

1.  Розроблення проєктів земле-

устрою щодо консервації зе-

мель на території Краснопіль-

ського, Путивльського, Ромен-

ського, Середино-Будського та 

Шосткинського районів 
 

2019-2021 

роки 
В обласному бюджеті Сумської області на 2020 рік передбачалося використання коштів, що надходять 

у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, у сумі  

600 тис. гривень на розроблення проєктів землеустрою щодо консервації земель на території Шостки-

нського району. 

Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації спільно з Го-

ловним управлінням Держгеокадастру у Сумській області опрацьовано документи та матеріали, необ-

хідні для реалізації вищезазначеного заходу.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1118  «Питання фун-

кціонування територіальних органів Держгеокадастру» Головне управління Держгеокадастру у Сум-

ській області з 02.12.2020 знаходиться в стадії ліквідації, що, у свою чергу, унеможливлює реалізацію 

заходу. Крім того, Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної адмініст-

рації направлені листи районним державним адміністраціям та територіальним громадам про спри-

яння у вирішенні питання щодо використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, та наголошено про вжиття ними відповід-

них заходів. 

Кошти, що зараховані до місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, частково були використані на послуги з розроблення технічної до-

кументації з землеустрою щодо інвентаризації земель та проведення оновлення нормативної грошової 
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оцінки землі. 

З огляду на викладене та з метою раціонального використання коштів, які надходять у порядку відш-

кодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, запропоновано залишок 

коштів, що обліковується на спеціальному рахунку обласного бюджету, перерозподілити шляхом на-

дання сільським, селищним та міським радам субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів, 

передбачених частиною другої статті 209 Земельного кодексу України 
Пріоритет 3.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 

Завдання 1. Формування екологічної мережі, розвиток, охорона та утримання об’єктів природно-заповідного фонду 

1.  Розроблення проєктів створен-

ня територій та об’єктів при-

родно-заповідного фонду 

2019-2021 

роки 
Розроблено 14 проєктів створення територій і обʼєктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) 

2.  Проведення спеціальних захо-

дів, спрямованих на запобіган-

ня знищенню, пошкодженню 

природних комплексів терито-

рій, об’єктів природно-заповід-

ного фонду: розроблення про-

ектів землеустрою з організації 

та встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду 

2019-2021 

роки 
Розроблено 20 проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-

заповідного фонду місцевого значення  та проєкт землеустрою щодо організації та встановлення меж 

обмежень у використанні режимоутворюючих обʼєктів природного походження на території заповід-

ної зони регіонального ландшафтного парку «Сеймський»  

3.  Утримання об’єктів природно-

заповідного фонду 

2019-2021 

роки 
Установлено 49 інформаційних знаків державного зразка на території 7 новостворених об’єктів ПЗФ 

(заказники − ландшафтний «Межирицький» (Лебединський район); гідрологічні «Максимівський» та 

«Смирновський» (Білопільський район); ландшафтний «Княжицький» та «Микитівський» (Ямпільсь-

кий район); гідрологічні «Панський став» та «Кияницький» (Сумський район)) та 50 інформаційних 

знаків державного зразка на території регіонального ландшафтного парку «Сеймський». На утримання 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Асмолова» виконано поточний ре-

монт паркану, послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень, охорону парку 

Завдання 2. Охорона, збереження та відтворення тваринного світу 

1.  Збереження видів тварин, зане-

сених до Червоної книги Украї-

ни, поліпшення середовища їх 

перебування, зростання, ство-

2019-2021 

роки 

Придбано корми для зубрів: силосу – 12 тонн, кукурудзи (зерна) – 43 тонни, ячменю (зерна) –  

42,5 тонни   
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рення належних умов для роз-

множення у природних умовах, 

розведення та розселення 

2.  Будівництво, розширення та 

ремонт розплідників і ферм для 

розведення диких звірів та пта-

хів з метою їх розселення в 

природному середовищі 

2019-2021 

роки 
Будівництво вольєру ДП «Шосткинське лісове господарство» у 2020 році виконує за власні кошти 

згідно з робочим проєктом. Проведено роботи із заготівлі та придбання будматеріалів, облаштовано 

огорожі по периметру вольєра тощо, витрачено 1799,119 тис. гривень 

Завдання 3. Наукове та інформаційне забезпечення галузі охорони довкілля 

1.  Розроблення та коригування 

регіональних екологічних прог-

рам; видання поліграфічної про-

дукції з екологічної тематики; 

проведення заходів з пропаган-

ди охорони навколишнього 

природного середовища тощо 

2019-2021 

роки 

Проведено І етап наукових досліджень та проєктних розроблень регіонального плану управління від-

ходами у Сумській області до 2030 року. 

Розроблено проєкт регіональної схеми формування екомережі Сумської області, розпочато процедуру 

громадського обговорення проєкту.   

Проведено інформаційно-просвітницькі та тематичні заходи, зокрема, «Свідоме споживання «Україна 

без сміття», «Глобальні зміни клімату – наслідки для людства», «Заощадження ресурсів. Альтернатив-

ні джерела енергії», «Відповідальність починається з мене», акції «Олімпійський екомодуль» та до 

Міжнародного дня чистих берегів, заходи до Всесвітнього дня захисту клімату, Міжнародного дня 

біорізноманіття, Всесвітнього дня охорони довкілля тощо 
Завдання 4. Раціональне використання та зберігання відходів виробництв та побутових відходів 

1.  Забезпечення екологічно безпе-

чного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилі-

зації, видалення, знешкодження, 

захоронення відходів та небез-

печних хімічних речовин, у то-

му числі непридатних або забо-

ронених до використання хімі-

чних засобів захисту рослин  
 

2019-2021 

роки 

Проведено роботи з перезатарення непридатних та заборонених до використання хімічних засобів за-

хисту рослин (ХЗЗР) 44,096 тонни у Сумському районі, вивезено на утилізацію за межі області  

29,806 тонни ХЗЗР у Липоводолинському районі та 10,93 тонии ХЗЗР у Сумському районі 

2.  Будівництво, реконструкція та 

рекультивація полігонів та зва-

лищ твердих побутових відхо-

дів; придбання спеціальної тех-

2019-2021 

роки 

Станом на 01.01.2021 придбано 627 контейнерів для змішаного та роздільного збору твердих побуто-

вих відходів (ТПВ) на загальну суму 1314,36 тис. гривень; 2 одиниці спецтехніки для збору та транс-

портування ТПВ для міст Шостка та Ромни на суму 3492 тис. гривень 
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ніки, контейнерів для збору  

твердих побутових відходів;  

інформаційно-просвітницька 

діяльність з упровадження ефек-

тивних методів поводження з 

твердими побутовими відходами 

Завдання 5. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації 

1.  Утримання Обласного комуналь-

ного закладу «Сумська обласна 

рятувально-водолазна служба» 

2019-2021 

роки 

На утримання обласного комунального закладу «Сумська обласна рятувально-водолазна служба» 

профінансовано за рахунок обласного бюджету 1,8 млн гривень  

Завдання 6. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період 

1.  Поповнення та утримання  

регіонального матеріального 

резерву для запобігання, лікві-

дації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного ха-

рактеру та їх наслідків 

2019-2021 

роки 

На поповнення та утримання регіонального матеріального резерву профінансовано за рахунок облас-

ного бюджету 726,9 тис. гривень, у тому числі на утримання матеріального резерву – 586,9 тис. гри-

вень; поповнення матеріального резерву – 140 тис. гривень 

Пріоритет 3.3. Охорона праці 
Завдання 1. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 
продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці  

1.  Здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) щодо додер-

жання субʼєктами господарюва-

ння та їх відокремленими струк-

турними підрозділами законода-

вства у сфері охорони праці, про-

мислової безпеки та гігієни праці 

2019-2021 

роки 

У 2020 році Управлінням Держпраці у Сумській області проведено 659 заходів державного нагляду 

(контролю) за напрямом охорони праці та промислової безпеки, у тому числі 132 планові та 527 поза-

планових перевірок.  

Виявлено 7608 порушень законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та про-

мислової безпеки, усунено 7615 порушень. 

Кількість направлених позовних заяв щодо призупинення (зупинення, обмеження) виробництва до 

адміністративного суду – 47. 

Кількість рішень суду щодо призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт, 

прийнятих за результатами розгляду позову територіального управління – 8. 

Кількість випадків самостійного призупинення виробництва, виконання робіт субʼєктами господарю-

вання, здійснених за результатами їх перевірок до прийняття рішень адміністративним судом – 147. 

За звітний період накладено 466 штрафів на працівників підприємств на суму 195,1 тис. гривень,  
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у тому числі на керівників підприємств – 326 штрафів 

Завдання 2. Забезпечення належного державного нагляду за безпечною експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки  

1.  У ході проведення заходів 

державного нагляду (контро-

лю) інформування суб’єктів 

господарювання щодо додер-

жання законодавчих та норма-

тивно-правових актів про 

обʼєкти підвищеної небезпеки 

2019-2021 

роки 

Під час проведення комплексних перевірок приділяється особлива увага питанню об’єктів підвищеної 

небезпеки, наголошується на необхідності проходження ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки 

та подачі повідомлень про результати ідентифікації. Управлінням Держпраці у Сумській області пос-

тійно проводяться консультації суб’єктів господарювання стосовно цього питання 

Завдання 3. Створення системи інформування населення в межах області та міжрегіонального інформування про аварії, нещасні випадки та 

виникнення небезпечних факторів, у тому числі техногенного характеру 

1.  Проведення інформаційно- 

роз’яснювальної роботи з пи-

тань охорони праці та промис-

лової безпеки через засоби ма-

сової інформації 

2019-2021 

роки 

Протягом 2020 року для інформування громадськості стосовно результатів роботи Управління Держ-

праці у Сумській області, вимог трудового законодавства та з питань охорони праці на офіційному 

сайті Управління висвітлено 156 інформаційних повідомлень та 160 – на сторінці у соціальній мережі 

Facebook. На сторінках ЗМІ та соціальних партнерів Держпраці протягом звітного періоду розміщено 

понад 157 інформаційних повідомлень з посиланням на Управління Держпраці у Сумській області. 

З метою інформування громадськості та роботодавців стосовно дотримання вимог законодавства про 

охорону праці, промислову безпеку, трудове законодавство, а також результатів роботи фахівці управ-

ління надають офіційні коментарі для ЗМІ, виступають в ефірі телеканалів, радіостанцій. За звітний 

період проведено 17 виступів у ЗМІ, з них 8 – на радіо, 9 – на телебаченні 

Розділ 4. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної співпраці 

Завдання 1. Пошук нових партнерів та ринків збуту товарів та послуг 

1.  Участь в організації та прове-

денні регіональних, міжрегіо-

нальних, національних, міжна-

родних виставково-ярмаркових, 

інвестиційних заходів, бізнес-

форумів, з’їздів, семінарів, кон-

гресів тощо 

2019-2021 

роки 

Для сприяння участі місцевих виробників у міжнародних виставково-ярмаркових заходах Департаме-

нтом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації протягом 2020 року 

продовжувалося наповнення окремої веб-сторінки (http://gue.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-50-

35/54-informatsiya-pro-vistavkovo-yarmarkovi-zakhodi) інформацією про 4 міжнародні Українсько-

Арабскі виставки в 2020 році, а також про міжнародні виставкові заходи у 82 країнах світу та регіона-

льні виставкові заходи, що розміщені на сайті Мінекономіки та МЗС України.  

Крім цього, для сприяння досягненню зазначеної мети на веб-сайті Сумської обласної державної адмі-

ністрації створена інформаційна сторінка щодо веб-ресурсів про проведення тендерів за кордоном 

(http://www.gue.sm.gov.ua/index.php/uk/zakordonni-tenderni-zakupivli). На сьогодні сторінка вміщує тен-

дерні пропозиції 62 країн світу 
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Завдання 2. Міжрегіональне та міжнародне співробітництво 

1.  Придбання інформаційно-пре-

зентаційної та сувенірної про-

дукції про Сумську область для 

забезпечення виставкових, пре-

зентаційних та протокольних 

заходів 

2019-2021 

роки 

Інформаційно-презентаційна продукція для забезпечення виставкових, презентаційних та протокольних 

заходів протягом 2020 року Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної держав-

ної адміністрації не придбавалась.  

Протягом 2020 року розповсюджено під час державних заходів 27 інформаційно-презентаційних книжок 

«Сумщина край, що чарує та надихає» та 2 інформаційно-презентаційні відеоролики 

2.  Організація візитів іноземних 

делегацій 

2020-2021 

роки 

Економічний потенціал Сумщини, у тому числі провідних її товаровиробників, презентовано у ході 

прийому представників іноземних держав під час їх ознайомчих візитів та в рамках міжрегіонального 

співробітництва. Зокрема, у 2020 році презентовано інвестиційний, економічний та науковий потенці-

ал Сумської області у ході зустрічі з представниками групи компаній АКAOGLU GROUP, Туреччина 

(28.07.2020), з китайською делегацією (30.07.2020), під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним 

Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні (07.09.2020), з власником компаній АКAOGLU 

GROUP, Туреччина (10.09.2020), з бізнес-представниками щодо інвестиційних проєктів у сфері альте-

рнативної енергетики, Німеччина (12.10.2020), з членом Адміністративної Ради Інвестиційного фонду 

ESE Invesment AG (Князівство Ліхтенштейн) і власником компанії Nord Areal Energy GmbH (Штраль-

зунд, Німеччина) (22.12.2020).  

За 2020 рік надано сприяння у візовій підтримці 2 іноземним громадянам компаній-партнерів підпри-

ємств Сумської області 

Розділ 5. Поліпшення якості державного управління 

Завдання 1. Підтримка реалізації повноважень місцевих та територіальних органів виконавчої влади 

1.  Організація і проведення регіо-

нальних, міжрегіональних, на-

ціональних, міжнародних ви-

ставково-ярмаркових, інвести-

ційних та інших заходів (фору-

мів, з’їздів, семінарів, конгре-

сів, конференцій) у галузі  

регіонального розвитку 

2020 рік Протягом звітного періоду заходи не проводились 

2.  Сприяння реалізації державної 

політики в області 

 

2019-2021 

роки 

На виконання заходу у 2020 році профінансовано з обласного бюджету 3227,2 тис. гривень 
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Завдання 2. Моніторинг наявних кадрових ресурсів та проблемних питань з управління персоналом і проходження державної служби органів 

виконавчої влади Сумської області 

1.  Аналіз кількісного та якісного 

складу державних органів Сум-

ської області 

2019-2021 

роки 

Проаналізовано структуру та чисельність 18 районних державних адміністрацій на предмет оптиміза-

ції їх граничної чисельності з огляду на виконання функцій, визначених Законом України «Про місце-

ві державні адміністрації». Відповідні пропозиції надані Кабінету Міністрів України,  Міністерству 

розвитку громад та територій України, іншим центральним органам виконавчої влади. 

Здійснено організаційно-інформаційний супровід заходів щодо реорганізації районних державних ад-

міністрацій відповідно до вимог урядових завдань з удосконалення державного управління. Розробле-

но схему структури і чисельності районних державних адміністрацій відповідно до пріоритетних на-

прямів їх роботи. 

Проведено збір інформації та аналіз даних щодо кількісного і якісного складу державних органів, що 

входять до складу місцевих державних адміністрацій Сумської області. В установленому порядку 

здійснено формування зведеного звіту про персонал державних органів області (звіт за формою 

КСДС) 

2.  Моніторинг стану впроваджен-

ня норм законодавства про дер-

жавну службу в державних ор-

ганах; аналіз актів державних 

органів з питань управління 

персоналом; анкетування поса-

дових осіб органів публічного 

права 

2019-2021 

роки 

Проведено моніторинг функцій структурних підрозділів, забезпечено формування структури Сумської 

обласної державної адміністрації та її апарату відповідно до Законів України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про державну службу», інших нормативних актів і завдань державної політики. Ви-

дані відповідні розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 13.11.2020 

№ 569-ОД, від 22.12.2020 № 641-ОД 

Завдання 3. Проведення просвітницьких заходів з удосконалення професійної компетентності посадових осіб органів публічного права  

1.  Підвищення рівня теоретичних 

знань посадових осіб держав-

них органів Сумської області з 

питань державного управління 

2019-2021 

роки 

Забезпечено функціонування майданчика для обміну засобами електронного зв’язку практичним дос-

відом у сфері державного управління та кадрового менеджменту (сторінка Управління з питань персо-

налу апарату Сумської обласної державної адміністрації в соціальній мережі Facebook з оперативним 

зворотнім зв’язком: за сторінкою постійно стежать 1765 осіб, надано професійні онлайн консультації). 

У рамках реалізації плану підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів місцево-

го самоврядування за професійними програмами для вперше призначених на державну службу, для 

державних службовців, які не підвищували кваліфікацію протягом трьох років, а також для інших ка-

тегорій працівників за цільовими тематичними програмами проведено ряд лекційних і практичних 

занять на базі Сумського центру післядипломної освіти з актуальних питань управління персоналом та 
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проходження державної служби, трудового права. 

Активно використовуються сучасні інформаційні системи, навчальні інтернет-платформи, соціальні 

мережі, спеціалізовані сайти тощо 

2.  Освоєння і відпрацювання 

практичних навичок з управ-

ління персоналом та інших  

інструментів управління люд-

ськими ресурсами посадових 

осіб державних органів і орга-

нів місцевого самоврядування 

 

2019-2021 

роки 

Забезпечено формування спільно із Сумським центром післядипломної освіти навчальної програми у 

рамках постійнодіючого тематичного семінару-практикуму «Сучасні технології управління людськи-

ми ресурсами на державній службі» зі службами управління персоналом районних державних адмініс-

трацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації. 

21.05.2020 у рамках цього постійнодіючого семінару-практикуму проведено онлайн навчання зі служ-

бами управління персоналу управлінь соціального захисту населення районних державних адміністра-

цій та міських рад з актуальних питань проходження державної служби. 

17.09.2020 проведено семінар-практикум зі службами управління персоналом районних державних 

адміністрацій з питань реорганізації райдержадміністрацій, організації щорічного оцінювання службо-

вої діяльності державних службовців, інших актуальних питань. 

02-03.11.2020 у рамках постійнодіючого тематичного семінару-практикуму «Сучасні технології уп-

равління людськими ресурсами на державній службі» проведено семінар-практикум зі службами уп-

равління персоналом Сумської обласної державної адміністрації, розглянуто питання організації що-

річного оцінювання державних службовців, удосконалення професійних компетентностей працівників 

3.  Упровадження наставництва на 

державній службі 

2019-2021 

роки 

Практичні питання адаптації державних службовців включено до навчальних програм семінарів на 

2020 рік 

 

4.  Розробка методичних рекомен-

дацій, інструктивних та інших 

допоміжних матеріалів з пи-

тань державного управління та 

кадрового менеджменту 

2019 рік 

 

(2020-2021 

роки  

за потреби)  

Підготовлено методичні матеріали працівникам територіальних громад, відповідальним за роботу з 

управління персоналом, зокрема, з питань організації щорічного оцінювання службової діяльності 

державних службовців. 

Забезпечено організаційний супровід заходів щодо проведення щорічного оцінювання службової дія-

льності державних службовців відповідно до вимог чинного законодавства. Розроблено методичні 

рекомендації, у тому числі Алгоритм проведення щорічного оцінювання результатів службової діяль-

ності державних службовців 

Завдання 4. Налагодження міжрегіональної комунікації органів управління державного сектору та представництва громад 

1.  Вирішення питань управління 

персоналом державних органів 

шляхом аутсорсингу фахівців. 

Застосування бенчмаркінгу в 

2019-2020 

роки 

26.02.2020 на базі Сумського центру післядипломної освіти проведено семінар-практикум з представ-

никами територіальних громад, відповідальними за кадровий менеджмент, на тему: «Удосконалення 

системи управління людськими ресурсами в органах публічного права». 

Здійснюються практичні заходи щодо модернізації державної служби, зокрема, забезпечено реаліза-
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державному управлінні. Підго-

товка збірника кращих практик 

цію проєкту «Покращення системи управління людськими ресурсами та налагодження міжрегіональ-

ної комунікації як інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем». 

У грудні 2020 року управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації  

визнане переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління персоналом», що прово-

дить Національне агентство України з питань державної служби, у номінації «Краща практика органі-

зації віддаленої роботи в державному органі» (перше місце) 
Завдання 5. Налагодження перспективного планування заходів з управління персоналом в державних органах 

1.  Упровадження перспективного 

планування заходів з удоскона-

лення професійних компетенцій 

працівників державних органів 

2019-2020 

роки 

Сформовано перспективні плани вдосконалення професійної компетентності працівників структурних 

підрозділів Сумської обласної державної адміністрації та її апарату на 2020 рік та 2021 рік відповідно 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 24.04.2018 № 254-ОД. 

Унормовано процес планування потреби в підвищенні кваліфікації керівників, державних службовців, 

працівників, які виконують функції з обслуговування, державних органів обласної і районних держав-

них адміністрацій відповідно до вимог законодавства: 100% таких органів мають чіткий алгоритм дій 

та відповідну форму, зразки заповнення. Зазначений порядок перспективного планування також є ре-

комендованим для використання у своїй діяльності територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади в Сумській області 

Розділ 6. Заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів, економного, ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів та недопущення втрат місцевих бюджетів 

Завдання 1. Заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів, економного, ефективного та раціонального  

використання бюджетних коштів та недопущення втрат місцевих бюджетів 

1.  Виконання затверджених обся-

гів доходів місцевих бюджетів 

2020 рік За результатами роботи у 2020 році до загального фонду місцевих бюджетів області зараховано  

7008,3 млн гривень власних доходів, що становить 98,6% до затверджених місцевими радами обсягів. 

У цілому місцеві бюджети недоотримали до запланованого рівня 101 млн гривень.  

Заплановані показники не виконані: по обласному бюджету (92,1%), бюджетах міст обласного значен-

ня Глухів (97,3%) і Ромни (95,7%), по бюджетах Сумської (94,7%), Конотопської (96%), Охтирської 

(97,3%), Білопільської (97,9%), Комишанської (98,1%) територіальних громад та по зведеному бюдже-

ту Середино-Будського (96,6%) району. 

Серед районних бюджетів не виконані плани по Тростянецькому (92,8%), Буринському (94,2%), Сере-

дино-Будському (96,2%), Великописарівському (99,1%), Кролевецькому (99,4%) районах. 

Основного бюджетоутворюючого джерела доходів – податку на доходи фізичних осіб, що займає 64,4% 

у загальній сумі надходжень загального фонду місцевих бюджетів, надійшло 4515,5 млн гривень. 

Виконання затверджених показників надходжень податку на доходи фізичних осіб складає 99%. Міс-
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цевими бюджетами недоотримано 46,1 млн гривень.  

Планові показники не виконали міста обласного значення (Ромни (94,9%) та Глухів (99%)), 7 район-

них бюджетів (Буринський (94,3%), Тростянецький (96,6%), Середино-Будський (96,6%), Кролевець-

кий (98,6%), Липоводолинський (99,2%), Великописарівський (99,5%), Ямпільський (99,6%)), 9 тери-

торальних громад (Бочечківська (90,2%), Вільшанська (90,5%), Конотопська (92,9%), Сумська (95%), 

Охтирська (95,7%), Комишанська (97%), Шосткинська (97,6%), Недригайлівська (97,6%), Хотінська 

(99,8%)) та обласний бюджет Сумської області (98,7%) 

1.1 Вишукування резервів надхо-

джень до місцевих бюджетів 

області, у тому числі: 

2020 рік Приріст надходжень загального фонду проти 2019 року склав 402,3 млн гривень, або 6,1%.  

Лідерами за темпами приросту доходів серед територіальних громад є: Андріяшівська (30,1%), Бурин-

ська (26,9%), Синівська (23,6%), Чупахівська (21%), Миколаївська сільська (20,7%), Річківська 

(20,3%), Миропільська (19,9%), Грунська (17,6%), Верхньосироватська (17,5%); серед районів: Недри-

гайлівський (15,5%), Липоводолинський (15,1%), Шосткинський (15%).  

Зменшились надходження проти 2019 року по 3 районах: Охтирському (-6,5%), Роменському (-3,5%), 

Білопільському (-2,5%) та по 2 територіальних громадах: Чернеччинській (-6,3%) та Комишанській  

(-4,1%). 

Надходження податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з 2019 роком збільшились  

на 369,4 млн гривень, або на 8,9%, і забезпечили області 11 рейтингове місце. У середньому по Україні 

збільшення надходжень зафіксовано на рівні 7,5%.  

У той же час, допущено зменшення надходження проти 2019 року по 5 територіальних громадах: Бо-

чечківській (-8,1%), Бездрицькій (-3%), Комишанській (-1,7%), Вільшанській (-1,4%), Миколаївській 

Білопільського району (- 0,9%).  

У свою чергу, лідерами по приросту надходжень є Миропільська (+60,5%), Синівська (+48,9%), Верх-

ньосироватська (+39,6%), Андріяшівська (+26,7%), Миколаївська Сумського району (+25,7%) терито-

ріальні громади, Шосткинський районний бюджет (+24,2%), Чупахівська територіальна громада 

(+23,5%), Недригайлівський районний бюджет (+20,4%), Дружбівська територіальна громада 

(+20,2%), Краснопільський районний бюджет (+20,1%), Грунська (+19,5%) територіальна громада, 

Сумський районний бюджет (+18,3%), Річківська територіальна громада (+17,9%), Білопільський  

районний бюджет (17,2%) 

 сприяння створенню нових 

робочих місць 

2020 рік У 2020 році в області створено 9636 нових робочих місць, з них у юридичних осіб – 2277 одиниць,  

у фізичних – 7359 одиниць. Рівень виконання річного завдання склав 97,8%. Найбільше створено  

робочих місць у ПрАТ «Технологія» – 223 одиниці 
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 забезпечення проведення засі-

дань обласної та місцевих ро-

бочих груп з питань легалізації 

виплати заробітної плати та 

зайнятості населення 

2020 рік У 2020 році проведено 5 засідань обласної та 162 – місцевих робочих груп з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення, де заслухано 1269 керівників суб’єктів господарювання, які 

мали низький рівень заробітної плати і неповну зайнятість найманих працівників. Прийняті рішення, 

якими суб’єктам господарювання рекомендовано вжити заходів щодо забезпечення нормального ре-

жиму роботи працівників та виплати їм заробітної плати з урахуванням міжпосадових (міжкваліфіка-

ційних) співвідношень в оплаті праці, тобто в розмірі більшому за мінімальну заробітну плату. За ре-

зультатами діяльності робочих груп підвищено рівень заробітної плати для працівників 803 підпри-

ємств-юридичних осіб та 370 фізичних осіб-підприємців, легалізовано працю 12207 осіб. 

Протягом 2020 року на комісіях при місцевих органах влади з питань підвищення рівня заробітної 

плати проведена індивідуальна робота з керівниками та головними бухгалтерами 538 підприємств та 

безпосередньо в органах ДПС – з керівниками 393 підприємств. 

За результатами спільних дій органів ДПС та органів місцевої влади до місцевих бюджетів додатково 

надійшло 2394,7 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб. 

Протягом 2020 року проведено співбесіди та направлено листи 406 фізичним особам-підприємцям, які 

виплачують заробітну плату найманим працівникам нижче мінімальної, за результатами проведеної 

роботи 396 фізичних осіб-підприємців підвищили рівень заробітної плати.  

До місцевих бюджетів додатково надійшло 212,7 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб 

 забезпечення проведення засі-

дань обласної та місцевих тим-

часових комісій (робочих груп) 

з питань погашення заборгова-

ності із заробітної плати (гро-

шового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних 

виплат 

2020 рік У 2020 році проведено 12 засідань обласної, 82 – районних і міських тимчасових комісій з питань по-

гашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших со-

ціальних виплат, на яких заслухано 85 звітів керівників підприємств-боржників. До власників підпри-

ємств, контролюючих та правоохоронних органів направлено 32 звернення про вжиття заходів впливу 

до порушників трудового законодавства. Борг підприємств, керівники яких звітували на засіданнях 

тимчасових комісій, зменшено на загальну суму 67,2 млн гривень. 

До місцевих бюджетів розрахунково надійшло 9,1 млн гривень податку на доходи фізичних осіб 

 забезпечення проведення робо-

ти щодо повноти надходжень 

податку на доходи фізичних 

осіб за результатами рiчного 

декларування 

2020 рік За інформацією Головного управління ДПС у Сумській області за 2020 рік по області подано  

10566 декларацій про майновий стан і доходи громадян, з них 6924 обов’язкових декларацій та  

3642 декларації для отримання податкової знижки. Загалом жителями області задекларовано  

834,2 млн гривень доходів, а також самостійно визначено зобов’язань по податку на доходи фізичних 

осіб на суму 29,4 млн гривень та зобов’язань по військовому збору на суму 5,3 млн гривень. До місце-

вих бюджетів надійшло 43546,6 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб за результатами річного 

декларування 
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 проведення роботи з керів-

никами підприємств сільгосп-

товаровиробників за результа-

тами звірки даних податкового 

розрахунку за формою № 1-ДФ 

та фактичної сплати податку на 

доходи фізичних осіб 

2020 рік За даними Головного управління ДПС у Сумській області у 2020 році 89 сільгоспвиробників зменши-

ли надходження до бюджету ПДФО від доходів інших ніж заробітна плата (по коду платежу 110104)  

у порівнянні з 2019 роком на загальну суму 31,4 млн гривень. З метою компенсації втрат по вищеза-

значених суб’єктах господарської діяльності податковими органами проведено звірку даних за даними 

податкового розрахунку за ф.№ 1-ДФ нарахувань та сплати ПДФО по коду 110104 (ф.15) та заслухо-

вування суб’єктів господарської діяльності. У результаті 189 підприємств збільшили надходження по 

ПДФО у 2020 році на загальну суму 77,3 млн гривень 

2.  Скорочення податкового боргу 2020 рік За інформацією Головного управління ДПС у Сумській області протягом 2020 року, за оперативними 

даними, скорочення суми податкового боргу до місцевого бюджету складає 15,1 млн гривень. 

Протягом 2020 року списано безнадійного боргу місцевих бюджетів у сумі 125,2 млн гривень. 

За рахунок вжитих заходів з погашення боргу до місцевих бюджетів Сумської області надійшло  

31,8 млн гривень, у тому числі єдиного податку – 3,7 млн гривень, податку на майно в частині плати за 

землю – 13,6 млн гривень, рентної плати – 5,9 млн гривень, ПДФО – 3,1 млн гривень, податку на при-

буток – 2,6 млн гривень 

3.  Підвищення ставок орендної 

плати за землю відповідно до 

законодавства України 

2020 рік За 2020 рік надходження плати за землю в цілому по області зменшились на 5,6 млн гривень, або  

на 0,7%. У рейтингу регіонів України область посіла 14 рейтингове місце, і має менші показники ско-

рочення надходжень, ніж у середньому по Україні (-4,1%). 

Не зважаючи на застосування пільг з оподаткування, відбулося зростання надходжень плати за землю 

по бюджетах 22 територіальних громад (Буринській (95,1%), Миколаївській Білопільського району 

(45,5%), Андріяшівській (49,8%), Річківській (44,3%), Кролевецькій (23,2%), Вільшанській (22,4%), 

Новослобідській (22%), Чупахівській (21,1%), Чернеччинській (16,6%), Миколаївській Сумського рай-

ону (12,9%), Коровинській (11,3%), Бочечківській (8,2%), Шалигинській (8,2%), Грунській (7,8%), Бо-

ромлянській (7,5%), Білопільській (6,3%), Хотінській (6,3%), Липоводолинській (6%), Нижньосиро-

ватській (5,4%), Миропільській (3,8%), Краснопільській (3%), Кириківській (1,6%) та 147 селах, сели-

щах, містах районного значення. 

У той же час, по ряду бюджетів допущено зменшення надходжень у порівнянні з відповідним періо-

дом минулого року, а саме по: Комишанській територіальній громаді – на 15,5%, місту Глухів –  

на 12,9%, Бездрицькій – на 11,1%, Дубов’язівській – на 11%, Дружбівській – на 10%, Сумській –  

на 9,9%, Охтирській – на 9,5%, Синівській – на 9,5% територіальних громадах, місту Ромни – на 7,5%, 

Шосткинській – на 6,4%, Березівській – на 5,9%, Зноб-Новгородській – на 5%, Степанівській –  

на 4,5% територіальних громадах, місту Лебедин – на 4,3%, Тростянецькій – на 4,2%, Недригайлівсь-

кій – на 1,4%, Конотопській – на 0,9%, Верхньосироватській – на 2,3% територіальних громадах, по 5  
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з 11 (45,5%) місцевих радах Білопільського району, по 9 з 14 (64,3%) місцевих радах Буринського рай-

ону, по 7 з 11 (63,6%) місцевих радах Великописарівського району, по 9 з 21 (42,9%) місцевих радах 

Глухівського району, по 11 з 21 (52,4%) місцевих радах Конотопського району, по 2 з 7 (28,6%) місце-

вих радах Краснопільського району, по 14 з 20 (70%) місцевих радах Кролевецького району, по 8 з 24 

(33,3%) місцевих радах Лебединського району, по 5 з 6 (83,3%) місцевих радах Недригайлівського 

району по 1 з 3 (33,3%) місцевих радах Охтирського району, по 11 з 19 (57,9%) місцевих радах Пути-

вльського району, по 10 з 29 (34,5%) місцевих радах Роменського району, по 8 з 11 (72,7%) місцевих 

радах Середино-Будського району, по 12 з 18 (66,7%) місцевих радах Сумського району, по 5 з 12 

(41,7%) місцевих радах Тростянецького району, по 11 з 16 (68,8%) місцевих радах Шосткинського 

району, по 12 з 14 (85,7%) місцевих радах Ямпільського району. 

Затверджені місцевими радами річні обсяги надходжень плати за землю виконано на 99%. Не викона-

ли заплановані показники міста обласного значення Глухів і Ромни, 6 зведених бюджетів районів (Бі-

лопільський, Буринський, Охтирський, Середино-Будський, Сумський, Тростянецький) та 

9 територіальних громад (Зноб-Новгородська, Боромлянська, Грунська, Комишанська, Верхньосиро-

ватська, Чупахівська, Сумська, Конотопська, Синівська). 

Негативна динаміка надходжень та невиконання планових показників по платі за землю по більшості 

місцевих бюджетів пов’язана, у першу чергу, із застосуванням суб’єктами господарювання в березні 

2020 року пільги по платі за землю відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

3.1 Забезпечення проведення ін-

вентаризації діючих договорів 

оренди земель сільськогоспо-

дарського та несільськогос-

подаського призначення сто-

совно відповідності розміру 

встановленої орендної плати 

вимогам Податкового кодексу 

України 

 

2020 рік Відповідно до даних Головного управління Держгеокадастру України у Сумській області постійно 

проводиться робота щодо інвентаризації діючих договорів оренди земель несільськогосподарського 

призначення стосовно розміру встановленої орендної плати вимогам Податкового кодексу України та 

укладання нових договорів оренди за використання земель. 

Для забезпечення раціонального використання земельних ділянок сільськогосподарського призначен-

ня державної форми власності, прозорості діяльності системи управління земельними ресурсами, за-

побігання виникненню корупційних факторів та уникнення надання переваг одному орендарю перед 

іншим у частині встановлення розміру орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки  

направляються листи щодо підвищення орендної плати. Внесено зміни до 96 договорів оренди землі в 

частині підвищення ставки орендної плати до 12%. 

Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області ведеться постійна робота з оренда-

рями земельних ділянок щодо поновлення діючих договорів та укладенню нових з підвищеними став-
3.2 Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

2020 рік 
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підвищення ставок орендної 

плати за землю 

ками оренди землі. 

У результаті за 2020 рік було укладено 1823 договорів оренди земель на загальну площу 12849,5 гек-

тара та збільшено ставки орендної плати по 530 договорах на площі 3931 гектара, що забезпечило до-

даткові надходження до бюджету в сумі 29,7 млн гривень 
3.3 Проведення роботи з укла-

дання нових договорів оренди 

за використання земель 

2020 рік 

4.  Проведення та перегляд норма-

тивно грошової оцінки земель-

них ділянок у терміни, устано-

влені статтею 18 Закону Украї-

ни «Про оцінку земель» 

2020 рік За даними Головного управління Держгеокадастру України у Сумській області при укладанні догово-

рів оренди земельних ділянок державної форми власності, у тому числі з розташованими на них вод-

ними об’єктами, перевіряється чинність нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно 

до термінів, установлених статтею 18 Закону України «Про оцінку земель». У 2020-2021 роках потре-

бують оновлення нормативної грошової оцінки земель 967 населених пунктів Сумської області (65% 

від загальної кількості – 1490). Із загальної кількості населених пунктів Сумської області станом  

на 31.12.2020 оновлено нормативну грошову оцінку земель 547 населених пунктів (37%). По 121 насе-

леному пункту укладено договори на проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель у 

цьому році 

5.  Ефективне використання майна 

комунальної власності та своє-

часна сплата орендної плати 

відповідно до укладених дого-

ворів оренди, проведення роботи 

з укладання нових договорів  

2020 рік За звітний період до місцевих бюджетів області надійшло 41893,2 тис. гривень орендної плати за ко-

ристування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, 

з них до обласного бюджету – 5381,56 тис. гривень, що забезпечило виконання плану по зведеному 

бюджету на 116,1% та 141,6% – по обласному. Приріст надходжень проти 2019 року до місцевих бю-

джетів області склав 2536,8 тис. гривень. Місцевими органами влади здійснюється постійний контроль 

за своєчасною сплатою орендної плати за комунальне майно, проводиться пошук потенційних оренда-

рів на вільні приміщення. У результаті проведеної роботи по стягненню заборгованості з орендної 

плати до місцевих бюджетів за 2020 рік надійшло 6077,3 тис. гривень. Укладення нових договорів 

оренди майна та підвищення орендної ставки забезпечило додаткові надходження в сумі  

950,1 тис. гривень 

6.  Збільшення надходжень оре-

ндної плати за водні об’єкти (їх 

частини), що надаються в ко-

ристування на умовах оренди, в 

межах чинного законодавства 

шляхом переукладання догово-

рів оренди 

2020 рік Надходження орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 

оренди у 2021 році склало 452,6 тис. гривень, додатково до плану отримано 82,6 тис. гривень. 

З метою збільшення надходжень дохідної частини обласного бюджету від орендної плати за водні 

об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, Департаментом агропромисло-

вого розвитку Сумської обласної державної адміністрації в межах чинного законодавства проводиться 

робота з орендарями водних об’єктів щодо внесення змін, поновлення договорів оренди, у тому числі 

в частині збільшення розміру орендної плати. 

Протягом IV кварталу 2020 року проведено два аукціони з продажу права оренди земельних ділянок 
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водного фонду разом з водними об’єктами державної форми власності окремим лотом по: 

земельній ділянці за межами населених пунктів загальною площею 7,3243 гектара з розміром орендної 

плати за користування земельною ділянкою 12,252% від нормативної грошової оцінки земельної діля-

нки в сумі 17285,38 гривень та платою за надані в оренду водні об’єкти 1967,45 гривень; 

земельній ділянці за межами населених пунктів загальною площею 0,8 гектара з розміром орендної 

плати за користування земельною ділянкою 12,215% від нормативної грошової оцінки земельної діля-

нки в сумі 1290,98 гривень. 

Припинено право використання семи земельних ділянок з розташованими на них водними об’єктами 

шляхом розірвання договорів оренди загальною площею 109,6735 гектара. 

Внесено зміни до одного договору оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом 

на загальну площу 8,6745 гектара 

7.  Забезпечення потреби в ко-

штах на оплату праці праців-

ників бюджетних установ згід-

но зі встановленими законо-

давством умовами оплати праці 

та розміром мінімальної заро-

бітної плати  

2020 рік Вимоги частини першої статті 51 Бюджетного кодексу України щодо утримання чисельності праців-

ників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види 

заохочень чи винагород у межах затвердженого фонду заробітної плати виконано в повному обсязі. 

Станом на 01.01.2021 заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачена своєчасно і відповідно 

до встановлених соціальних стандартів. Кредиторська заборгованість відсутня 

7.1 Забезпечення виконання час-

тини першої статті 51 Бюджет-

ного кодексу України щодо 

утримання керівниками бюд-

жетних установ та закладів чи-

сельності працівників та здійс-

нення фактичних видатків на 

заробітну плату, включаючи 

видатки на премії та інші види 

заохочень чи винагород, мате-

ріальну допомогу, лише в ме-

жах фонду заробітної плати, 

затвердженого для бюджетних 

установ у кошторисах  

2020 рік 
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7.2 Планування та здійснення ви-

датків, пов’язаних із сти-

мулюванням (надбавки, допла-

ти, допомоги, винагороди, пре-

мії, інші заохочувальні випла-

ти) працівників кожної бюдже-

тної установи, за умови забез-

печення у повному обсязі за 

рахунок бюджетних коштів 

обов’язкових виплат із заробіт-

ної плати працівникам, інших 

соціальних виплат усіх бюдже-

тних установ, що належать до 

сфери управління відповідного 

головного розпорядника кош-

тів  бюджету 

2020 рік 

7.3 Приведення мережі бюджетних 

установ та закладів у від-

повідність із фінансовою спро-

можністю місцевих бюджетів 

2020 рік 

8.  Зменшення обсягу фінансової 

підтримки небюджетних орга-

нізацій, комунальних підпри-

ємств за рахунок бюджетних 

коштів 

2020 рік На функціонування підприємств, які надають або виробляють житлово-комунальні послуги, та на вне-

ски до статутного капіталу субʼєктів господарювання в місцевих бюджетах області у 2021 році було 

затверджено 181,9 млн гривень, що на 74,2 млн гривень більше проти обсягу видатків на ці цілі при 

затвердженні бюджетів та на 54 млн гривень більше проти факту минулого року. 

У порівнянні з минулим роком на зазначені цілі збільшили обсяги видатків міста Лебедин  

(на 1,2 млн гривень), Ромни (на 6,3 млн гривень), Миколаївська селищна (на 2,1 млн гривень), Кроле-

вецька (на 1,3 млн гривень), Буринська (на 6,9 млн гривень), Сумська територіальні громади  

(на 34,7 млн гривень), обласний бюджет Сумської області (на 0,8 млн гривень) 

9.  Розроблення та затвердження 

заходів щодо енергозбере-

ження із забезпеченням змен-

шення витрат на оплату кому-

2020 рік Розпорядниками коштів місцевих бюджетів у звітному періоді забезпечувалось укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідними головними розпо-

рядниками коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності запровадження жор-

сткого режиму економного використання енергоносіїв. 
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нальних послуг та енергоносіїв По 44 адміністративно-територіальних одиницях (75,9% від загальної кількості) на 2020 рік на реалі-

зацію заходів з енергозбереження було передбачено 173,6 млн гривень, фактично профінансовано – 

95,2 млн гривень. У результаті проведених заходів економія бюджетних коштів склала 12 млн гривень.  

У переважній більшості заходи були повʼязані із заміною вікон на металопластикові, утепленням фа-

садів, дахів, заміною котлів на енергозберігаючі, проведенням капітальних ремонтів систем опалення, 

теплових мереж, заміною ламп розжарювання на енергозберігаючі тощо 

10.  Перегляд вартості платних пос-

луг, що надаються державними 

і комунальними закладами 

шляхом встановлення еконо-

мічно обґрунтованої вартості з 

метою збільшення на 10% влас-

них надходжень установ 

2020 рік Керівниками бюджетних установ проводилася робота по встановленню економічно обґрунтованої ва-

ртості платних послуг, що надаються комунальними закладами і установами відповідно до чинного 

законодавства. У 2020 році кошторисні призначення по надходженнях від плати за послуги, що нада-

ються бюджетними установами, становили 145,9 млн гривень, у тому числі по обласних установах та 

закладах – 47,2 млн гривень. Фактично за звітний період отримано 139,2 млн гривень, у тому числі по 

обласному бюджету – 49,2 млн гривень 

11.  Забезпечення під час вико-

нання бюджету проведення 

своєчасних та у повному обсязі 

розрахунків за енергоносії та 

комунальні послуги, які спожи-

ваються бюджетними устано-

вами, не допускаючи простро-

ченої заборгованості  

2020 рік За даними на 01.01.2021 бюджетними установами області за спожиті енергоносії та комунальні послу-

ги проведено розрахунків на суму 528,2 млн гривень.  

У звʼязку із невиконанням дохідної частини обласного бюджету та надходженням коштів до бюджету 

Шосткинської територіальної громади в останні дні 2020 року утворилася кредиторська заборгова-

ність (є поточною) у сумі 14 млн гривень, відповідно 9,9 млн гривень і 4,1 млн гривень.  

 

12.  Оперативне використання кош-

тів субвенцій з державного бю-

джету місцевим бюджетам від-

повідно до затверджених по-

рядків 

2020 рік Використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам здійснювалось у звітному 

році відповідно до Порядків та умов їх використання, затверджених Кабінетом Міністрів України,  

у межах планових призначень відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань. Відсоток осво-

єння коштів субвенцій, отриманих з державного бюджету місцевими бюджетами області за 2020 рік з 

урахуванням залишків, що утворились на початок року, становить 94,1%. До державного бюджету 

повернуто кошти в сумі 50,7 млн гривень. Із загальної суми повернутих до державного бюджету кош-

тів найбільші обсяги становить субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров’я у госпітальних округах – 22,7 млн гривень та субвенція з державного бюджету місцевим бю-

джетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –  

12,4 млн гривень (здебільшого, у зв’язку з економією коштів за фактом їх використання та неможливі-
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стю реалізації окремих проєктів через їх невідповідність затвердженим умовам), по решті субвенцій 

повернення коштів пов’язане з їх економією за фактом використання 

13.  Проведення інвентаризації ре-

гіональних (комплексних) про-

грам  

2020 рік Станом на 01.01.2020 по Сумській області нараховувалось 1706 місцевих цільових програм, затвер-

джених місцевими радами. Протягом 3 років не виділялися кошти з бюджетів на 134 програми (7,9% 

від загальної кількості програм), у тому числі по Буринському району на 10 програм, по Великописа-

рівському району – на 20, по Охтирському району – на 13, по Липоводолинському, Шосткинському 

районах – на 9, по Конотопському, Краснопільському районах, Андріяшівській територіальній  

громаді – на 6. 

Станом на 01.01.2021 кількість програм збільшилась на 4,3 % і становить 1779. Кількість програм збі-

льшено по Конотопському району на 50, Лебединському району – 14, Білопільській – 11, Боромлянсь-

кій – 10, Буринській – 7, Великописарівському району та Степанівській територіальній громадах – 4. 

Поряд з цим зменшили кількість програм місто Ромни на 15 програм, Чернеччинська, Дружбівська – 8 

територіальні громади, Краснопільский район – 6, Бочечківська – 5, Охтирська територіальні громади, 

Роменський та Тростянецький райони – 4. 

У 2020 році із загальної кількості програм лише 85,9% (1498 програми) забезпечені фінансовим ресур-

сом: в Охтирському районі 37,5% (із 24 затверджених програм фінансово забезпечені 9), Липоводоли-

нському районі – 45,8% (із 24 кошти виділені на 11 програм), Кириківській – 46,2% (із 13 кошти виді-

лені на 6), Боромлянській  – 46,7% (із 15 кошти виділені на 7) територіальних громадах. 

На реалізацію програмних заходів у 2020 році по зведеному бюджету Сумської області було заплано-

вано 5377,6 млн гривень, фактично профінансовано – 4768,5 млн гривень, або 88,7%. 

У 2020 році відповідальними виконавцями обласних регіональних (комплексних) програм здійснюва-

вся аналіз щодо їх першочерговості, ефективності, доцільності та актуальності. За результатами про-

веденого аналізу головними розпорядниками коштів обласного бюджету по неефективних регіональ-

них програмах, які носили суто декларативний характер, не приносили належного соціального ефекту 

і по яких закінчився термін дії програми, не продовжено їх термін реалізації або не розроблялись ана-

логічні програми на наступні періоди 

14.  Забезпечити виконання зведе-

ного бюджету області, облас-

ного бюджету та місцевих бю-

джетів (відповідно до пункту 1 

статті 78 Бюджетного кодексу 

України) 

2020 рік З метою забезпечення виконання зведеного бюджету та контролю за ефективним використанням бю-

джетних коштів з ініціативи та за участю Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміні-

страції протягом 2020 року підготовлено та реалізовано такі заходи: 

41 нарада під головуванням керівників обласної державної адміністрації за участю представників рай-

онних державних адміністрації та органів місцевого самоврядування з питань стану виплати заробіт-

ної плати працівникам бюджетної сфери, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, фі-
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нансування заходів, спрямованих на протидію розповсюдження на території області коронавірусної 

інфекції COVID-19, стану виконання заходів, затверджених розпорядженням голови Сумської облас-

ної державної адміністрації від 27.03.2020 № 125-ОД «Про заходи щодо збільшення надходжень до 

місцевих бюджетів, економного, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та 

недопущення втрат місцевих бюджетів»; 

3 апаратні наради з включенням у порядок денний питань забезпечення видатками на оплату праці 

працівників бюджетної сфери Сумської області, розробки плану заходів з упорядкування структури 

штатної чисельності працівників бюджетної сфери з метою забезпечення своєчасної оплати праці пра-

цівників бюджетної сфери, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, виконання місцевих бю-

джетів; 

1 нарада у форматі «круглого столу» з представниками Синівської об′ територіальної громади з пи-

тання складання прогнозного розрахунку дефіциту бюджетних коштів на оплату праці та на проведен-

ня розрахунків за енергоносії на 2020 рік; 

2 селекторні наради з питань забезпечення видатками на оплату праці працівників бюджетної сфери 

Сумської області, виконання місцевих бюджетів; 

1 колегія Сумської обласної державної адміністрації з питання стану виконання місцевих бюджетів за 

2019 рік та 5 місяців 2020 року; 

2 виїзні наради по перевірці стану виконання повноважень Шосткинською районною державною ад-

міністрацією в галузі бюджету за 2019 рік та перше півріччя 2020 року та дослідженню питання відпо-

відності бюджетному законодавству показників міського бюджету міста Білопілля на 2020 рік; 

1 практикум в онлайн-форматі на тему: «Формування місцевих бюджетів. Підвищення ефективності 

управління фінансовими ресурсами та видатками місцевих бюджетів. Взаємодія ОМС з фінансовими 

та податковими органами» 29.09.2020 з представниками органів місцевого самоврядування міст – чле-

нів АМУ та територіальних громад Сумської області; 

1 селекторна нарада в режимі відеоконференції з актуальних питань щодо завершення 2020 бюджет-

ного року та перспектив 2021 року; 

1 нарада в режимі відеоселекторного звʼязку з питань реорганізації районних державних адміністра-

цій, передачі обʼєктів освітньої, медичної, культурної сфер, соціального захисту та житлово-

комунального господарства із спільної власності територіальних громад та дотримання фінансово-

бюджетної дисципліни. 

Підготовлено доручення голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.12.2020 № 5-ОД 

«Про забезпечення дієвого контролю за виконанням місцевих бюджетів», щотижня забезпечується 

інформування про хід його виконання. 
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Підготовлено розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 23.12.2020  

№ 645-ОД «Про недопущення утворення на 01.01.2021 кредиторської заборгованості з оплати праці з 

нарахуваннями працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів Пу-

тивльського і Охтирського районів» 

15.  Забезпечити контроль за ефек-

тивним використанням бю-

джетних коштів відповідно до 

розпису обласного бюджету та 

місцевих бюджетів до вста-

новлених бюджетних призна-

чень (відповідно до пункту 3 

статті 78 Бюджетного кодексу 

України) 

2020 рік У звітному періоді фінансування бюджетних установ проводилося відповідно до зареєстрованих зо-

бов’язань, пропозицій головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, відповідно до розписів бю-

джетів та в межах встановлених бюджетних призначень.  

У той же час, що стосується обласного бюджету, то у зв’язку з його невиконанням та з метою уник-

нення кредиторської заборгованості, у тому числі і простроченої, на кінець 2020 року та трансформа-

ції її у видаткову частину обласного бюджету 2021 року головним розпорядникам коштів було напра-

влено 4 листа щодо мінімізації реєстрації непершочергових видатків, а також зобов’язано взяти під 

особистий контроль реєстрацію фінансових зобов’язань розпорядниками нижчого рівня. Крім того, з 

головними розпорядниками коштів з цього питання проведена онлайн-нарада 

16.  Забезпечити щоквартальне під-

ведення підсумків роботи серед 

районних державних адміністра-

цій, органів місцевого самовря-

дування (сільських, селищних, 

міських рад) у частині виконання 

показників соціально-еконо-

мічного розвитку на підпорядко-

ваних територій (у тому числі 

виконання бюджетів) 

2020 рік Розроблено проєкт Положення про оцінку роботи голів районних державних адміністрацій, територіа-

льних громад, який опрацьовано спільно з Головним управлінням статистики в Сумській області та 

юридичним відділом апарату Сумської обласної державної адміністрації 
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Додаток 2  

до листа 

«Про хід виконання програми» 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  

економічного і соціального розвитку Сумської області  

на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки за підсумками 2020 року 

 

Показник 
Одиниця  

виміру 

2020 рік 

план 

2020 рік 

факт 

Виконання 

плану 
 

1 2 3 4 5 

Валовий регіональний продукт  % 96,1 ...1 х 

Промисловість     

Індекс промислової продукції  % 98,2 95,3 -2,9 в.п. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах млрд гривень 48,5 41,5 2 85,6% 

(у % до попереднього року) % 100,4 94,6 2 -5,8 в.п. 

Сільське господарство     

Валова продукція сільського господарства млн гривень 30236 30820,5 2 101,9% 

(у % до попереднього року) % 100,2 104,1 +3,9 в.п. 

Обсяги виробництва валової продукції рослинництва  % 101 104,9 +3,9 в.п. 

Обсяги виробництва валової продукції тваринництва  % 96,6 98,6 +2 в.п. 

Будівництво, інвестиційна діяльність     

Обсяг виконаних будівельних робіт млн гривень 1590,6 1426,4 2 89,7% 

(у % до попереднього року) % 95,3 106,4 2 +11,1 в.п. 

Введення в експлуатацію загальної площі житла тис. кв. м 111 30,3 3 27,3% 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах млн гривень 8082 3648,2 3 45,1% 

(у % до попереднього року) % 104,5 65,5 3 -39 в.п. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком млн доларів США 391 337,6 4 86,3% 

(у % до попереднього року) % 103,4 89,3 4 -12,2 в.п. 
Загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами млн доларів США 1610,6 1604,1 2 99,6% 

(у % до попереднього року) % 104,6 115 2 +10,4 в.п. 

Експорт товарів млн доларів США 842,8 828 2 98,2% 
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(у % до попереднього року) % 95,4 104,3 2 -8,9 в.п. 

Імпорт товарів  млн доларів США 767,8 776,2 2 101,1% 

(у % до попереднього року) % 117 129,2 2 +12,2 в.п. 

Показники рівня життя     

Чисельність наявного населення тис. осіб 1056,8 1055,1 5 99,8% 

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих 

підприємств (без військовослужбовців) 
млн гривень 23036,7 20238,4 2 87,9% 

Середньомісячна заробітна плата номінальна гривень 9000 9785 108,7% 

Темп зростання реальної заробітної плати, у % до попереднього року % 106,6 111,2 +4,6 в.п. 

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю тис. осіб 481 461,7 3 96% 

Чисельність безробітних, розрахована за методологією МОП тис. осіб 44,8 47,1 3 105,1% 

Рівень безробіття, розрахований за методологією МОП % 9,5 9,3 3 97,9% 

Створення робочих місць одиниць 10000 9636 96,4% 

Споживчий ринок     

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту юридичних і фізичних осіб) млн гривень 21365,1 22770,4 106,6% 

(у % до попереднього року) % 107 104,8 -2,2 в.п. 
1 попередні дані за 2020 рік будуть оприлюднені в липні 2021 року. 
2 дані за січень-листопад 2020 року. 
3 дані за 9 місяців 2020 року. 
4 станом на 30.09.2020 за даними єдиного відповідального за поширення даних про прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі) – Національного банку України. 
5 дані станом на 01.12.2020.  
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