
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 першого півріччя 2021 року 
 

№  

з/п 
Заходи 

Термін  

виконання 
Стан виконання заходів 

 

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 проекту 

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 проекту houses.in.ua функціонуючих     

ОСББ, ініціативних груп та житлово-будівельних кооперативів.  

З початку реалізації проекту у Сумській області було проведено 299 тренінгів та вебінарів, учасниками 

яких стало 8767 осіб, зареєстровано 95 ОСББ. 

Проект завершено 

2.  Реалізація швейцарсько-укра-

їнського проекту «Підтримка  

децентралізації в Україні» 

DESPRO 

2019-2020 

роки 

У 2021 році продовжувалась співпраця Березівської сільської територіальної громади з Швейцарським 

центром ресурсів та консультацій з питань розвитку «SkatConsultingLtd проект «Підтримка децентралі-

зації в Україні DESPRO», діяльність якого спрямована на поліпшення місцевої інфраструктури у сфері 

водопостачання. Вартість проекту – 1870 тис. гривень (з них кошти DESPRO – 935 тис. гривень, кошти 

бюджету Березівської територіальної громади – 935 тис. гривень). Реконструйовано свердловину в селі 

Береза, водогін в селах Шевченкове, Слоут, Береза, придбано обладнання для свердловин, проведено 

поточний ремонт скважин та водопровідних мереж.  

Проект завершено 

3.  Реалізація проекту «Підви-

щення енергоефективності в 

освітніх закладах м. Суми» 

2019-2020 

роки 

Проводяться будівельні роботи першої черги реконструкції-термомодернізації КУ Сумська середня 

школа № 7 – будівля центрального корпусу (проведено утеплення цоколю – 100%, утеплення стін – 100%, 

заміну віконних блоків – 99%, утеплення віконних укосів – 100%, заміну дверних блоків – 90%, вимо-

щення – 90%, монтаж блискавкозахисту – 15%, монтаж дощової каналізації – 100%, встановлено ІТП). 

Проводяться будівельні роботи реконструкції-термомодернізації КУ Сумська середня школа № 9 (прово-

диться утеплення покрівлі – 54%, утеплення зовнішніх стін – 55%, утеплення цоколю – 100%, утеплення 

фундаменту – 100%, заміну віконних блоків – 100%, заміну дверних блоків – 100%, влаштування венти-
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ляції у спортивній залі, харчблоці, їдальні, препараторській, санвузлах – 59%, улаштування системи бли-

скавкозахисту – 78%, улаштування водовідвідних лотків – 88%). Проводяться будівельні роботи з капіта-

льного ремонту системи освітлення КУ Загальноосвітня школа № 20 (монтаж світильників – 80%, про-

кладання мереж – 90%) 

4.  Реалізація Програми «U-LEAD з 

Європою» 

2019 рік У І кварталі 2021 року завершено реалізацію проекту з підтримки створення та модернізації ЦНАП у 

Сумській області. У проекті приймали участь 14 територіальних громад та 4 міста обласного значення 

5.  Реалізація Проекту «Підтримка 

організацій – лідерів у протидії 

корупції в Україні «ВзаємоДія» 

(2018-2022) 

2019-2021 

роки 

Протягом першого півріччя 2021 року реалізація проекту не здійснювалась 

Завдання 2. Розвиток індустріальних (промислових) парків 

1.  Розвиток індустріального (про-

мислового) парку «Тростянець» 

в місті Тростянець 

2019-2021 

роки 

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

чої компанії промислового парку «Тростянець». 

Тростянецька міська рада за рахунок власних коштів розробила проектно-кошторисну документацію – 

«Будівництво інженерних мереж електрозабезпечення до КНС промислового парку «Тростянець» в мі-

сті Тростянець Сумської області» та «Реконструкція дороги від вул. Набережна до промислового парку 

«Тростянець» в м. Тростянець Сумської області». 

У другому півріччі 2021 року заплановано розпочати роботи з вирівнювання земельної ділянки (кадас-

тровий номер: 5925010100:00:001:0141)  

2.  Розвиток індустріального парку 

«Свема» в місті Шостка 

2019-2021 

роки 

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

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 ін-

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

індустріального парку «Свема». 

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

зничну колію, яка з’єднує підприємство з південно-західною залізницею, сушарку та пункт відвантаження 

на залізничний транспорт. Підприємство працює в напрямку збільшення виробничих потужностей.  

У II кварталі 2021 року введено в експлуатацію три силоси для зберігання зернових та транспортного 

устаткування. Вартість впровадженого проекту – 57,7 млн гривень 

3.  Розвиток індустріального парку 

«Суми» в місті 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» виготовлено 

поліграфічну продукцію (тизери), а також ролл-ап індустріального парку. 
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З метою залучення коштів на облаштування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури до меж 

парку в цьому році в рамках відкритого конкурсу грантів Європейського Союзу для громад, які є підпи-

сантами Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», Сумською міською радою 

підготовлено та подано концептуальну записку проекту «Відродження промислового потенціалу міста 

Суми». 

Сумською обласною державною адміністрацією сформовано перелік потенційних об’єктів інвестування 

(типу «Brownfield», «Greenfield», «Existing companies», у тому числі в межах індустріальних парків) у 

Сумському регіоні. Узагальнена інформація розміщена на сайті Сумської обласної державної адмініст-

рації (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 12 квітня 2021 р. № 297-р «Про інвестиційні програми 

і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» затверджено реалізацію 20 інвестиційних проектів на загальну суму 

165109,853 тис. гривень 

 

2.  Формування переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійсню-

ватися за рахунок субвенції з дер-

жавного бюджету місцевим бю-

джетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

2019-2021 

роки 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р «Деякі питання розподілу у 

2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» затверджено реалізацію 45 об’єктів (заходів) на суму 

42079,6 тис. гривень 

3.  Формування переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійс-

нюватися за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування ін-

фраструктури об’єднаних те-

риторіальних громад 

2019-2021 

роки 
Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку територіальних гро-

мад Державним бюджетом України на 2021 рік не передбачено 

4.  Формування переліку об’єктів, 

фінансування яких буде здійс-

нюватися за рахунок бюджету 

розвитку обласного бюджету 

 

2019-2021 

роки 
Рішеннями Сумської обласної ради від 26.02.2021, 18.06.2021 за рахунок бюджету розвитку обласного 

бюджету було виділено 36703,3 тис. гривень для розбудови та поліпшення стану 22 об’єктів інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури області 
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Пріоритет 1.2. Промисловість 

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

рення нових робочих місць 

1.  Будівництво лінії «Тепло Ке-

рам» потужністю 90 млн умов-

них одиниць на рік у ТОВ «Ке-

рамейя», місто Суми 

2021 рік Виконано підготовчі роботи із монтажу нової лінії «ТеплоКерам». Будівництво лінії не проводилось 

через обмеженість фінансових ресурсів. Наразі ведеться пошук потенційного інвестора  

2.  Реконструкція печі з викочуваль-

ним подом у ДП  «Завод обваж-

нених бурильних та ведучих 

труб», місто Суми 

2021 рік Проведено тендер та укладено договір на проведення ремонтних робіт. Через обмеженість фінансу-

вання реконструкція печі у звітному періоді не проводилась   

3.  Продовження реконструкції ву-

зла подачі калію хлористого у 

цеху складних мінеральних доб-

рив (І черга) у ПАТ «Сумихім-

пром», місто Суми 

2019-2021 

роки 

Завершено роботи та запущено в експлуатацію реконструйований вузол подачі калію в цеху складних 

мінеральних добрив. Інвестовано 6,4 млн гривень 

4.  Реконструкція вузла білої фільт-

рації виробництва двоокису ти-

тану із встановленням прес-філь-

тру у ПАТ  «Сумихімпром», мі-

сто Суми 

2021 рік Виконано проектні роботи. Замовлено придбання прес-фільтру на загальну суму 8 млн гривень 

5.  Модернізація технологічного об-

ладнання у ТОВ «Укртранспнев-

матика», місто Лебедин 

2019-2021 

роки 

Проводилась модернізація наявно-го технологічного обладнання. Інвестовано понад 1 млн гривень 

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 на-

уковими установами та вищими 

навчальними закладами з ме-

тою модернізації виробництв, 

запровадження енергозберігаю-

чих технологій, підготовки спе-

2019-2021 

роки 

Сумським державним університетом у 2021 році продовжувалась співпраця з промисловими підприєм-

ствами на виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт. Станом на 01.07.2021 з 

підприємствами укладено 254 договори на суму 6,7 млн гривень.  

Основними замовниками робіт є: ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Сумський машинобудівний завод»,  

ТОВ «Сумська насосна техніка», ТОВ «Українська гідравліка», ПП «Променергомаш», ТОВ «Гідро- 

електросистеми», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ НВП «Машбудсервіс», Конотопський ремонтно-ме-

ханічний завод, АТ «Глухівський завод «Електропанель», ПрАТ «Шосткинський хлібокомбінат», 

ТОВ «Завод Кобзаренка», ПрАТ «Технологія». 
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ціалістів для потреб промисло-

вого комплексу 
 

Сумський національний аграрний університет співпрацює із понад 20 промисловими підприємствами у 

напрямку виконання науково-дослідних робіт у галузі виробництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, біохімії та біотехнології, безпеки продуктів тваринництва та рослинництва, проведення ін-

женерно-технологічних досліджень 

Пріоритет 1.3. Сільське господарство 

Завдання 1. Виробництво органічної продукції 

1.  Відшкодування суб’єктам госпо-

дарювання агропромислового ко-

мплексу області з обласного бю-

джету на безповоротній основі 

75% витрат у зв’язку із проведен-

ням та підтвердженням відповід-

ності виробництва органічної про-

дукції та отриманням сертифіка-ту 

відповідності у рослинництві, тва-

ринництві та переробці сільсько-

господарської продукції, але не бі-

льше 15 тис. гривень на рік для од-

ного суб’єкта господарювання 

2019-2020 

роки 

Виконання заходів буде здійснюватись після затвердження Сумською обласною радою Програми роз-

витку агропромислового розвитку Сумської області на період до 2027 року, що передбачає зазначені 

напрями розвитку та порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування 

суб’єктам господарювання витрат, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. 

 На цей час проект Програми подано на розгляд до Сумської обласної ради 

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 

В області проводяться роботи з модернізації та впровадження новітніх технологій приймання і збері-

гання зерна хлібоприймальними підприємствами, розширення інфраструктури зернового ринку. 

Протягом 2021 року на будівництво (реконструкцію) елеваторних потужностей передбачається залу-

чити 1072 млн гривень. Станом на 01.07.2021 залучено 85,8 млн гривень, зокрема: 

 у ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» Конотопського району завершено ІІ етап будівництва до-

даткових ємностей для зберігання зерна потужністю 120 тис. тонн загальною вартістю 180 млн гривень. 

Проводиться ІІІ етап будівництва додаткових ємностей для зберігання зерна потужністю  

120 тис. тонн, залучено 27,6 млн гривень; 

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

цтво І черги елеватора потужністю 100 тис. тонн вартістю 450 млн гривень, залучено 19,7 млн гривень; 

у ТОВ «Сейм-Агро» Конотопського району проводиться будівництво мініелеватора потужністю  

7 тис. тонн вартістю 15 млн гривень, залучено 12 млн гривень;  
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введено в дію зерносушильні комплекси у СФГ «Рубін» Сумського району потужністю 120 тонн/годину 

вартістю 2,4 млн гривень, у ФГ «Стариченко В.В.» Конотопського району потужністю 25 тонн/добу 

вартістю 0,6 млн гривень 

Завдання 3. Розвиток великотоварного тваринництва з використанням сучасних технологій 

1.  Реалізація 14 інвестиційних про-

ектів у галузі тваринництва 

2019-2021 

роки 

При запланованих 65 млн гривень інвестиційних коштів на 2021 рік в об’єкти галузі тваринництва ста-

ном на 01.07.2021 залучено  47,6 млн гривень. У ТОВ «Велетень» Шосткинського району введено в дію 

доїльний зал потужністю 500 голів корів  

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 

З метою проведення інформаційної кампанії щодо роз’яснення зв’язку між упровадженими реформами 

та позитивними змінами в житті громадян 22.04.2021 проведено онлайн семінар з головами районних 

державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад з питань державної фінансової підтримки 

аграріїв у 2021 році та розвитку бджолярства, 06.05.2021 – робочу зустріч з аграріями щодо розвитку 

фермерських господарств області. 

У приватному сільськогосподарському підприємстві «Комишанське» Охтирського району 21.05.2021 

проведено обласний семінар-нараду «Перспективи молочного скотарства в Сумській області». 

З метою сприяння підтримці зайнятості сільського населення, поширення інформаційних рекомендацій 

у сфері європейської інтеграції 26.05.2021 висвітлено питання щодо стану та перспектив розвитку бджо-

лярства в програмі «По суті» на телеканалі «UA Суми». 

26.05.2021 з аграрними підприємствами Краснопільської селищної територіальної громади розгляда-

лися питання підтримки місцевих товаровиробників як на державному, так і на місцевому рівні, розши-

рення реалізації продукції на території регіону та пошуку нових ринків  її збуту 

Реалізацію окремих заходів у зв’язку з карантинними обмеженнями та при наявності фінансування за-

плановано на друге півріччя 2021 року  

2.  Проведення аграрного слобо-

жанського форуму «Органічне 

виробництво – повага до себе та 

своєї землі» 

2020-2021 

роки 

3.  Проведення форуму вироб-

ників сільськогосподарської 

продукції на тему кооперації в 

аграрній сфері  

2020-2021 

роки 

4.  Проведення конференції 

«Перспективи розвитку аграр-

ного сектору Сумщини» 

2020-2021 

роки 

5.  Проведення навчально-прак-

тичних семінарів, конференцій 

для суб’єктів господарювання в 

аграрному секторі  

2020-2021 

роки 

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

маркових заходів 

1. Представлення експозиції Сум-

ської області на ХХХІ Міжнаро-

дній агропромисловій виставці-

2019-2021 

роки 

Реалізацію заходів заплановано на друге півріччя 2021 року при наявності фінансування  
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ярмарку «Агро-2019», на ХХХІІ 

та ХХХІІІ Міжнародних агроп-

ромислових виставках «Агро-

2020» та «Агро-2021» 

2. Проведення Міжрегіонального 

форуму та виставки-ярмарку 

«Сумщина аграрна» 

2019-2021 

роки 

3. Проведення етнічно-фольклор-

ного аграрного фестивалю 

«HempFest» 

2019-2021 

роки 

4. Проведення аграрного фести-

валю «ГречкаFest» 

2020-2021 

роки 

5. Проведення виставки-семінару 

породних кролів 

2020-2021 

роки 

6. Проведення фестивалю «Він-

шуємо суницю – першу ягоду-

царицю» 

2020-2021 

роки 

Завдання 7. Збільшення виробництва якісної та безпечної сільськогосподарської продукції 

1. Стимулювання ведення органі-

чного сільського господарства 

та виробництва органічної про-

дукції шляхом відшкодування 

витрат на отримання сертифі-

кату відповідності виробництва 

органічної продукції у рослин-

ництві, тваринництві та при пе-

реробці сільськогосподарської 

продукції 

2021 рік Виконання заходів буде здійснюватись після затвердження Сумською обласною радою Програми роз-

витку агропромислового розвитку Сумської області на період до 2027 року, що передбачає зазначені 

напрями розвитку та порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування 

суб’єктам господарювання витрат, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. 

На цей час проект Програми подано на розгляд Сумської обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сприяння розвитку тваринниц-

тва шляхом часткового відшко-

дування витрат за збереження 

та утримання генофонду у ста-

дах існуючих лебединської та 

2021 рік 
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української бурої молочної по-

рід великої рогатої худоби 
 

 
 3. Сприяння збільшенню чисель-

ності виробників конопель та 

продуктів їх переробки, ство-

рення підприємств з виробниц-

тва нових видів продукції, наро-

щування виробничих потужно-

стей діючих підприємств шля-

хом виплати дотації за посівні 

площі конопель 

2021 рік 

Завдання 8. Створення нових та розвиток діючих фермерських, сімейних фермерських господарств 

1. Виплата часткового відшкоду-

вання витрат за придбані для 

власного користування нові ус-

тановки індивідуального доїння 

(доїльний апарат), машини та 

обладнання для первинної об-

робки молока вітчизняного ви-

робництва робочим об’ємом до 

2000 літрів 

2021 рік Станом на 01.07.2021 у базі даних ЄДРПОУ по Сумській області зареєстровано 1061 суб’єкта господа-

рювання з організаційно-правовою формою господарювання «110 – Фермерське господарство», у тому 

числі з початку 2021 року ₋ 21 суб’єкта. 

Виконання заходу буде здійснюватись після затвердження Сумською обласною радою Програми роз-

витку агропромислового розвитку Сумської області на період до 2027 року, що передбачає зазначені 

напрями розвитку та порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування 

суб’єктам господарювання витрат, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. 

На цей час проект Програми подано на розгляд Сумської обласної ради 

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 автобусів 

32 приміських та міжміських маршрутів, у дні підвищеного пасажиропотоку додатково вводилося  

19 рейсів 

2.  Здійснення контролю за дотри-

манням перевізниками умов до-

говорів на право перевезення 

пасажирів на приміських та мі-

2019-2021 

роки 

Проведено 7 перевірок виконання перевізниками договірних умов, у ході яких перевірено 11 приватних 

перевізників. За результатами перевірок попереджено про можливість дострокового розірвання дого-

вору 2 перевізників 
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жміських автобусних марш-ру-

тах, що не виходять за межі 

Сумської області 

3.  Створення належних умов для 

здійснення перевезень осіб з об-

меженими фізичними можливо-

стями 

2019-2021 

роки 

На приміських автобусних маршрутах застосовується 106 автобуси, пристосовані для перевезення осіб з 

інвалідністю, з них 3 додатково залучено в першому півріччі 2021 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 1 конкурс з визначення перевізників на приміських та міжміських автобусних маршрутах, за 

перевізниками закріплено 18 об’єктів конкурсу, у тому числі 13 приміського сполучення, 5 – міжмісь-

кого 

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

1.  Проведення робіт з реконструк-

ції, капітального та поточного 

ремонтів автомобільних доріг 

загального користування дер-

жавного значення 

2019-2021 

роки 

На автомобільних дорогах загального користування державного значення проведено ремонтні роботи 

на загальну суму 822301,5 тис. гривень, у тому числі з капітального ремонту – 103620,2 тис. гривень, 

поточного ремонту – 718681,3 тис. 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 за рахунок коштів державного бюджету на суму  

178566,2 тис. гривень 

3.  Проведення робіт з будівниц-

тва, реконструкції, капітального 

і поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого зна-

чення 

2020-2021 

роки 

Протягом першого півріччя 2021 року отримано субвенції з державного бюджету 358,4 млн гривень.  

З 32 об’єктів, передбачених на 2021 рік, виконуються ремонтні роботи на 15 об’єктах. Станом на 

01.07.2021 профінансовано ремонтних робіт на суму 167,1 млн гривень 

4.  Поточний дрібний ремонт і екс-

плуатаційне утримання автомо-

більних доріг загального корис-

тування місцевого значення  

2020-2021 

роки 

За січень-червень 2021 року виконано робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утри-

мання на суму 36,5 млн гривень (19% до плану), виконано 25 тис. кв. метрів ямкового ремонту 
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5.  Проведення робіт з капіталь-

ного і поточного ремонту ву-

лиць і доріг комунальної влас-

ності у населених пунктах 

2019-2021 

роки 

На 2021 рік передбачено виконання ремонтних робіт на 47 об’єктах. Станом на 01.07.2021 виконуються 

роботи на 4 об’єктах, по інших об’єктах виготовляється проектно-кошторисна документація та прово-

дяться тендерні процедури 

6.  Будівництво мостового пере-

ходу через р. Сула в м. Ромни 

2021 рік Станом на 01.07.2021 проводиться експертиза проектно-кошторисної документації 

7.  Поточний середній ремонт авто-

мобільної дороги Р-65 КПП «Ми-

колаївка»-Семенівка-Новгород-

Сіверський-Глухів-КПП «Катери-

нівка» (окремими ділянками) 

2019-2020 

роки 

Виконано робіт на загальну суму 34830,7 тис. гривень 

 

8.  Капітальний ремонт автомобіль-

ної дороги Н-07 Київ –

Суми – Юнаківка (на м. Курськ), 

на ділянці км 232+360-км 

244+000 
 

2021 рік По об᾽єкту виконано робіт на загальну суму 86456,1 тис. гривень 

9.  Капітальний ремонт автомобіль-

ної дороги Н-12 Суми-Полтава 

на ділянках км 60+620-км 62+900 

та км 67+800 - км 70+575 

2021 рік По об᾽єкту надано аванс на загальну суму 14729,2 тис. гривень 

10.  Капітальний ремонт автомобіль-

ної дороги Н-12 Суми - Полтава 

на ділянці км 71+000-км 75+220 

2021 рік По об᾽єкту надано аванс на загальну суму 17639,8 тис. гривень 

11.  Мостовий перехід на км 147+475 

автомобільної дороги державного 

значення Р-65 контрольно-пропу-

скний пункт «Миколаївка» – Се-

менівка – Новгород-Сіверсь-

кий – Глухів – контрольно-про-

пускний пункт «Катеринівка» 

2021 рік По об᾽єкту виконано робіт на загальну суму 15286 тис. гривень 

12.  Поточний середній ремонт авто-

мобільної дороги Н-12 Суми -

Полтава з обходом м. Сум (окре-

мими ділянками) 

2021 рік По об᾽єкту виконано робіт на загальну суму 321983,8 тис. гривень 
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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 фінансування у 2021 році не передбачено 

2.  Поповнення статутного капі-

талу обласного комунального 

підприємства «Аеропорт Суми» 

Сумської обласної ради 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу передбачено у 2021 році 10924,212 тис. гривень 

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 звітного періоду проведено упорядкування 15 зон санітарної охорони (Садівська ТГ – 2,  Ли-

поводолинська ТГ – 2, Свеська ОТГ – 2, Липоводолинська ТГ – 2, Річківська ТГ – 7) 

 

2.  Будівництво та реконструкція  

водозабірних споруд із застосу-

ванням новітніх технологій та 

обладнання 

2019-2021 

роки 
Проведено реконструкцію 2 артезіанських свердловин у Садівській та Новослобідській територіальній 

громадах 

3.  Упровадження технологій доочи-

щення питної води, заміна облад-

нання з очищення питної води 

2019-2021 

роки 
У зв’язку з відсутністю фінансування у звітному періоді реалізація заходу не здійснювалась 

Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

1.  Реконструкція та капітальний 

ремонт житлових будинків із за-

стосуванням енергозберігаю-

чих технологій 

2019-2021 

роки 
Протягом звітного періоду здійснено капітальний ремонт 8 ліфтів на суму 2083 тис. гривень 

2.  Модернізація та розвиток цент-

ралізованих систем водопоста-

чання і водовідведення з вико-

ристанням енергоощадного об-

ладнання та технологій 

2019-2021 

роки 
Виконано заміну, реконструкцію та будівництво 3,28 кілометрів водопровідних та 2,1 кілометра кана-

лізаційних мереж, встановлено 19 одиниць насосного обладнання на свердловинах (Сумська ТГ – 3,  

Новослобідська ТГ – 2, Глухівська ТГ – 1, Садівська ТГ – 3, Есманська ТГ – 6, Липоводолинська ТГ – 

3, Миколаївська ТГ Білопільського р-ну – 1) 

3.  Енергозбереження, розвиток та 

реконструкція систем теплопос-

тачання 

2019-2021 

роки 
Протягом першого півріччя 2021 року проведено роботи із заміни 1 газового котла на газовий котел з 

вищим ККД (вартість робіт – 22 тис. гривень) 
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4.  Проведення капітального ре-

монту комунальних доріг, мос-

тів та шляхопроводів 

2019-2021 

роки 
Здійснено капітальний та поточний ремонт 66,54 тис. кв. метрів вулиць та доріг на загальну суму  

8116,24 тис. гривень 

5.  Оснащення наявного житлового 

фонду будинковими засобами 

обліку та регулювання спожи-

вання теплової енергії 

2019-2021 

роки 
На звітну дату частка оснащення будинковими засобами обліку теплової енергії житлових будівель ста-

новить 78,2% проти 75% на початок року 

6.  Будівництво та реконструк- 

ція мереж вуличного освітлення, 

встановлення енергозберігаю-

чих джерел освітлення 

 

2019-2021 

роки 
У звітному періоді встановлено 2283 одиниці, замінено 5163 одиниці енергозберігаючих джерел освіт-

лення, реконструйовано та збудовано 77,88 кілометра мереж на загальну суму 2762,6 тис. гривень 

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

1.  Передприватизаційна підгото-

вка об’єктів комунальної форми 

власності 

 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу у 2021 році передбачено 450 тис. гривень 

2.  Фінансова підтримка Комуна-

льного підприємства громадсь-

кого харчування Сумської обла-

сної ради 

 

2021 рік На реалізацію заходу у 2021 році передбачено 150 тис. гривень 

Завдання 4. Поліпшення житлових умов населення області 

1.  Реалізація регіональної Прог-

рами молодіжного житлового 

кредитування  

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходів Регіональної програми молодіжного житлового кредитування на 2021-2023 роки, 

що затверджена рішенням Сумської обласної ради від 26.02.2021, у 2021 році передбачено з обласного 

бюджету 566,6 тис. гривень.  

У звітному періоді з обласного та місцевого бюджетів кредити не надавались. З державного бюджету 

надано 3 кредити на загальну суму 2429,7 тис. гривень (загальна площа житла – 180,3 кв. метрів) 

 

2.  Підтримка індивідуального жит-

лового будівництва у сільських 

населених пунктах 

2020-2021 

роки 

Рішенням Сумської обласної ради від 26.02.2021 затверджено Обласну цільову програму підтримки ін-

дивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2021-2022 роки. У рамках реалізації програми 

протягом першого півріччя 2021 року надано 1 кредит (сім’я віком до 35 років) на загальну суму  

300 тис. гривень 
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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, природ-

ного газу споживачам області 

2019-2021 

роки 
Протягом звітного періоду в області забезпечено постачання енергоресурсів усім категоріям споживачів 

2.  Моніторинг обсягів спожи-

вання та стану розрахунків спо-

живачів області за використані 

енергоносії 

2019-2021 

роки 
Станом на 01.06.2021 рівень розрахунків за спожиту електричну енергію перед ТОВ «Енера Суми» 

склав 97,7%, загальний борг споживачів збільшився порівняно з початком 2021 року на 27 млн гривень 

(+22,3%) та становить 147,7 млн гривень. У січні-травні 2021 року обсяги спожитої електроенергії 

склали 645,5 млн кВт-год (-27,7% проти відповідного періоду 2020 року). 

Станом на 01.06.2021 рівень розрахунків за спожитий природний газ перед ТОВ «Сумигаз Збут» склав 

137,4%, загальний борг споживачів зменшився проти початку 2021 року на 359,9 млн гривень (-37,3%) 

і склав 605,9 млн гривень. Споживачами отримано 119,2 млн куб. метрів природного газу (-16,5% проти 

січня-травня 2020 року) 

3.  Забезпечення своєчасної та пов-

ної оплати усіма категоріями 

споживачів області вартості 

спожитих енергоносіїв 

2019-2021 

роки 

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

1.  Реалізація проектів з утеплення 

фасадів, покрівлі, заміни вікон 

та дверей закладів бюджетної 

сфери 

2019-2021 

роки 
У рамках виконання заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження протягом звітного 

періоду проведено роботи із заміни 63 вікон та 24 дверей закладів бюджетної сфери на енергозберігаючі 

на загальну суму 646,15 тис. гривень 

2.  Переведення котелень закладів 

бюджетної сфери на альтерна-

тивні види палива 

2019-2021 

роки 
Протягом першого півріччя 2021 року встановлено 3 твердопаливні котли (вартість робіт – 33 тис. гри-

вень) 

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 
Регіональна програма відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ та ЖБК на 

впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках на 2016-2020 роки завершена  

у 2020 році, у зв’язку з відсутністю фінансування програма на наступні роки не розроблялась 

4.  Проведення енергетичного ау-

диту закладів та установ Сумсь-

кої обласної ради 

2019-2021 

роки 

У 2021 році не заплановано проведення енергетичного аудиту закладів та установ Сумської обласної 

ради 
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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 

За січень-червень 2021 року відкрито 101 нове та відновлено роботу 5 підприємств роздрібної торгівлі 

(відповідно 102% та 41,6% до річного завдання), відкрито 27 закладів ресторанного господарства 

(122,7% до річного завдання), 20 закладів побутового обслуговування населення на 62 робочі місця 

(71,4% до річного завдання) 

2.  Сприяння організації виїзного 

торговельного та побутового 

обслуговування сільського на-

селення 

2019-2021 

роки 

Виїзне торговельне обслуговування у звітному періоді здійснювалося у 560 населених пунктах (перше 

півріччя 2020 року – у 559 населених пунктах), виїзне побутове обслуговування проводили 7 базових 

підприємств побуту та 14 приватних підприємців у 340 селах області. Сума наданих населенню побуто-

вих послуг склала 591,8 тис. гривень, що становить 124,4% до відповідного показника 2020 року 

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

1.  Видання нормативно-правових 

актів з питань державного регу-

лювання цін у межах наданих 

законодавством повноважень 

2019-2021 

роки 

У першому півріччі 2021 року видано розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 11.03.2021 № 125-ОД «Про внесення змін до Граничних тарифів на стоматологічні послуги, що на-

даються населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я області», згідно з яким переглянуто тариф на послугу з рентгенографії зуба відповідно 

до собівартості її надання, та підготовлено проект розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації «Про затвердження Тарифів на окремі платні послуги для комунального некомерційного 

підприємства Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня», згідно з яким для обласного 

закладу пропонується затвердити тарифи на 128 послуг. 

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

роби (COVID-19) Кабінет Міністрів України постановою від 22 квітня 2020 р. № 341 «Про заходи щодо 

стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призна-

чення» запровадив на період карантину державне регулювання цін шляхом декларування зміни роздрі-

бних цін на 10 найменувань основних продовольчих товарів та товари протиепідемічного призначення. 

За період дії постанови (18.05.2020 – 30.06.2021) підвищення цін на продовольчі товари та товари про-

тиепідемічного призначення задекларували на сайті Держпродспоживслужби 38 господарюючих 

суб’єктів у 240 підпорядкованих об’єктах роздрібної торгівлі Сумської області. 

За статистичними даними, у січні-травні 2021 року в Сумській області досягнуто нижчого, ніж по Ук-

раїні, індексу споживчих цін на товари та послуги – 106% (по Україні – 106,1%) 

2.  Контроль за дотриманням прав 

споживачів щодо безпеки і яко-

сті товарів, робіт, послуг 

2019-2021 

роки 

Управлінням захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

протягом січня-червня 2021 року проведено 52 планові та позапланові перевірки суб’єктів господарю-

вання з питань дотримання якості та безпечності товарів і послуг. Порушення виявлено у 23 суб’єктів 
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господарювання (44,2% від перевірених), найбільш характерними серед яких були: відсутність необхід-

ної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію.  

Перевірено безпеку продукції на суму 29,5 тис. гривень. За результатами перевірок  забраковано та знято 

з реалізації товарів на суму 8,2 тис. гривень, притягнуто до адміністративної відповідальності 21 особу. 

Накладено адміністративних санкцій на суму 2,96 тис. гривень. Видано 19 приписів про припинення 

порушень прав споживачів (стаття 26 Закону Україні «Про захист прав споживачів») 

Пріоритет 1.8. Розвиток підприємництва 

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

1.  Організація та проведення в об-

ласті 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 

Виконання заходу заплановано на вересень 2021 року 

2.  Висвітлення питань розвитку 

галузей економіки в друкованих 

засобах масової інформації 

2021 рік З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал Сумської області, налагодження бізнес-

зав’язків друкованими та аудіовізуальними засобами масової інформації області ведуться тематичні руб-

рики «Міжнародна співпраця», «Україна – ЄС», «Інвестори», «Реальний сектор економіки», «Економіка і 

суспільство», «Актуально про...», «Тема дня», «Економічний розвиток», «Інвестиційна та зовнішньоеко-

номічна політика», «Економічні реформи», «Ініціатива», «Офіційно», де висвітлюється зазначена тема-

тика. Заслуговують на увагу найбільш змістовні публікації: «Фінансово підтримати малий та середній 

бізнес під час карантину» («Новини Тростянеччини», 15.04.2021),  «МХП підписує з громадами мемора-

ндуми про співпрацю» («Вісті Роменщини», 07.05.2021), «До уваги суб’єктів малого підприємництва!» 

(«Полісся», 27.05.2021), «Обговорили виконання програми соціально-економічного розвитку Конотопсь-

кого району» («Сільські горизонти», 04.06.2021), «Соціально відповідальний бізнес – запорука розвитку 

громади», «Ведення  бізнесу підприємствами на Сумщині має бути  захищеним та прозорим», «Сумська 

область – друга в Україні за обсягом залученої інтернет-субвенції» («Новини Сумщини», 09.06.2021, 

16.06.2021). 

Місцеві телерадіокомпанії у випусках новин, тематичних передачах, «прямих ефірах» постійно висвіт-

люють питання ефективного використання потенціалу економічного розвитку Сумської області, розви-

тку міст і сільських територій, підвищення якості життя громад, залучення інвестицій, створення нових 

підприємств, підтримки малого та середнього бізнесу, активізації співпраці з громадами інших держав. 

ТРК «Тростянець» транслює щотижневу тематичну передачу «Час на реформи», під час якої керівники 

успішних територіальних громад, експерти, лідери громадської думки обговорюють досягнення і ви-

клики сформованих територіальних громад, їх подальший розвиток, залучення інвестицій. 
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«UA: Українське радіо. Суми» транслювало «прямий» ефір програми «По суті» на тему «Нішеві куль-

тури на Сумщині: економічні перспективи вирощування» за участю представників Департаменту агро-

промислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та інституту сільського господарс-

тва Північного сходу НААН (19.04. 2021). 

ТК «СТС», ТРК «Відікон», ТРК «Академ ТБ» у випусках новин висвітлили семінар на тему «Перспек-

тиви молочного скотарства у Сумській області» за участю заступника голови Сумської обласної держа-

вної адміністрації, експертів та власників фермерських господарств; брифінг голови Сумської обласної 

державної адміністрації щодо розвитку міжнародного співробітництва, залучення іноземних інвестицій 

у Сумську область; зустріч керівництва Сумської обласної державної адміністрації з делегацією з Італії 

щодо прозорості та ефективності ведення бізнесу (24.05.2021, 02.06.2021, 07.06.2021).  

Сумська філія НТКУ «UA:Суми» подала «прямий» ефір програми «По суті» щодо перспектив розвитку 

бджолярства, розширення ринку збуту меду та продуктів його переробки (26.05.2021). 

ТРК «Академ ТБ», ТК СТС висвітлили форум на тему «Середні та дрібні підприємства деревообробної 

галузі. Перспективи і ризики» за участю представників лісогосподарських підприємств області, тор-

гово-промислової палати і науковців (24.06.2021) 

3.  Фінансова підтримка діяльності 

комунальної установи «Сумсь-

кий обласний фонд підтримки 

підприємництва» Сумської об-

ласної ради 

2021 рік У першому півріччі 2021 року на фінансову підтримку діяльності комунальної установи «Сумський об-

ласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради спрямовано 916,7 тис. гривень 

4.  Надання суб’єктам малого підп-

риємництва часткової компен-

сації сплачених відсотків за кре-

дитами, отриманими у держав-

них банківських установах, для 

розвитку підприємницької дія-

льності за пріоритетними для 

Сумської області напрямами 

відповідно до Правил надання 

часткової компенсації сплаче-

них відсотків за кредитами, 

отриманими суб’єктами малого 

підприємництва у державних 

банківських установах 

 

2021 рік В області діє Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області  

2017-2021 роки. Відповідно до цієї Програми здійснюється державна фінансова підтримка бізнесу шля-

хом надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого 

підприємництва в державних банківських установах, за рахунок обласного та місцевих бюджетів. На 

2021 рік на фінансову підтримку бізнесу з обласного бюджету передбачено 500 тис. гривень  

(рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2021 рік») 

та 1106 тис. гривень – з бюджетів територіальних громад області. 

У першому півріччі 2021 року фінансову підтримку шляхом надання часткової компенсації сплачених 

відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських уста-

новах за рахунок обласного бюджету отримав 1 підприємець за 1 проектом на суму 0,9 тис. гривень 
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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 об-

ласній державній адміністрації 

(матеріально-технічне забезпе-

чення діяльності) 
 

2019-2021 

роки 

Чергове засідання Сумської регіональної тристоронньої соціально-економічної ради буде проведено пі-

сля закінчення карантинного періоду 

2.  Проведення обласного щоріч-

ного конкурсу «Кращий колек-

тивний договір» (матеріально-

технічне забезпечення) 
 

2019-2021 

роки 

За погодженням із сторонами роботодавців та профспілок проведення обласного конкурсу «Кращий 

колективний договір» планується після закінчення карантинного періоду 
 

3.  Проведення семінарів-нарад, бри-

фінгів, форумів з питань вико-

нання програми зайнятості насе-

лення Сумської області на відпо-

відний рік, розроблення програми 

зайнятості населення на новий 

термін, друкування в засобах ма-

сової інформації матеріалів про 

підсумки її виконання 
 

2019-2021 

роки 

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

міщено на сайті Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністра-

ції. У зв’язку із закінченням терміну дії цієї Програми в області розпочато роботу над розробленням 

проекту Програми зайнятості населення на новий термін 

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

1.  Проведення засідань обласної ти-

мчасової комісії з питань пога-

шення заборгованості із заробіт-

ної плати (грошового забезпече-

ння), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат (організа-

ційно-матеріальне забезпечення) 
 

2019-2021 

роки 

Упродовж першого півріччя 2021 року проведено 6 засідань обласної, 41 – районних і міських тимчасо-

вих комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 57 звітів керівників підприємств-боржників. 

До власників підприємств, контролюючих та правоохоронних органів направлено 36 звернень про 

вжиття заходів впливу до порушників трудового законодавства. Борг підприємств, керівники яких зві-

тували на засіданнях тимчасових комісій, зменшено на загальну суму 35,8 млн гривень 

2.  Моніторинг стану погашення 

підприємствами (установами, 

організаціями) заборгованості з 

2019-2021 

роки 

Сумською обласною державною адміністрацією здійснюється щотижневий моніторинг погашення за-

боргованості з виплати заробітної плати в розрізі підприємств-боржників, матеріали якого надаються 
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виплати заробітної плати перед 

працівниками 

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

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

льші суми боргу, щомісяця розміщується на офіційному сайті Департаменту соціального захисту насе-

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

на 01.06.2021 борг із виплати заробітної плати обліковувався на 20 діючих підприємствах області в сумі 

315,1 млн гривень, що на 12,8 млн гривень більше по відношенню до початку року. При цьому  

майже 78,3% (або 246,9 млн гривень) обліковується на АТ «Сумське НВО» та 2 залежних від нього 

підприємствах, а саме: ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» – 14,7 млн гривень, 

ТОВ «СМНВО» – 0,6 млн гривень. 

Крім того, в області обліковується 4 неактивні підприємства, що припинили звітувати до органів стати-

стики, але мають заборгованість з виплати зарплати в загальній сумі 5 млн гривень та 7 підприємств-

банкрутів, що мають заборгованість у сумі близько 33 млн гривень. Серед найбільших –  

ВАТ «Селмі» (21 млн гривень, або 63,6% боргу підприємств цієї групи) 

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 легаліза-

ції виплати заробітної плати та 

зайнятості населення (організа-

ційно-матеріальне забезпе-

чення) 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді проведено 2 засідання обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення. Заслухано звіти керівників аналогічних місцевих робочих груп щодо їх 

діяльності, проблем, що виникають в процесі здійснення повноважень. За результатами діяльності ро-

бочих груп підвищено рівень заробітної плати для працівників 395 підприємств-юридичних осіб та 

99 фізичних осіб-підприємців, залучено до державної реєстрації 219 осіб як суб’єкти підприємницької 

діяльності та легалізовано працю 3767 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 області 

нових робочих місць у всіх сферах 

економічної діяльності за рахунок 

власних коштів підприємств, віт-

чизняних, іноземних інвестицій 

2019-2021 

роки 

За моніторинговими даними у 2021 році в області створено 4105 нових робочих місць, із них:  

у юридичних осіб – 1936 одиниць, у фізичних – 2169 одиниць. Рівень виконання річного завдання склав 

40,6% 

Завдання 2. Надання оперативної та якісної допомоги в працевлаштуванні 

1.  Підвищення зайнятості осіб завдя-

ки застосуванню нових підходів у 

роботі служби зайнятості, зокрема, 

індивідуального супроводу безро-

бітних, профілювання безробітних 

та шукачів роботи тощо 

2019-2021 

роки 
У першому півріччі 2021 року пройшли поглиблене профілювання 13913 зареєстрованих безробітних 

(працевлаштовано 6626 осіб). 4 безробітні особи, з числа уразливих на ринку праці категорій населення, 

залучені до соціального супроводу при працевлаштуванні та після працевлаштування за підходом кейс-

менеджмент.  

Завдяки новим підходам у роботі у першому півріччі 2021 року забезпечено роботою 8,7 тис. осіб. 

За направленням служби зайнятості та самостійно працевлаштовано 7,8 тис. безробітних 
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2.  Підтримка підприємницької іні-

ціативи осіб шляхом проведення 

індивідуальних та групових кон-

сультацій з питань організації та 

провадження підприємницької ді-

яльності з залученням представ-

ників органів державної влади та 

соціальних партнерів, організація 

професійного навчання за профе-

сіями і напрямами для започатку-

вання власної справи 

2019-2021 

роки 
З метою підтримки підприємницької ініціативи громадян з початку року базовими центрами зайнято-

сті/філіями області проведено 173 індивідуальні та 1 групову консультації з питань організації та про-

вадження підприємницької діяльності, у яких брали участь особи, які бажають започаткувати власну 

справу, та особи, які вже займаються підприємницькою діяльністю. Консультації надавались фахівцями 

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державної фі-

скальної служби, управління земельних ресурсів, пенсійного фонду України та іншими соціальними 

партнерами. 

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

ність започаткування власної справи та підтримки їх підприємницької ініціативи базовими центрами 

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

бізнес». У січні-червні 2021 року проведено 2 такі заходи, участь у яких взяли 9 осіб. 

У першому півріччі 2021 року 46 осіб проходили професійне навчання за професіями, що дають змогу 

для започаткування та розвитку власної справи, а саме: бджоляр, перукар (перукар-модельєр), манікю-

рник, педикюрник, візажист. Особи проходили професійне навчання в ДНЗ «Сумський центр профе-

сійно-технічної освіти державної служби зайнятості та Львівському центрі професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості 

3.  Сприяння залученню безробіт-

них до продуктивної зайнятості 

шляхом організації та прове-

дення громадських та інших ро-

біт тимчасового характеру,  ро-

зширення видів громадських 

робіт з метою збільшення сфери 

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 переліку видів робіт включено: 

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

торіальних громад, сільських, селищних та міських рад та охорони громадського порядку; надання до-

помоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО, ООС; організація заходів з 

екологічного озеленення територій населених пунктів тощо.  

У першому півріччі 2021 року на громадських роботах працювали 165 осіб 

Завдання 3. Сприяння зайнятості населення та підбору кадрів для роботодавців 

1.  Взаємодія з роботодавцями з 

питань вивчення актуальних та 

перспективних потреб в 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 кваліфікованими 

кадрами центрами зайнятості/філіями області активізована взаємодія з роботодавцями щодо збору ва-

кансій. Так, за перше півріччя 2021 року 3,3 тис. роботодавців надали інформацію про наявні вакансії. 

Ними подано 12,9 тис. вакансій. Середній розмір оплати праці в розрахунку на одну вакансію склав 

7062,4 гривні, за відповідний  період 2020 року – 5679,7 гривні. 

Протягом першого півріччя 2021 року проводилася робота з роботодавцями області щодо забезпечення 

професійного навчання зареєстрованих безробітних безпосередньо у роботодавця, використовуючи 

його матеріально-технічну  базу та залучення кадрового потенціалу підприємства до  навчального про-

цесу. Було укладено 44 тристоронні угоди між Сумським обласним центром зайнятості, Сумським цен-
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тром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та роботодавцями області, щодо орга-

нізації професійного навчання 694 зареєстрованих безробітних на базі роботодавця. Всього за направ-

ленням служби зайнятості проходили професійне навчання 1723 безробітних, у тому числі під замов-

лення роботодавців області – 1635 осіб 

2.  Стимулювання діяльності робо-

тодавців, спрямованої на ство-

рення нових робочих місць, у 

тому числі в пріоритетних видах 

економічної діяльності, та пра-

цевлаштування зареєстрованих 

безробітних, у тому числі тих, 

які потребують додаткових гара-

нтій у працевлаштуванні, з на-

данням компенсації єдиного 

внеску роботодавцям 

2019-2021 

роки 
З метою стимулювання роботодавців, які віддають перевагу в працевлаштуванні громадян з числа ура-

зливих категорій населення, створюють робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, та 

працевлаштування безробітних осіб, за перше півріччя 2021 року прийнято 22 рішення про компенсацію 

єдиного внеску роботодавцям, у тому числі 7 – по особам, які потребують додаткових гарантій та 15 – 

по особам, які працевлаштовані до суб’єктів малого підприємництва 

3.  Поглиблення співпраці з об’єд-

наними територіальними гро-

мадами, місцевими органами 

виконавчої влади щодо розши-

рення видів громадських робіт 

для забезпечення розвитку сіль-

ських територій та тимчасової 

зайнятості жителів громад 

2019-2021 

роки 
До участі в громадських роботах та роботах тимчасового характеру залучено 774 особи (за відповідний 

період минулого року – 1252 особи), у тому числі 165 осіб на громадських роботах та 609 осіб на роботах 

тимчасового характеру. 

Середня тривалість громадських робіт склала 24,6 дні.  

Використано 1530,4 тис. гривень, з них 1286,1 тис. гривень з місцевих бюджетів та 244,3 тис. гривень з 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

Громадські роботи виконувались: по супроводу осіб з інвалідністю по зору працювала – 1 особа, соціа-

льному супроводу соціально вразливих верств населення – 7 осіб, наданню допомоги сім’ям, члени яких 

загинули, постраждали чи є учасниками АТО, ООС – 4 особи, відновленню закладів охорони здоров’я, 

будинків культури, закладів освіти – 17 осіб, розчищенню снігових заметів – 11осіб, інформуванню на-

селення про порядок оформлення житлових субсидій – 3особи, в архівах з документацією – 3 особи, 

упорядкуванню територій населених пунктів, екологічному захисту територій населених пунктів, при-

дорожніх смуг, місць поховання захисників  Вітчизни, меморіалів, кладовищ тощо – 119 осіб. На робо-

тах тимчасового характеру працювали 609 осіб. 

Після участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру працевлаштовано 459 осіб 

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

1.  Сприяння розширенню можли-

востей щодо підвищення конку-

рентоспроможності осіб на ри-

2019-2021 

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

для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян, сприяння їх працевлаштуванню 

Сумською обласною службою зайнятості у першому півріччі 2021 році було видано 8 ваучерів для  здій-

снення перепідготовки  за робітничою  професією «Бджоляр» 
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нку праці шляхом видачі вауче-

рів для перепідготовки, спеціалі-

зації, підвищення кваліфікації за 

професіями та спеціальностями 

згідно з пріоритетними видами 

економічної діяльності, підгото-

вки на наступному освітньо-ква-

ліфікаційному рівні 

2.  Реалізація програми «Дослі-

дження шляхів вдосконалення 

структури та рівня зайнятості 

населення праценадлишкових 

територій Сумської області» 

2019-2020 

роки 

Реалізацію Програми завершено. Підсумковий форум проекту проведено в онлайн-режимі 25.03.2021 за 

участю представників Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адмі-

ністрації, Сумського державного університету, Сумського обласного центру зайнятості, районних дер-

жавних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад (територіальних громад). Презентовано резуль-

тати дослідження ситуації в праценадлишкових територіях області, виконаних у рамках цієї програми. 

У рамках Програми кафедрою психології, політології та соціокультурних технологій Сумського держа-

вного університету в умовах карантину апробовано методику он-лайн форум-театру для пошуку нових 

можливостей для комунікацій в громадах та можливостей для самозайнятості і пошуку робочих місць. 

У регіонах проведено більше 20 фокус-груп, 5 круглих столів у форматі семінарів та тематичних робо-

чих зустрічей та 7 стратегічних сесій, завданням яких є розширення нових можливостей комунікації, 

пропонування громаді різних форматів та тем для обговорення.  

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

органів місцевого самоврядування щодо збереження та розвитку людського потенціалу територій, що 

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 напрямку розроблення та реалізації проектів соціального 

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

впровадження з навчання та перенавчання для населення, місцевого бізнесу щодо нових форм введення 

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

окремі цільові групи . 

Інформацію про хід реалізації Програми розміщено на офіційному сайті Департаменту соціального за-

хисту населення Сумської обласної державної адміністрації за посиланням: http://www.soc-

zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/programi-rozvitku/2-uncategorised/2521-doslidzhennya-shlyakhiv-

vdoskonalennya-strukturi-ta-rivnya-zajnyatosti-naselennya-pratsenadlishkovikh-teritorij-sumskoji-oblasti; на 

сайті Сумського державного університету за посиланням:  http://ppst.sumdu.edu.ua/ index.php/nauk-

dial/doslidgennya-shlyahiv-vdoskonalennya.html 

http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/programi-rozvitku/2-uncategorised/2521-doslidzhennya-shlyakhiv-vdoskonalennya-strukturi-ta-rivnya-zajnyatosti-naselennya-pratsenadlishkovikh-teritorij-sumskoji-oblasti
http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/programi-rozvitku/2-uncategorised/2521-doslidzhennya-shlyakhiv-vdoskonalennya-strukturi-ta-rivnya-zajnyatosti-naselennya-pratsenadlishkovikh-teritorij-sumskoji-oblasti
http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/programi-rozvitku/2-uncategorised/2521-doslidzhennya-shlyakhiv-vdoskonalennya-strukturi-ta-rivnya-zajnyatosti-naselennya-pratsenadlishkovikh-teritorij-sumskoji-oblasti
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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; пільгове 

медичне обслуговування грома-

дян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; по-

ховання учасників бойових дій та 

особам з інвалідністю внаслідок 

війни; на оплату компенсаційних 

виплат особам з інвалідністю на 

бензин, ремонт, техобслугову-

вання автотранспорту та транспо-

ртне обслуговування) 

2019-2021 

роки 

У першому півріччі 2021 року  році перераховано на зазначені цілі коштів іншої субвенції на суму 

1823,3 тис. гривень 

 

2.  Розвиток системи надання соціа-

льних послуг вразливим катего-

ріям населення, у тому числі за 

допомогою застосування механі-

зму соціального замовлення 

2019-2021 

роки 

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

вному державному утриманні перебуває 27 вихованців віком до 18 років. 

Станом на 01.06.2021 компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, що 

виплачувалися за рахунок коштів місцевого бюджету, нараховані 1160 фізичним особам на загальну 

суму 1,8 млн гривень. Заборгованість із виплати допомоги становить 13,55 тис. гривень. 

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

танова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859), станом на 01.07.2021 отримувала  

913 осіб; проведено виплат на суму 7,8 млн гривень, заборгованість становить 394,32 тис. гривень 

3.  Методичне забезпечення та  

контроль за якістю надання соці-

альних послуг установами – на-

давачами цих послуг 

2019-2021 

роки 

Соціальними послугами охоплено 28493 особи, або 95%  від потребуючих. Зменшення охоплення об-

слуговуванням пов’язано із застосуванням карантинних обмежень у відділеннях денного перебування 

установ-надавачів соціальних послуг. Реабілітаційні послуги надано 810 дітям та особам з інвалідністю, 

дітям групи ризику, що становить 44,2% від потреби 
Пріоритет 2.4. Охорона здоров’я 

Завдання 1. Реформування первинної медико-санітарної допомоги 

1.  Створення і забезпечення функ-

ціонування амбулаторій відпо-

відно до плану формування 

спроможних мереж 

2019-2021 

роки 
Створено 2 юридично самостійні заклади в територіальних громадах: КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Садівської сільської ради Сумського району та КНП «Центральна амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» села Юнаківка Юнаківської сільської ради Сумського району 
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2.  Реорганізація первинної допо-

моги на засадах загальної прак-

тики 

2019-2021 

роки 
В області функціонує 177 лікарських амбулаторій, з них 17 юридично самостійних закладів, 124 амбу-

латорії загальної практики сімейної медицини. Згідно плану спроможної мережі, затвердженої розпоря-

дженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 № 311-ОД, за звітний період 

реорганізовано шляхом приєднання 2 центри первинної медико-санітарної допомоги до лікарень,  

1 лікарську амбулаторію до лікарні, 2 амбулаторії  в місті Суми та створено одну амбулаторію; закрито 

5 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини 

3.  Забезпечення закладів охорони 

здоров’я, що надають первинну 

допомогу, комп’ютерним облад-

нанням, програмним супрово-

дом, мережею Інтернет 
 

2019-2021 

роки 
Мережею Інтернет забезпечено 96,2% амбулаторій. Не мають доступу до мережі Інтернет 5 амбулаторій 

у 3 районах області. Поряд з цим, фельдшерсько-акушерські та акушерські пункти (ФАП/ФП) забезпе-

чені Інтернетом на 10,6%. Заклади первинного рівня забезпечені комп’ютерами на 83,3%, у тому числі 

робочі місця лікарів – 100%. Тільки у 3 районах області (Охтирський, Роменський, Шосткинський) та 

місті Суми робочі місця лікарів 100% укомплектовані комп’ютерною технікою. Протягом 2021 року на 

первинну ланку придбано 21 комп’ютер (при потребі ще 233 комп’ютери) 
Завдання 2. Удосконалення вторинної (спеціалізованої) допомоги 

1.  Створення резерву медикаментів 

для надання невідкладної допо-

моги вагітним, матерям та дітям 

2019-2021 

роки 

Для створення резерву медикаментів заплановано 205 тис. гривень, профінансовано у звітному періоді 

97,6 тис. гривень 

 

2.  Підвищення рівня забезпечення 

медикаментами для надання не-

відкладної допомоги дітям у 

стаціонарах, забезпечення ліку-

ванням в амбулаторних умовах 

дітей пільгових категорій 

2019-2021 

роки 

Заплановано на реалізацію заходу 5155,4 тис. гривень, використано 1484,2  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 

За оперативними даними, для стаціонарного лікування ветеранів війни та учасників АТО по області 

затверджені видатки на медикаменти – 2237,2 тис. гривень, харчування – 1555 тис. гривень, пільгові 

рецепти – 1459,5 тис. гривень (у 2020 році на медикаменти – 4866,5 тис. гривень, харчування –  

3296,9 тис. гривень, пільгові рецепти – 1307,9 тис. гривень).  

У звітному періоді фактично використано коштів для забезпечення ветеранів медикаментами –  

286,9 тис. гривень, продуктами харчування – 179 тис. гривень (перше півріччя минулого року –  

2473,4 тис. гривень та 1478,4 тис. гривень відповідно). Витрати на придбання ліків за пільговими реце-

птами становили 235,4 тис. гривень (перше півріччя 2020 року – 687,5 тис. гривень) 

4.  Укріплення діагностичної та лі-

кувальної бази стаціонарних за-

кладів з урахуванням розмежу-

вання їх функцій 

2019-2021 

роки 
Проведено ремонтних робіт відділень на загальну суму 15443 тис. гривень (у тому числі стаціонарних 

відділень – 12337,8 тис. гривень, діагностичних відділень – 1421 тис. гривень), придбано обладнання на 

суму 69949,5 тис. гривень (у тому числі для стаціонару – 44257,6 тис. гривень, для діагностичних відді-

лень – 17361,1 тис. гривень) 
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5.  Створення у стаціонарних зак-

ладах відділень невідкладної 

допомоги 

2019-2021 

роки 
Для завершення робіт з реконструкції/капітального ремонту приймальних відділень у 7 опорних закла-

дах охорони здоров’я (Глухівська міська лікарня, Конотопська, Роменська, Охтирська, Шосткинська 

ЦРЛ, Центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради, Сумська обласна лікарня)  

на 2021 рік з місцевих бюджетів виділено 21953,4 тис. гривень. У першому півріччі 2021 року виконано 

робіт на загальну суму 12602,4 тис. гривень, або 57,4% до запланованого 
Завдання 3. Покращення доступності третинної (високоспеціалізованої) допомоги 

1.  Створення резерву медикамен-

тів для надання невідкладної 

допомоги вагітним, матерям та 

дітям в обласному клінічному 

перинатальному центрі 

2019-2021 

роки 

Проводиться у межах фінансового плану закладу 

2.  Створення резерву медикаментів 

для лікування тяжкохворих ново-

народжених в комунальній уста-

нові Сумська обласна дитяча кліні-

чна лікарня 

2019-2021 

роки 

Проводиться у межах фінансового плану закладу 

3.  Будівництво КЗ СОР «Сумська 

обласна клінічна лікарня» за адре-

сою: м. Суми, вул. Ковпака, 18 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу у 2021 році з обласного бюджету виділено 1232,85 тис. гривень, з  державного 

фонду регіонального розвитку – 11095,6 тис. гривень. Виконано робіт на загальну суму  

1262,1 тис. гривень (10,2%) 

4.  Реконструкція головного корпусу 

ОКЗ Сумський обласний клінічний 

онкологічний диспансер за адре-

сою: м. Суми, вул. Привокзальна, 31 

2019-2021 

роки 

На реконструкцію закладу у 2021 році з обласного бюджету виділено 552 тис. гривень,  з  державного 

фонду регіонального розвитку 3736,6 тис. гривень. Виконано робіт на загальну суму 2632 тис. гривень 

(61,3%) 

5.  Забезпечення оплати комуналь-

них послуг та енергоносіїв підп-

риємств охорони здоров’я, що на-

лежать до спільної власності те-

риторіальних громад сіл, селищ, 

міст Сумської області 

2020-2021 

роки 

З місцевого бюджету затверджено на 2021 рік 68636,2 тис. гривень, профінансовано – 25395,3 тис. гри-

вень 

6.  Здійснення поточних видатків, а 

також оновлення матеріально-те-

хнічної бази підприємств охорони 

здоров’я, що належать до спільної 

власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Сумської області 

2020-2021 

роки 

На реалізацію заходу у державному бюджеті передбачено на 2021 рік 15771,8 тис. гривень, профінан-

совано – 7490 тис. гривень,  у місцевому – 29456,4 тис. гривень, профінансовано – 17672 тис. гривень 
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Завдання 4. Удосконалення кадрової політики 

1.  Навчання за рахунок коштів мі-

сцевих бюджетів студентів ме-

дичних інститутів та інтернів з 

подальшим працевлаштуван-

ням у центральних районних лі-

карнях та ЦПМСД 

2020-2021 

роки 

За рахунок коштів місцевих бюджетів навчаються 12 студентів, 34 інтерни, у першому півріччі  

2021 року перераховано за навчання 1255 тис. гривень 

2.  Впровадження місцевих стиму-

лів для молодих спеціалістів 

(забезпечення медичних спеціа-

лістів житлом, виплата стиму-

люючих надбавок) 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді отримав житло 1 лікар у КНП Білопільської міської ради «Білопільська міська ліка-

рня», 27 сімейних лікарів отримали надбавку на суму 533,8 тис. гривень (у середньому на 1 лікаря  

3,3 тис. гривень на місяць) 

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 загальної 

середньої освіти «Нова україн-

ська школа» 

2019-2021 

роки 

Заклади загальної середньої світи продовжують роботу щодо створення нового освітнього середовища 

для учнів 1-х класів в умовах Нової української школи, які розпочнуть навчання у 2021/2022 навчаль-

ному році. За кошти місцевого бюджету продовжується закупівля мультимедійних проекторів з інтера-

ктивними функціями, ноутбуків, багатофункціональних пристроїв, одномісних учнівських комплектів 

сучасних меблів, дидактичних матеріалів 

2.  Придбання шкільних автобусів 

для підвезення учнів сільських 

шкіл до місць навчання та у зво-

ротному напрямку 

2019-2021 

роки 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1570-р «Про розподіл резерву 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподіл де-

яких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік» передбачено 

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 12472,2 тис. гривень на придбання 

у 2021 році автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами. 

Рішенням Сумської обласної ради від 26.02.2021 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради 

від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 2021 рік» розподілено кошти зазначеної су-

бвенції Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації для централізованої закупівлі об-

ладнання.  

Оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю автобусів, у тому числі обладнаних місцями 

для дітей з особливими освітніми потребами, опубліковано 31.05.2021. З метою приведення у відповід-

ність до вимог чинного законодавства та усунення порушень, що можуть виникнути у сфері публічних 

закупівель під час проведення процедури закупівлі, торги відмінено 09.06.2021 
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3.  Вручення іменних стипендій го-

лови Сумської обласної держав-

ної адміністрації студентам та 

обдарованим учням 

2019-2021 

роки 

Виплачено іменну стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації 39 студентам (розпоря-

дження голови Сумської  обласної державної адміністрації від 29.09.2020 № 497-ОД «Про встановлення 

у 2020/2021 навчальному році іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації для 

студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти області») та 58 учням – переможцям олімпіад, 

турнірів, конкурсів, спортивних змагань (розпорядження голови Сумської обласної державної адмініс-

трації від 23.02.2021 № 100-ОД «Про призначення стипендії голови Сумської обласної державної адмі-

ністрації обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань у  

2021 році») на суму 975,7 тис. гривень 

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

2019-2021 

роки 

Проведено 119 всеукраїнських заходів, у яких було задіяно 2234 учасники, з них 1575 отримали перемогу. 

Проведено 56 заходів обласного рівня, у тому числі спортивних, для дітей та учнівської молоді,  

у яких взяли участь 5652 учасники, з них 3283 – стали переможцями. Для забезпечення участі у всеукра-

їнських та проведенні обласних масових заходів з обласного бюджету використано 1052,6 тис. гривень 

5.  Відкриття 310 нових класів з ін-

клюзивним навчанням у закла-

дах 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 проживання, 

надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в області у першому півріччі 2021 

року в 53 закладах дошкільної освіти функціонувало 72 інклюзивні групи для 117 дітей з особливими 

освітніми потребами. Місцевими органами управління освітою для 706 дітей з особливими освітніми по-

требами було організовано інклюзивне навчання у 495 класах 191 закладу загальної середньої освіти. 

Кваліфіковану допомогу в засвоєнні освітнього матеріалу дітям з особливими освітніми потребами нада-

вали 482 асистенти вчителя в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та 63 асистенти ви-

хователя в закладах дошкільної освіти. Забезпечували корекційно-розвиткову складову освітнього про-

цесу 79 учителів-дефектологів та 101 учитель-логопед, психологічний супровід здійснювали  

240 практичних психологів та 123 соціальні педагоги. 

Використано 4951,3 тис. гривень державної субвенції на проведення додаткових корекційно-розвиткових 

занять  

6.  Підключення закладів освіти до 

високошвидкісного Інтернету 

2019 рік, 

2021 рік 

Усі заклади загальної середньої освіти області підключено до високошвидкісного Інтернету. 

Для 4 закладів загальної середньої освіти Середино-Будської територіальної громади та 1 закладу Си-

нівської територіальної громади проведено заходи щодо покращення швидкості Інтернету та закуплено 

мережеве обладнання на загальну суму 8,8 тис гривень за кошти місцевих бюджетів 

7.  Будівництво дитячого садка у 

12 МР, місто Суми, вул. Інтер-

націоналістів, 35 

2019-2021 

роки 

Проект передбачає нове будівництво триповерхового дитячого садка у житловому мікрорайоні міста 

Суми. На першому поверсі будівлі передбачено розміщення двох ясельних груп, медичного блоку, хар-

чового блоку, музичної зали, допоміжних приміщень, басейну і холу. На другому поверсі передбачено 
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   розміщення трьох груп, спортивної зали та адміністративних приміщень. На третьому поверсі передба-

чено розміщення трьох груп, кімнат для ігор та ручної праці, адміністративних приміщень. На техніч-

ному підвальному поверсі передбачено розміщення пральні, технічних приміщень, індивідуального те-

плового пункту, електрощитової, технічних приміщень насосної станції, технічних приміщень басейну. 

На реалізацію заходу у 2021 році заплановано 31114,4 тис. гривень (кошти ДФРР – 20941,7 тис. гривень, 

місцевого бюджету – 10172,7 тис. гривень). Роботи на об’єкті тривають 

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 заходу в першому півріччі 2021 року з місцевого бюджету використано 3920,1 тис. гри-

вень: встановлено протипожежні двері ІІ категорії в Хотінському дошкільному навчальному закладі 

(15,2 тис. гривень); виготовлено проект «Монтаж системи автоматичної  пожежної сигналізації опові-

щення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень» для Миколаївської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів (49,9 тис. гривень); розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено 

експертну оцінку в десяти закладах (507,2 тис. гривень), монтаж системи пожежної сигналізації всієї 

будівлі в 7 закладах (3347,8 тис. гривень) освіти міста Суми 

2.  Проведення заходів з енерго-

збереження в закладах освіти 

області 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу у звітному періоді використано 1038,3 тис. гривень (місцеві бюджети). Проведено 

заміну віконних блоків у 8 закладах освіти Глухівської міської ради (728,4 тис. гривень), 1 закладі освіти 

Хотінської селищної ради (26,1 тис. гривень), заміну віконних та дверних блоків у 3 закладах освіти 

Краснопільської селищної ради (174,3 тис. гривень), 2 закладах освіти Шосткинської міської ради 

(68,6 тис. гривень), заміну електролічильників у 7 закладах освіти Есманьської селищної ради 

(40,9 тис. гривень) 

3.  Модернізація навчальної бази 

опорних загальноосвітніх нав-

чальних закладів (придбання 

комп’ютерного, мультимедій-

ного та цифрового обладнання) 

2019-2021 

роки 

У першому півріччі 2021 року для 17 закладів загальної середньої освіти  Шосткинської та Комишанської, 

Сумської, Роменської, Лебединської  територіальних громад за кошти місцевих бюджетів та спонсорські 

кошти придбано 1 мультимедійний комплекс, 22 комп’ютери, 21 багатофункціональний пристрій (прин-

тер, сканер, ксерокс), 1 системний блок на загальну суму 568,2 тис. гривень (298,5 тис. гривень – кошти 

місцевих бюджетів, 269,7 тис. гривень – залучені кошти) 

4.  Дообладнання, капітальний ре-

монт теплопунктів та тепломе-

реж закладів середньої освіти, 

дошкільної та професійно-тех-

нічної освіти 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу в першому півріччі 2021 року використано 33,6 тис. гривень (кошти місцевого бю-

джету). Проведено заміну циркуляційного насосу 1 закладу освіти Есманьської селищної ради 

5.  Термомодернізція будівель за-

кладів середньої освіти, дошкі-

льної та професійно-технічної 

освіти  

2019-2021 

роки 

У рамках виконання заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження у 2021 році плану-

ється проведення робіт з утеплення фасадів і покрівель 12 будівель закладів освіти. Розроблено тенде-

рну документацію та оголошено тендер на відбір виконавця капітальних ремонтів по 4 закладах освіти. 

Реалізацію заходів заплановано на ІІ півріччя 2021 року 
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6.  Проведення капітальних ремон-

тів та реконструкції приміщень 

закладів освіти 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу використано 805,7 тис. гривень (кошти місцевого бюджету): проведено капітальні 

ремонти в 4 закладах освіти Шосткинської міської ради (ремонт санітарно-гігієнічних кімнат, водопро-

відно-каналізаційної системи, підтрибунних приміщень (718,5 тис. гривень)) та у 2 закладах освіти Хо-

тінської селищної ради (ремонт харчоблоку, ремонт роздягальні (87,2 тис. гривень)). 
7.  Капітальні ремонти покрівель 

закладів освіти 

2019-2021 

роки 

У 2021 році планується проведення капітальних ремонтів покрівель 18 будівель закладів освіти. У пер-

шому півріччі 2021 року розпочато розроблення проєктно-кошторисної документації по 3 закладах 

освіти. Розроблено тендерну документацію та оголошено тендер на відбір виконавця капітальних ремо-

нтів по 2 закладах освіти. Реалізацію заходів заплановано на друге півріччя 2021 року 
8.  Придбання технологічного об-

ладнання для харчоблоків за-

кладів освіти 

2019-2021 

роки 

З метою створення умов для безпечного та якісного харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти в місцевих бюджетах на 2021 рік передбачено кошти на проведення капітальних та поточних 

ремонтів  у сумі 17843,4 тис. гривень,  на оновлення матеріально-технічної бази – 5337,9 тис. гривень.  

У звітному періоді для проведення капітальних та поточних ремонтів використано 825,7 тис. гривень, 

придбано технологічне та холодильне обладнання на суму 1504,3 тис. гривень.  

За результатами комісійного обстеження з підготовки закладів загальної середньої освіти до 2020/2021 

навчального року в серпні 2020 року в 11 закладах освіти Сумської області (Шосткинська міська тери-

торіальна громада – 3 заклади, Сумська міська територіальна громада – 8 закладів) виявлено порушення 

на харчоблоках шкільних їдалень, за результатами органами управління освітою складено довідки з 

пропозиціями щодо усунення порушень протягом  2021 року.  

Для усунення порушень у закладах освіти Сумської області передбачено кошти із місцевого бюджету 

та залишків освітньої субвенції в сумі 3946 тис. гривень.  

Придбано обладнання для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 міста Суми – 24 тис. гривень, 

спеціальної початкової школи № 31 міста Суми – 40 тис. гривень, частково придбано обладнання для 

Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області на 

суму 343,8 тис. гривень, Шосткинської спеціалізованої школи І ступенів № 13 Шосткинської міської 

ради Сумської області – 49,8 тис. гривень, Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 Сумської 

міської ради – 156,4 тис гривень. У Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 міста Суми ого-

лошено відкриті торги на проведення капітальних робіт з облаштування харчоблоку закладу на загальну 

суму 2145 тис. гривень 

9.  Придбання навчального обла-

днання з природничо-матема-

тичних та технологічних дисци-

плін закладів середньої освіти 

2019-2021 

роки 

Проведено процедури тендерних закупівель навчального обладнання з природничо-математичних та 

технологічних дисциплін, STEM-лабораторій для 42 закладів загальної середньої освіти за рахунок ко-

штів освітньої субвенції. Визначено переможців та укладено договори на поставку обладнання на суму 

12721,2 тис. гривень 
10.  Проведення капітальних ремон-

тів та реконструкцій приміщень 

в закладах, підпорядкованих 

2019-2021 

роки 

Реалізацію заходу заплановано на ІІІ-ІV квартали 2021 року 
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Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

11.  Оновлення матеріально-техніч-

ної бази закладів професійно-

технічної освіти для придбання 

обладнання в майстерні, лабо-

раторії 

2019-2021 

роки 

Реалізацію заходу заплановано на ІІІ-ІV квартали 2021 року 

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 проектів, розроблених ін-

ститутами громадянського сус-

пільства, фінансування яких 

здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету 

2019-2021 

роки 

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

2021 рік було проведено наприкінці 2020 року, визначено рейтинг проектів, а після прийняття обласного 

бюджету на 2021 рік – прийнято рішення щодо переможців та обсягів фінансування кожного проекту. На 

участь у конкурсі було подано 54 пропозиції від 22 ІГС. У 2021 році фінансову підтримку отримало 16 про-

ектів, здійснено підписання договорів з ІГС, внесено ІГС до єдиної мережі отримувачів бюджетних коштів, 

проведено 2 навчальні семінари. Розпочали свою реалізацію 4 проекти. Від реалізації 3 проектів у зв’язку з 

об’єктивними обставинами відмовлено, за рахунок вивільнених коштів підтримано проект наступний у рей-

тингу. У результаті у 2021 році буде реалізовано 13 проектів. Оголошено конкурси проектів на 2022 рік   

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

ровлення, 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 

Улітку 2021 року запланована робота 3 наметових таборів, що функціонують як офіційні заклади оздо-

ровлення та відпочинку, та близько 5 наметових проектних таборів. Проте, у зв’язку із введенням кара-

нтинних обмежень робота наметових таборів, як і інших дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 

може бути скасованою. Також, відповідно до календарного плану Міністерства молоді та спорту Укра-

їни, у липні поточного року в Сумській області заплановано проведення традиційного Всеукраїнського 

семінару з питань наметового таборування. За рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році передба-

чено придбання не менше 100 путівок до наметових таборів для дітей пільгових категорій. На цей час 

триває процедура відповідних тендерних закупівель 

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 2021 році заплановано придбання близько 125 путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочи-

нку області з метою організації надання відповідних послуг дітям таких категорій, як талановиті та об-

даровані діти, вихованці обласних ДЮСШ. На цей час триває процедура відповідних тендерних закупі-

вель 
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3.  Проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку області. Надання 

практичної допомоги керівникам 

дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку щодо підготовки та 

направлення документів для вне-

сення до державного реєстру 

2019-2021 

роки 

Планом проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2021 рік пе-

редбачено атестацію 7 таборів. Виходячи з того, що у звітному році табори відпочинку та оздоровлення 

розпочали свою роботу в червні-липні місяці, проведення  атестації заплановано на липень 2021 року 

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

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

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

1.  Організація та проведення семі-

нарів, тренінгів, конференцій, фо-

румів, засідань у форматі «круг-

лого столу», ігор, фестивалів, кон-

курсів, акцій тощо, спрямованих 

на відродження національно-пат-

ріотичного виховання, утвер-

дження громадянської свідомості 

і активної позиції молоді  

2019-2021 

роки 

На цей час розроблено проект Обласної програми національно-патріотичного виховання (НПВ) дітей та 

молоді на 2021-2025 роки (далі – Програма).  

Проект Програми розроблено з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів Сумської 

обласної державної адміністрації, координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

при Сумській обласній державній адміністрації, інститутів громадянського суспільства. Проект Про-

грами пройшов процедуру електронних консультацій з громадськістю, а також було двічі обговорено з 

членами координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання.  

На цей час розроблено пропозиції до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021- 

2027 роки щодо напрямку національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Після затвердження 

зазначених змін буде доопрацьовано проект обласної Програми НПВ.  

Всього на реалізацію напрямку НПВ у 2021 році передбачено 1160 тис. гривень. З початку року прове-

дено 32 заходи, якими охоплено близько 3000 осіб 

2.  Організація та проведення різ-

ноформатних заходів, спрямо-

ваних на популяризацію та 

утвердження здорового і безпе-

чного способу життя та куль-

тури здоров’я серед молоді 

2019-2021 

роки 

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

у 2021 році передбачено проведення близько 25 заходів різного формату. В області відбувся старт Все-

української щорічної акції «Серце до серця», метою якої у цьому році є збір коштів для відділення не-

онатології. З початку року проведено 5 заходів онлайн режимі, 7 – у режимі реального часу, у тому числі 

2 фестивалі здорового способу життя 

3.  Організація та проведення захо-

дів, спрямованих на забезпе-

чення дієвості механізмів участі 

молоді в житті області та влас-

них громад, підвищення спромо-

жності молоді, розвиток системи 

2019-2021 

роки 

З початку року проведено 14 заходів щодо активізації молоді в громадах області в онлайн-режимі. Здій-

снено вивчення потреби та сформовано графік інформаційно-методичних виїздів у кожну громаду. Про-

ведено перші три виїзди.  

У цьому році управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації стало регіональ-

ним партнером програми Британської ради в Україні «Активні громадяни». Проведено спільний пітчинг 

проектів, на реалізацію яких в обласному бюджеті передбачено 300 тис. гривень та 280 тис. гривень 
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неформально освіти, розвиток 

кадрового потенціалу, розвиток 

молодіжної інфраструктури та 

механізмів її ефективного вико-

ристання, підтримка та ефекти-

вна професійна взаємодія з ін-

ститутами громадянського сус-

пільства, підтримка соціально 

вразливої молоді 

залучено за рахунок коштів програми Британської ради в Україні, релізовано 3 проекти із 8.  

Всього в області на рівні міст, районів та територіальних громад діє 13 молодіжних консультативно-

дорадчих органів. У 2021 році ще у 2 громадах області утворено молодіжні ради.   

Громадською організацією «Бюро аналізу політики» розпочато реалізацію в Сумській області проекту 

«Підвищення позицій організацій громадянського суспільства Сумщини через адвокатування програм 

участі молоді у формуванні політики громад» за підтримки програми МАТРА Посольства Королівства 

Нідерландів. У рамках проекту протягом двох років, починаючи з травня 2021 року, буде відібрано  

6 громад, в яких будуть адвокатуватися питання та рішення щодо розвитку молодіжної політики в об-

ласті. У кожній із громад-учасниць відібрано по 20 громадських активістів, які пройдуть навчання за 

шестимодульною системою, матимуть можливість взяти участь у конкурсі міні-грантів та отримати фі-

нансову підтримку від програми МАТРА Посольства Королівства Нідерландів на реалізацію 2 проектів, 

а також намагатимуться проадвокатувати прийняття на рівні рішення відповідних місцевих рад запро-

вадження одного із механізмів підтримки молодіжних ініціатив. 

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації запрошено до участі у цьому 

проекті в якості партнера та учасника. Як партнер, управління активно долучатиметься до розвитку мо-

лодіжної політики в громадах області, адже це є одним із пріоритетів діяльності управління зокрема та 

державної молодіжної політки в цілому.  

В якості учасника управління виступатиме представником однієї з громад проекту. Групу активістів Сум-

ської області представлятимуть в більшості члени обласної та місцевих молодіжних рад, адже саме ці кон-

сультативно-дорадчі органи є основними стейкхолдерами у питаннях розвитку молодіжної політики. 

У травні 2021 року відбулися перші зустрічі в рамках проекту як в двох територіальних громадах-учасниках 

(Миколаївській та Краснопільській), так і з представниками управління молоді та спорту Сумської обласної 

державної адміністрації та Сумської обласної молодіжної ради. Також, для всіх громад-учасниць відбулися 

перші тренінги за модулями «Проектонаписання. Проектний менеджмент» та «Комунікації».   

У 2021 році передбачено проведення мініум 2 базових онлайн та 1 базового офлайн тренінги за програ-

мою «Молодіжний працівник». Перший базовий онлайн-тренінг проведено в лютому 2021 року, навчан-

ням охоплено 20 осіб, 17 з яких отримали сертифікати 

4.  Забезпечення діяльності комуна-

льної установи Сумської облас-

ної ради «Сумський обласний 

центр відпочинку, оздоровлення, 

туризму та військово-патріотич-

ного виховання» як обласної ре-

сурсної установи з розвитку дер-

жавної молодіжної політики 

2019-2021 

роки 

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

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

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 проведення 

36 різноманітних заходів.  

Центром здійснюється координація діяльності інших молодіжних просторів різної форми власності. Так 

в області також створено та функціонує комунальна установа Сумської міської ради «Центр дозвілля  
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молоді Сумської міської ради», при якому відкрито молодіжний центр «Романтика», комунальна уста-

нова «Сумський міський центр військово-патріотичного виховання», молодіжні центри в містах Глухів, 

Шостка, Охтирка. У 2021 році передбаченому створення 3 молодіжних просторів 

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 

01.06.2021 проведено захід до Міжнародного Дня усиновлення з привітанням вихованців центрів соці-

ально-психологічної реабілітації дітей 

2.  Проведення семінарів, нарад 

для служб у справах дітей, у 

тому числі в об’єднаних терито-

ріальних громадах, прийомних 

батьків, батьків-виховате-лів, 

працівників центрів соціаль-но-

психологічної реабілітації дітей 

області 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді проведено: 

З 01.03.2021 по 04.03.2021 – навчання для кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі,  опікуни, 

піклувальники, усиновлювачі, навчанням охоплено 15 осіб; 

24.03.2021, 31.03.2021 – нарада із службами у справах дітей районних державних адміністрацій, місь-

ких, сільських, селищних територіальних громад в режимі відеоконфернції. 

26.03.2021 – колегія служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації з начальниками  

служб у справах дітей районних державних адміністрацій, міських, сільських, селищних територіальних 

громад в режимі відеоконфернції; 

з 13.05.2021 по 18.05.2021 – навчання для кандидатів в опікуни, піклувальники, усиновлювачі, навчан-

ням охоплено 15 осіб; 

17.06.2021 – колегія служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації з начальниками  

служб у справах дітей районних державних адміністрацій, міських, сільських, селищних територіальних 

громад в режимі відеоконфернції 

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

1.  Забезпечення підготовки та уча-
сті спортсменів області різних 
вікових груп у спортивних захо-
дах всеукраїнського та міжнаро-
дного рівнів з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту, у 
межах чинного законодавства, у 
тому числі проведення на-
вчально-тренувальних зборів на 
території України та за її ме-
жами, проведення обласних зма-
гань 

2019-2021 

роки 

Станом на 01.07.2021 спортсмени області вибороли 786 медалей, у тому числі 282 золоті, 261 срібну та 

243 бронзові на 85 всеукраїнських та 13 міжнародних змаганнях.  

Спортсменами області проведено 78 навчально-тренувальних зборів з 22 олімпійських та 20 неолімпій-

ських видів спорту.  

Разом з обласними федераціями проведено 30 обласних змагань з 10 олімпійських та 11 неолімпійських 

видів спорту. Також на території області проведені чемпіонати України з баскетболу, боротьби греко-

римської,  гандболу, стрибків на акробатичній доріжці, волейболу пляжного, дзюдо, легкої атлетики, 

хокею на траві та естетичної групової гімнастики. 

8 спортсменів Сумщини є кандидатами для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року в місті Токіо 

(Японія), які відбудуться у 2021 році, а саме: 5 з легкої атлетики, 1 з дзюдо та 2 зі стрільби з лука. 
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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 неолім-

пійських видів спорту (розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 18.01.2021 

№ 24-ОД «Про призначення та виплату іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміні-

страції талановитим спортсменам області в першому півріччі 2021 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 

Продовжується будівництва та облаштування спортивних майданчиків  із синтетичним покриттям.  

У місті Суми за рахунок коштів місцевого бюджету проводиться облаштування двох майданчиків із 

синтетичним покриттям.  У селі Попівка Конотопського району завершено будівництво багатофунціо-

нального спортивного майданчика із синтетичним покриттям. 

На стадії завершення будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спо-

рту в місті Охтирка. 

На території Вільшанської селищної ради Роменського району в селі Вільшана планується будівництво 

мультифункціонального майданчика  із синтетичним покриттям, розроблено  проектно-кошторисну до-

кументацію,  здійснено її експертизу. 

У Дубов’язівській селищній раді Конотопського району проведено тендер для визначення виконавця 

робіт з будівництва спортивного майданчику Дубов’язівського НВК 

2.  Облаштування спортивних май-

данчиків з тренажерним облад-

нанням  

2019-2021 

роки 

Облаштовано спортивні майданчики в місті Суми, у селі Попівка Конотопського району. На території 

Вільшанської селищної ради  Роменського району в селі Вільшана встановлено 14 вуличних тренажерів 

та 2 вуличні тенісні столи. 

На території Садівської сільської ради Сумського району в смт Низи планується облаштування спорти-

вного майданчика тренажерним обладнанням.   

У бюджеті Миколаївської громади Сумського району на 2021 рік заплановано 150 тис.гривень для за-

купівлі вуличних спортивних тренажерів для спортивних майданчиків 

3.  Забезпечення раціонального ви-

користання спортивної бази за-

гальноосвітніх шкіл дитячо-

юнацькими спортивними шко-

лами на погоджених сторонами 

умовах 

2019-2021 

роки 

Спортивні бази закладів загальноосвітніх шкіл використовуються дитячо-юнацькими школами відпо-

відно укладених договорів 

4.  Капітальний ремонт спортив-

ного комплексу ім. В. Окіпного 

за адресою: місто Ромни Сумсь-

кої області, бульвар Шевченка, 4 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді на заміну вікон та дверей комплексу з місцевого бюджету виділено 64,6 тис. гривень. 

Також зроблено поточний ремонт вузла обліку газової котельні (гімнастичний зал) на загальну суму  

225 тис. гривень 
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5.  Реконструкція стадіону «Аван-

гард», вул. Праці, 5, місто Суми 

2019-2020 

роки 

На капітальний ремонт спортивного комплексу стадіону «Авангард» передбачено в бюджеті Сумської 

міської територіальної громади на 2021 рік (утеплення фасаду та трибун, заміну системи опалення та 

встановлення вентиляційної системи в спортивних залах, ремонт спортивних залів, тиру та коридорів 

підвального приміщення) 8950 тис. гривень. 

На виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, інженерного обстеження 

по об’єкту «Реконструкція стадіону «Авангард»  укладено договори на суму 132,5 тис. гривень 

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

1.  Забезпечення підготовки та уча-

сті спортсменів області у спор-

тивних заходах всеукраїнського 

та міжнародного рівнів, у межах 

чинного законодавства, з видів 

спорту для інвалідів, прове-

дення обласних змагань 

2019-2021 

роки 

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

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

раїнських змаганнях серед інвалідів-спортсменів. 

У першому півріччі 2021 року проведено:  

для спортсменів з вадами слуху – 1 навчально-тренувальний збір з кульової стрільби, 1 збір з дзюдо,  

1 навчально-тренувальний збір з пляжного волейболу, малі Дефлімпійські ігри «Ігри патріотів;  

30 спортсменів взяли участь у чемпіонаті та Кубку України з лижних перегонів, чемпіонаті України з 

кульової стрільби серед здорових спортсменів, чемпіонатах України з дзюдо, кульової стрільби, пляж-

ного волейболу, Відкритому турнірі з дзюдо, вільної та греко-римської боротьби, чемпіонаті України з 

пляжного волейболу, гірськолижного спорту, чемпіонаті світу серед юніорів з лижних перегонів, де ви-

бороли 15 золотих, 14 срібних, 12 бронзових медалей; 

для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату – 1 навчально-тренувальний збір з армспорту; 

27 спортсменів  взяли участь у чемпіонатах та Кубках України із зимових видів спорту та легкої  атле-

тики в приміщенні, армспорту, плавання, шашок, етапах Кубку Світу з зимових видів спорту, де вибо-

роли 8 золотих, 8 срібних та 8 бронзових медалей;  

для спортсменів з вадами зору – проведено 1 навчально-тренувальний збір з футзалу; 27 спортсменів 

прийняли участь у чемпіонаті України з футзалу, шашок-100, армспорту, де вибороли 13 золотих та  

1 срібну нагороду; 

для спортсменів з розумовими та фізичними вадами – 6 спортсменів взяли участь у Чемпіонаті України 

з легкої атлетики, де вибороли 2 срібні та 2 бронзові нагороди.  

У фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з плавання, легкої атлетики, пляжного 

волейболу прийняли участь 14 дітей-інвалідів, які здобули 9 золотих, 5 срібних та 3 бронзові медалі. 

Загальна кількість медалей за перше півріччя 2021 року становила 45 золотих, 30 срібних та 25 бронзових  

Пріоритет 2.8. Культура, туризм 

Завдання 1. Розвиток культури та культурного розмаїття 

1.  Збереження і розвиток існуючої 2019-2021 

роки 

Станом на 01.07.2021 в області діє базова мережа, що складається з 1178 закладів культури, з них  
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мережі закладів культури. За-

провадження нових моделей ді-

яльності закладів культури, зок-

рема, поліфункціональних цен-

трів культурних послуг та креа-

тивних хабів 

591 клубна установа, 530 бібліотек, 36 мистецьких шкіл, 14 музеїв, 2 державні історико-культурні запо-

відники, 2 театри, філармонія, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв, фаховий ко-

ледж мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського 

2.  Виплата стипендій голови Сум-

ської обласної державної адміні-

страції провідним творчим пра-

цівникам, діячам мистецтв обла-

сті 

2019-2021 

роки 

З метою підтримки творчих ініціатив працівників галузі розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 05.02.2021 № 68-ОД «Про призначення стипендії голови обласної державної 

адміністрації провідним творчим працівникам області у 2021 році» призначено 20 стипендій провідним 

творчим працівникам області. За звітний період стипендіатам виплачено 120 тис. гривень 

3.  Проведення фестивалів, конкур-

сів, культурно-мистецьких за-хо-

дів до державних пам’ятних дат. 

Участь творчих колективів обла-

сті в міжнародних та всеукраїнсь-

ких мистецьких заходах 

2019-2021 

роки 

Протягом звітного періоду проведено: 

до Дня Соборності України втілено культурно-просвітницький онлайн-проєкт «Єдина. Соборна. 

Неподільна»; 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав організовано урочистості за участі 

творчих колективів області; 

на виконання Указу Президента України «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки» у 

містах, селищах, селах області реалізовано заходи з вшанування пам’яті та популяризації її творчості; 

організовано обласну культурно-просвітницьку акцію «Тарасове слово» та відбірковий конкурс читців з 

метою відзначення 207-ї річниці з дня народження Т.Шевченка, популяризації спадщини Кобзаря в 

Сумській області; 

до 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення реалізовано 

2 відеопроєкти «Навіки в пам’яті народній», «Сумщина пам’ятає»; 

до 25-ї річниці Конституції України проведено урочистий захід «Конституції України - 25»;  

проведено обласний конкурс народної хореографії «Поліські візерунки», обласний фестиваль-конкурс 

театральних колективів «Театральні обрії», онлайн-проєкт «Родинний марафон талантів Сумщини» за 

участю кращих творчих родин у рамках обласного свята родинної творчості «Роде наш красний», 

обласне свято дитячих талантів Сумщини «Юні таланти Сумщини – рідній Україні!», міжнародний 

музичний фестиваль «Чайковський Fest». 

У рамках обласного фестивалю народної творчості «З любов’ю вічною до тебе, рідний краю!», 

присвяченого 30-й річниці незалежності України, відбулися творчі звіти Грунської ТГ «Земля Грунська 

талантами багата», Роменської ТГ «Таланти рідної землі тобі даруєм, Україно!», Сумської ТГ «Місто, 

яке я люблю!», Глухівської ТГ «Земля Гетьманська слави й миру віншує рідну Україну!». 
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26 аматорських колективів та окремих виконавців громад Сумщини представляли нашу область на 21-

му мистецькому заході, що проходили за межами області: Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Чернігові, 

Переяславі, Бердянську, Опішні. 

У Всеукраїнських конкурсах взяли участь 223 окремі виконавці та 20 колективів мистецьких шкіл,  

з яких 198 учасників та 16 колективів стали переможцями. У Міжнародних конкурсах взяли участь  

168 окремих виконавців та 12 колективів мистецьких шкіл, з яких 146 учасників та 11 колективів стали 

переможцями 

4.  Збереження національних тради-

цій та звичаїв, забезпечення роз-

витку творчого потенціалу та ку-

льтурного простору області 

2019-2021 

роки 

Проведено обласну дослідницьку лабораторію з питань збереження нематеріальної культурної 

спадщини з метою внесення елементів нематеріальної культурної спадщини області до списків 

національного, регіонального (обласного) та місцевого рівнів. 

Упорядковано регіональні матеріали для проекту «Гастроспадщина України» Українського центру 

культурних досліджень. 

Започатковано народознавчий проект «Сумщина гастрономічна: традиційна кухня регіону». 

Взято участь у семінарі «Пошук та дослідження місцевих елементів нематеріальної культурної 

спадщини (виконавське мистецтво)», де висвітлено досвід Сумської області, та серії семінарів у рамках 

підготовки Національного звіту по імплементації Конвенції ЮНЕСКО по охороні  нематеріальної 

культурної спадщини, організованих Українським центром культурних досліджень 

5.  Сумська обласна літературно-

краєзнавчо-мистецька премія 

2019-2021 

роки 

Сумська обласна літературно-краєзнавчо-мистецька премія присуджується у IV кварталі 2021 року 

Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів культури 

1.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази методичних центрів 

культури і мистецтв, клубних 

закладів на обласному, район-

ному та місцевому рівнях 

2019-2021 

роки 

За оперативними даними, у звітному періоді для клубних установ області на оновлення матеріально-

технічної бази використано 302,2 тис. гривень (сценічні костюми – 43,9 тис. гривень, музичні інструме-

нти – 18 тис. гривень, одяг сцени – 80 тис. гривень, інше – 160,3 тис. гривень) 

2.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази театральних та кон-

цертних закладів 

2019-2021 

роки 

За оперативними даними, матеріально-технічну базу театрально-видовищних закладів поповнено на 

134,1 тис. гривень (Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії  ім. М.С.Ще-

пкіна – 108,8 тис. гривень, Сумська обласна філармонія – 25,3 тис. гривень) 

3.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази, технічна модерніза-

ція, комп’ютеризація бібліотеч-

них, музейних закладів 

2019-2021 

роки 
На покращення матеріально-технічної бази бібліотек області використано 59,3 тис. гривень. 

У Сумському обласному краєзнавчому музеї здійснено заміну освітлювальних приладів на енергозбері-

гаючі, а також облаштування електромережі в експозиційних залах та службових приміщеннях. 

Здійснено роботи із встановлення нових експонатів в експозиції Музею «Парк радянського періоду» у 

структурі Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі 
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4.  Покращення матеріально-тех-

нічної бази навчальних закладів 

сфери культури 

2019-2021 

роки 

На покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів сфери культури використано  

58,5 тис. гривень (музичні інструменти – 10,8 тис. гривень, костюми – 7 тис. гривень, комп’ютери – 

 6,7 тис. гривень, меблі – 34 тис. гривень) 

5.  Проведення ремонтних робіт 

закладів культури у районах, мі-

стах, територіальних громадах, 

закладах культури обласного 

підпорядкування 

2019-2021 

роки 

За оперативними даними, проведено ремонтні роботи у 31 закладі на загальну суму 854,3 тис. гривень 

 

6.  Розвиток та актуалізація доку-

метно-інформаційних ресурсів 

бібліотек на традиційних та еле-

ктронних носіях, реставрація 

музейних документів 

2019-2021 

роки 

Протягом першого півріччя 2021 року фонди бібліотек області поповнилися на 23,5 тис. примірників на 

загальну суму 2267,5 тис. гривень (за кошти місцевих бюджетів придбано 0,1 тис. примірників на суму 

13,3 тис. гривень) 

Завдання 3. Збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини 

1.  Інвентаризація та паспортизація 

об’єктів культурної спадщини, 

моніторинг нерухомої культур-

ної спадщини 

2019-2021 

роки 

Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.01.2021 № 24/62 до Держав-

ного реєстру нерухомих пам’яток України внесено 19 археологічних  об’єктів області, поданих для ро-

згляду управлінням культури Сумської обласної державної адміністрації. 

Здійснювалось опрацювання матеріалів щодо проведеного територіальними громадами моніторингу 

пам’яток історії місцевого значення. 

У травні здійснено моніторинг пам’яток культурної спадщини національного значення, розташованих 

на території Недригайлівської селищної та Вільшанської сільської рад Роменського району, червні –  

на території Роменської міської ради. 

У зв’язку з процесами децентралізації здійснюється робота щодо переукладання охоронних договорів 

на пам’ятки культурної спадщини у громадах 

2.  Розроблення технічної пам’ят-

ко-охоронної документації 

щодо визначення меж пам’яток, 

охоронних зон 

2019-2021 

роки 

У І півріччі 2021 року договори на розроблення технічної пам’ятко-охоронної документації щодо ви-

значення меж пам’яток, охоронних зон не укладались 

3.  Технічне забезпечення елект-

ронного інформаційного ресу-

рсу культурної спадщини 

2019-2021 

роки 

Продовжувалось формування інформаційного ресурсу культурної спадщини шляхом наповнення елек-

тронної бази даних про археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини області, їх картографу-

вання, (місцеположення), визначення територій та зон охорони 

4.  Видання інформаційних матері-

алів з популяризації культурних 

2019-2021 

роки 

У І півріччі 2021 року договори на видання інформаційних матеріалів з популяризації культурних цін-

ностей, елементів нематеріальної та об’єктів нерухомої культурної спадщини не укладались 
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цінностей, елементів нематеріа-

льної та об’єктів нерухомої ку-

льтурної спадщини 

5.  Збереження (дослідження) 

пам’яток культурної спадщини 

(пам’ятки археології) 

2019-2021 

роки 

На засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, що відбулося 10.02.2021, 

розглянуто питання щодо занесення археологічних об’єктів до Переліку щойно виявлених об’єктів ку-

льтурної спадщини Сумської області. 

Взято участь у ХІІ Міжнародній конференції «Проблеми історії та археології України» з доповіддю 

«Про початковий етап вивчення ранньосередньовічних старожитностей Дніпровського Лівобережжя». 

У червні 2021 року розпочався п’ятий сезон розкопок на Ширяївському городищі. Путивльська архео-

логічна експедиція організована Державним історико-культурним заповідником у м. Путивлі та Інсти-

тутом археології НАН України за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміні-

страції.  

Опрацьовуються проекти охоронних договорів на пам’ятки археології національного значення  

ДІКЗ «Посулля» 

6.  Створення мікрофільмів та мік-

рофіш технічної документації 

об’єктів культурної спадщини  

2021 рік У звітному періоді мікрофільми та мікрофіші технічної документації на об’єкти культурної спадщини 

не створювались 

Завдання 4. Розвиток туристичної галузі 

1.  Участь в обласних, всеукраїнсь-

ких та міжнародних туристич-

них виставках, ярмарках, фести-

валях, круглих столах, форумах 

2019-2021 

роки 

Протягом звітного періоду взято участь: 

у нараді з представниками громадських організацій Роменської ОТГ на тему: «Розвиток туризму й ло-

кальних фестивалів в Роменській територіальній громаді» (15.01.2021); 

в он-лайн зустрічі з представниками територіальних громад спільно з ГО «ЦТКП «Мандрівна Україна» 

щодо розвитку гастротуризму та реалізації в Сумській області нового телевізійного 12 серійного прое-

кту «Сковорода. Гастробайки» на телевізійному каналі «Суспільне» (11.02.2021); 

у засіданні за участю представників органів влади та інших експертів на тему: «Інструменти локального 

економічного розвитку. Досвід успішних громад України та Польщі» (23.02.2021); 

в онлайн-обговоренні робочої групи туристично-інформаційних центрів на тему: «Актуальний стан та 

перспективи розвитку інклюзивного туризму у межах центрів туристичної інформації» (31.03.2021); 

у брифінгу в рамках Міжнародної туристичної конференції «Туризм.Restart», організатором якої висту-

пив Департамент культури та туризму Одеської міської ради (23.04.2021); 

в онлайн-семінарі «Безпека туризму в умовах пандемії. Сільський зелений туризм», організатором 

якого був Харківський організаційно-методичний центр туризму (27.04.2021). 

Спільно з «Сумським міським центром дозвілля молоді» Сумської міської ради взято участь у прове-

денні змагань на сапбордах до Дня молоді у місті Суми (25.06.2021). 
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Спільно з Лебединською міською радою взято участь у проведенні автомото пробігу до Дня молоді 

(27.06.2021).  

Проведено нараду спільно з представниками Глухівської ТГ та ГО «Центр туристичних та культурних 

проектів «Мандрівна Україна» щодо розвитку туризму в громаді (26.01.2021) 

2.  Розробка та виготовлення, при-

дбання та поширення рекламно-

інформаційної, сувенірної, пре-

зентаційної продукції та промо-

матеріалів щодо туристичних 

можливостей Сумської області 

2019-2021 

роки 
В області організовуються промоційні кампанії в соціальних мережах. 

Туристичний бренд Сумської області використовувався під час форуму за участі Асоціації Індустрії 

Гостинності України в партнерстві з Асоціацією внутрішнього і в’їзного туризму Молдови (ANTRIM) 

та zoom-конференції за участі членів громадської спілки «Всеукраїнська Асоціація гідів». 

Опрацьовано питання щодо розміщення соціальної реклами для популяризації туризму на Сумщині на 

період липень-грудень 2021 року. 

Рекламно-поліграфічна та сувенірна продукція у першому півріччі 2021 року не виготовлялась 

3.  Організація та проведення нав-

чально-практичних семінарів, 

тренінгів та інших заходів для 

представників територіальних 

громад та суб’єктів туристичної 

галузі у сфері агробізнесу та 

ефективної діяльності малого та 

середнього підприємництва 

2019-2021 

роки 
У звітному періоді проведено: 

навчання та вручення сертифікатів переможцям всеукраїнського конкурсу «SafeTravels Contest», орга-

нізованого Національною туристичною організацією України на засадах партнерства з метою сприяння 

реалізації Глобальної ініціативи WTTC «SafeTravels» і зменшення негативних наслідків поширення па-

ндемії COVID-19 на сферу туризму та гостинності України; 

зустріч на факультеті агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного уні-

верситету на тему: «Стимулювання молоді до внутрішнього, в'їзного туризму» (04.02.2021); 

зустріч з делегацією представників Агротуристичного кластеру «Сіверський Донець» на тему: «Дивер-

сифікація сільськогосподарського виробництва Слобожанщини через розвиток коноплярства, гастро-

номічного туризму» (09.02.2021). 

Взято участь в ZOOM-конференції з Сумським державним педагогічним університетом імені  

А.С. Макаренка на тему «Індустрія туризму і гостинність: досвід, проблеми, перспективи», де обгово-

рювалося питання агротуристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» (14.04.2021) 

Пріоритет 2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір 

Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики 

1.  Проведення заходів з консульту-

вання з громадськістю з метою 

врахування позиції громадськості 

щодо визначення пріоритетних 

завдань для органів влади різного 

рівня, найважливіших питань ро-

звитку області, з обговорення 

проектів регуляторних актів, регі-

2019-2021 

роки 

Структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації проведено 29 заходів з консу-

льтування з громадськістю (засідання консультативно-дорадчих органів, електронні консультації),  

під час яких розглянуто 32 питання (у тому числі 9 – шляхом електронного консультування) 
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ональних і місцевих програм со-

ціально-економічного розвитку 

територій, зокрема, у рамках ро-

боти консультативно-дорадчих 

органів при Сумській обласній 

державній адміністрації та її стру-

ктурних підрозділах, районних 

державних адміністраціях, вико-

навчих комітетах міських рад, ор-

ганах місцевого самоврядування 

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.  

Проведено розширене засідання правління громадської ради при Сумській обласній державній адмініст-

рації (21.01.2021) за участю голови Сумської обласної державної адміністрації, на якому розглянуто си-

туацію з визначенням та застосуванням тарифів на комунальні послуги в Сумській області під час низької 

платоспроможності населення та  застосування механізмів захисту населення (пільги та субсидії). 

20.05.2021 на установчих зборах обрано новий склад громадської ради при Сумській обласній держа-

вній адміністрації, до якої увійшли 20 представників інститутів громадянського суспільства. 

09.06.2021 та 24.06.2021 відбулись організаційні засідання громадської ради при Сумській обласній 

державній адміністрації, під час яких обрано голову та заступника голови громадської ради, затвер-

джено план її роботи, погоджено положення про громадську раду. 

17.06.2021 громадською радою проведено громадські слухання на тему: «Про проблеми використання 

земельних ресурсів та шляхи їх вирішення» за участю представників місцевих органів виконавчої влади 

та широкої громадськості. Також питання використання земельних ресурсів було розглянуто на засі-

данні громадської ради 24.06.2021 

3.  Проведення засідань обласної 

ради церков і релігійних ор-

ганізацій, «молитовних снідан-

ків» з представниками релігій-

них організацій області  

2019-2021 

роки 

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.03.2021  

№ 201-ОД «Про раду Церков і релігійних організацій Сумської області» проведено оновлення складу 

ради та положення про неї. 

15.04.2021 проведено засідання ради Церков і релігійних організацій Сумської області», під час якого 

розглянуто питання необхідності обмежувальних заходів та забезпечення дотримання правопорядку під 

час святкування Великодня. 

13.04.2021 організовано зустріч голови Сумської обласної державної адміністрації з пасторами і єпис-

копами протестантських церков. 

29.05.2021 у Конгрес-центрі СумДУ проведено молитовний сніданок за участю голови Сумської облас-

ної державної адміністрації та представників релігійних організацій 
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4.  Проведення зустрічей із пред-

ставниками громадських орга-

нізацій національних меншин, 

сприяння у проведенні ними 

власних культурно-мистецьких 

та освітніх заходів  

2019-2021 

роки 

Проведено робочі зустрічі з представниками ромської та єврейської національних меншин. 

Організовано спільні заходи з іудейською релігійною громадою до Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту (27.01.2021)  

5.  Проведення соціологічних дос-

ліджень та фокус-груп (з цільо-

вими та експертними аудиторі-

ями) з метою виявлення пріори-

тетних напрямів у роботі місце-

вих органів влади, потреб гро-

мадськості та ставлення на-се-

лення до нагальних проблем ро-

звитку держави та області 

2019-2021 

роки 

На 2021 рік фінансування для проведення соціологічних досліджень, фокус-груп не передбачено 

Завдання 2. Підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства (ІГС) 

1.  Надання фінансової підтримки 

для виконання (реалізації) прое-

ктів, розроблених інститутами 

громадянського суспільства (за 

результатами проведення кон-

курсу проектів) 

2019-2021 

роки  

12-13.01.2021 проведено засідання конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу проектів, роз-

роблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься під-

тримка у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету. 

Усього на конкурс було подано 35 пропозицій від 20 інститутів громадянського суспільства, загальний 

обсяг фінансування, який хотіли б отримати учасники конкурсу, перевищив 2 млн гривень. У відкри-

тому захисті брало участь 32 проекти. 

Переможцями конкурсу стали 5 проектів, які отримають фінансування на 250 тис. гривень.  

Сумським обласним комітетом молодіжних організацій реалізовано проект «Відродження, збереження 

та розвиток писанкарства на Сумщині», в рамках якого проведено більше 150 майстер-класів із розпису 

традиційної регіональної писанки та презентацію однойменного альбому. До участі в проекті залучено 

понад 1,5 тисячі жителів області. На реалізацію проекту використано 68 тис. гривень 

2.  Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям вете-

ранів війни, політичних в’язнів 

і репресованих, громадян, які 

постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи (за ре-

зультатами проведення конку-

рсу проектів) 

2021 рік Зібрано пропозиції для участі в конкурсі проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів 

війни, політичних в’язнів і репресованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-

рофи. Визначення переможців та обсягів фінансування заплановано в липні 2021 року 
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3.  Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям осіб з 

інвалідністю (за результатами 

проведення конкурсу проектів) 

2021 рік Зібрано пропозиції для участі в конкурсі проектів, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з ін-

валідністю, проте кошти на реалізацію цього заходу на 2021 рік не передбачено 

Завдання 3. Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики 

1.  Проведення за участю представ-

ників місцевих органів виконав-

чої влади та органів місцевого 

самоврядування єдиних інфор-

маційних днів, зустрічей з пред-

ставниками ІГС, інших заходів 

для інформування громадськості 

з питань регіональної та місцевої 

політики, врахування позиції на-

селення щодо розвитку терито-

рій та життєзабезпечення місце-

вих громад з використанням 

друкованих та електронних ін-

формаційно-просвітницьких ма-

теріалів 

2019-2021 

роки 

У містах та районах області проведено 15 інформаційно-просвітницьких кампаній: із запобігання поши-

ренню на території України короновірусу COVID-19; з популяризації проекту єМалятко; з нагоди від-

значення Дня Соборності України; до Дня кримського спротиву російській окупації; до 150-річчя від 

дня народження Лесі Українки; до Дня Героїв Небесної Сотні; з питань протидії торгівлі  

людьми; популяризації військової служби за контрактом в окремому загоні спеціального призначення 

«Азов»; проведення вакцинації від COVID-19; до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника; до 

Дня Європи; щодо  використання про е-підпису; щодо популяризації надання адміністративних послуг; 

щодо  захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації «Тільки не мовчи»; до Дня Конститу-

ції України. 
У рамках кампаній розміщено та розповсюджено постери на білбордах, сітілайтах, плакати в населених 
пунктах області 

2.  Проведення заходів щодо відзна-
чення в області державних свят, 
історичних, пам’ятних дат, ви-
значних подій області з широким 
залученням до їх організації та 
проведення громадськості 

2019-2021 
роки 

З початку 2021 року організовано проведення заходів за участю керівництва області, районів та міст до  

Дня Соборності України (22.01.2021); Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(15.02.2021); Дня Героїв Небесної Сотні (20.02.2021); 207-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка 

(09.03.2021); Дня українського добровольця (14.03.2021); Дня пам’яті та примирення, 76-ї річниці Пе-

ремоги над нацизмом у Другій світовій війні (08.05-09.05.2021); Дня пам’яті жертв політичних репресій 

(16.05.2021); 160-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка (22.05.2021); Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні (22.06.2021); Дня Конституції України (28.06.2021). 

На етапі організації підготовки проведення відповідних заходів враховувались пропозиції об’єднань 

громадян, окремі їх представники запрошувались на наради, засідання оргкомітетів, що проводились 

керівництвом Сумської обласної державної адміністрації. Надавалось сприяння громадським організа-

ціям у проведенні ними власних заходів.  

У Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці до Дня пам’яті Героїв Крут 21.01.2021 органі-

зовано відкриття виставки Українського інституту національної пам’яті «Українська революція 1917-

1921: регіональний вимір». 
У Сумській міській бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка 11.06.2021 організовано засідання в форматі «круглого 
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столу» за участю науковців та громадських активістів на тему: «Євген Коновалець в боротьбі за Укра-
їнську самостійну соборну державу» до 130-річчя полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців 

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 актуа-
льних питань життєдіяльності 
області, через наявні інформа-
ційні канали – веб-портал місце-
вих 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) всіх форм власності, власкори всеукраїнських друкованих ви-

дань, інформаційних агентств, представники телерадіокомпаній, інтернет-видань. 

З метою забезпечення вільного доступу громадськості до інформації про діяльність органів виконавчої 

влади Сумської області функціонує офіційний веб-портал 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 управління організовувало та проводило 

до 10 медіа-заходів, за підсумками яких на всеукраїнські та місцеві ЗМІ, інтернет-видання направля-

лись прес-релізи, фото та інформаційні матеріали. У звітному періоді у стрічці новин веб-порталу міс-

цевих органів виконавчої влади Сумської області розміщено 1665 інформаційних повідомлень. 

Провідні телерадіоорганізації Сумської області у 379 випусках новин і тематичних передачах 

висвітлювали діяльність голови Сумської обласної державної адміністрації та у 166 – заступників 

голови Сумської обласної державної адміністрації.  

Голова Сумської обласної державної адміністрації взяв участь у 6 «прямих» ефірах, 16 брифінгах. Зага-

лом керівництво Сумської обласної державної адміністрації надало 493 коментарі для ЗМІ, інтернет-

видань 

2.  Висвітлення питань розвитку аг-

ропромислового комплексу 

2019-2021 

роки 

За участю керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації протягом зві-

тного періоду проведено 1 прес-конференцію, 51 брифінг, 53 «прямі» ефіри, надано 608 коментарів для 

ЗМІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Висвітлення питань розвитку га-

лузі освіти 

2019-2021 

роки 

4.  Висвітлення питань екологічної 

безпеки 

2019-2021 

роки 

5.  Висвітлення питань розвитку га-

лузі економіки та промислово-

сті, децентралізаційних процесів 

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 строкової 

та контрактної служби у лавах 

Збройних Сил України, Націона-

льної гвардії України 

2019-2021 

роки 

13.  Висвітлення питань розвитку ін-

фраструктури, будівництва до-

ріг 

2019-2021 

роки 

14.  Висвітлення питань реалізації 

проекту «Велике будівництво» 

2019-2021 

роки 

15.  Висвітлення питань розвитку ту-

ризму та промоцій Сумщини 

2019-2020 

роки 

16.  Висвітлення питань щодо затвер-

дження та виконання бюджету 

2021 рік 

17.  Проведення інформаційних ка-

мпаній з питань реалізації в об-

ласті Стратегії розвитку Сумсь-

кої області  

2019-2021 

роки 

Із залученням місцевих ЗМІ всіх форм власності, інтернет-видань проведено 4 інформаційні кампанії 

щодо внесення змін та доповнень до Стратегії розвитку Сумської області, реалізації в області президе-

нтського проекту «Велике будівництво», земельної реформи, малої приватизації об’єктів державної вла-

сності у Сумській області тощо 

18.  Забезпечення он-лайн трансля-

цій засідань колегії, апаратних 

нарад та інших розширених на-

рад, суспільно-важливих заходів 

Сумської обласної державної ад-

міністрації 

 

2019-2021 

роки 

Щотижня та щомісяця проводяться онлайн трансляції засідань колегій, брифінгів та інших суспільно 

важливих нарад у Сумській обласній державній адміністрації. Онлайн трансляції подаються на офіцій-

них сторінках Facebook, Youtube, Telegram Сумської обласної державної адміністрації 

 

19.  Виготовлення відеоматеріалів 2019-2021 Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 
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про соціально-економічний роз-

виток області та реалізацію ре-

форм на Сумщині  

роки 

20.  Висвітлення реалізації проекту 
«Велика реставрація» 

2021 рік Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

21.  Виготовлення та поширення серед 
військовослужбовців, молоді, гро-
мадських організацій, населення 
області інформаційної продукції 
військово-патріотичної тематики 
про діяльність військових підрозді-
лів Збройних Сил України (бук-
лети, цикли теле- та радіопрограм, 
газети, вісники, бюлетені тощо) 

2021 рік Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

22.  Організація роботи пресцентру 
Сумської обласної державної ад-
міністрації  

2021 рік Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

23.  Створення єдиного вебпорталу 
місцевих органів виконавчої 
влади Сумської області 

2021 рік Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

24.  Проведення інформаційно-роз’яс-
нювальної роботи щодо запрова-
дження протиепідемічних заходів, 
спрямованих на протидію поши-
рення гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2 

2021 рік Звіт про реалізацію заходу буде надано за підсумками 9 місяців 2021 року 

Завдання 5. Підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції  

1.  Забезпечення випуску кращих 

видань краєзнавчої, історичної, 

дитячої, художньої літератури мі-

сцевих авторів відповідно до кон-

цепції національного книгови-

дання 

2019-2021 

роки 

На розгляд експертної ради з питань  книговидання було подано 16 заявок щодо фінансової підтримки 

з обласного бюджету видання книжкових проектів місцевих авторів, краєзнавців. Проведено 2 засідання 

експертної ради з питань книговидання, де обговорено актуальність книжкових проектів, визначено 

пріоритетність щодо надання фінансової підтримки з обласного бюджету 

2.  Сприяння діяльності обласної 2019-2021 Здійснено збір, узагальнення фото, інформаційних та ілюстративних матеріалів для видання щорічного 
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організації Національної спілки 

письменників України 

роки випуску літературного альманаху «Слобожанщина» Сумської обласної організації Національної спілки 

письменників України 

3.  Підготовка та видання чергової 

книги у рамках реалізації проекту 

«Сумщина. Велика спадщина» 

2020-2021 

роки 

Здійснено збір, узагальнення фото, інформаційних та ілюстративних матеріалів для видання четвертої 

книги у рамках проекту «Сумщина. Велика Спадщина» - «Проза (після ХХ ст.)», в якій узагальнено 

кращі літературні доробки після ХХ сторіччя письменників, творчий та життєвий шлях яких пов’язаний 

з Сумщиною 

4.  Підготовка та видання біографі-

чної книги про видатних особи-

стостей Сумщини 

2019-2021 

роки 

Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

5.  Підготовка та видання книги про 

видатні історичні події та «тури-

стичні магніти» на Сумщині 

2020-2021 

роки 

Реалізація заходу не здійснювалась у зв’язку з відсутністю фінансування 

6.  Організація презентацій, книжко-

вих виставок та участі книг місце-

вих авторів, виданих за кошти 

Сумської обласної державної ад-

міністрації, у всеукраїнських та 

регіональних виставках 

2019-2021 

роки 

Видано та презентовано на тематичній виставці книгу-альбом «Відродження, збереження та розвиток 

писанкарства на Сумщині», у рамках підготовки якої проведено більше 150 майстер-класів з розпису 

традиційної регіональної писанки, до яких залучено понад 1,5 тис. жителів області. 

Презентовано книгу «Шляхами предків: засади національно-патріотичного (козацького) виховання». 

Автором-упорядником книги є голова Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України Олег Корнієнко. 

У територіальних громадах проведено 10 презентацій книг місцевих авторів у форматі офлайн та он-

лайн. Проведено урочисту презентацію книги-альбому «Імена України. 100 Митців», у якій представ-

лені твори кращих митців України від часів Київської Русі до початку ХХІ століття. У містах і районах 

Сумської області було проведено 6 презентацій та онлайн презентацій книг місцевих авторів.  

Сумською обласною державною адміністрацією створено офіційну сторінку «#Читати_модно» у мережі 

Фейсбук з метою залучення громадськості до літературного та мистецького життя Сумщини. 

На офіційному веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області на сторінці Департаме-

нту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністра-

ції діє рубрика «Підтримка місцевого книговидання», де розміщуються інформаційні матеріали про за-

ходи, спрямовані на популяризацію та підтримку творчості письменників області, книжкової продукції 

місцевих виробників, розвиток і підтримку читацької культури. 

7.  Розповсюдження серед бібліоте-

чних закладів, навчальних закла-

дів, музейних закладів області, 

авторів, громадських організацій, 

місцевих органів виконавчої 

2019-2021 

роки 

Розповсюдження серед бібліотечних, навчальних, музейних закладів області, авторів, громадських ор-

ганізацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування книг, виданих за бю-

джетні кошти, здійснюється у ІІІ та ІV кварталах 
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влади та органів місцевого само-

врядування, органів місцевого са-

моврядування об’єднаних тери-

торіальних громад книг, виданих 

за бюджетні кошти 

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 

2019-2021 

роки 

Фінансування заходів на 2021 рік за рахунок коштів обласного бюджету не передбачено 

Завдання 2. Реалізація антитерористичних заходів 

1.  Реалізація заходів спрямованих 

на унеможливлення здійснення 

терористичних актів на терито-

рії регіону 

2019-2021 

роки 

Фінансування заходів на 2021 рік за рахунок коштів обласного бюджету не передбачено 

Завдання 3. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності держави 

1.  Реалізація заходів щодо охорони 

важливих об’єктів, організації 

блок-постів, проведення боро-

тьби з диверсійно-розвідувальни-

ми силами, іншими озброєними 

формуваннями агресора та анти-

державними незаконно утворе-

ними озброєними формуван-

нями, допомога в охороні та за-

хисті державного кордону 

2019-2021 

роки 

Фінансування заходів на 2021 рік за рахунок коштів обласного бюджету не передбачено 

Завдання 4. Покращення умов утримання засуджених в установах Державної пенітенціарної служби України в Сумській області 

1.  Реалізація заходів щодо створен-

ня сприятливих умов для утри-

мання засуджених протидія реци-

дивної злочинності, мінімізація 

злочинного впливу на неповнолі-

тніх та молодіжне середовище 

2020-2021 

роки 

Фінансування заходів на 2021 рік за рахунок коштів обласного бюджету не передбачено 

Завдання 5. Забезпечення надання шефської допомоги Збройним Силам України 
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1.  Надання шефської допомоги на ви-

конання Указу Президента Укра-

їни від 11 лютого 2016 року № 44 

(зі змінами) «Про шефську допо-

могу військовим частинам Зброй-

них Сил України, Національної 

гвардії України та Державної при-

кордонної служби України» 

2019-2020 

роки 

Фінансування заходів на 2021 рік за рахунок коштів обласного бюджету не передбачено 

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 гідротехніч-

них та берегоукріплювальних 

споруд, захисних протипавод-

кових дамб 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді реалізація заходу не здійснювалась 

2.  Розчищення та регулювання ру-

сел річок і водойм; відновлення 

та підтримання сприятливого гі-

дрологічного режиму, санітар-

ного стану річок і водойм 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді реалізація заходу не здійснювалась 

3.  Будівництво та реконструкція 

необхідних споруд для очищен-

ня стічних вод, що утворю-

ються в промисловості, комуна-

льному господарстві, інших га-

лузях народного господарства 

2019-2021 

роки 

Відповідно до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізо-

вуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на будівництво очи-

сних споруд у селі Біловоди Роменського району передбачено 5614,879 тис. гривень (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 р. № 297-р) 

Завдання 2. Охорона та раціональне використанням земель водного фонду 

1.  Паспортизація водних об’єктів, 

створення водоохоронних зон  

з комплексом агротехнічних, лі-

сомеліоративних, гідротехніч-

них, санітарних, інших заходів, 

спрямованих на запобігання за-

брудненню, засміченню, вис-

2019-2021 

роки 
Станом на 01.07.2021 виготовлено 10 паспортів водного об’єкту загальною площею 153,403 гектара, 

поновлено 3 договори оренди земельної ділянки з розташованими на ній водними об’єктами загальною 

площею 32,3424 гектара. Припинено право використання двох земельних ділянок з розташованими на 

них водними об’єктами шляхом розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди загальною пло-

щею 10,1732 гектара 
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наженню водних ресурсів 

Завдання 3. Охорона, збереження та відтворення рослинного світу 

1.  Виконання робіт зі створення 

захисних лісових насаджень 

2019-2021 

роки 
Державними лісогосподасрькими підприємствами створено захисні лісові насадження на загальній 

площі 11 гектарів 

2.  Виконання робіт зі створення 

захисних лісових насаджень та 

полезахисних лісових смуг на 

землях, що незайняті лісом 

2019-2021 

роки 
ОКАП «Сумиоблагроліс» створено захисні лісові насадження та полезахисні смуги на загальній площі 

101,1 гектара  

Завдання 4. Виведення деградованих та малопродуктивних земель з інтенсивного сільськогосподарського використання  

1.  Розроблення проектів землеуст-

рою щодо консервації земель на 

території Краснопільського, 

Путивльського, Роменського, 

Середино-Будського та Шост-

кинського районів 

2019-2021 

роки 
Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації спільно з Голов-

ним управлінням Держгеокадастру у Сумській області опрацьовуються документи та матеріали, необхідні 

для реалізації заходу з розроблення проектів землеустрою щодо консервації земель на території Шостки-

нського району. З метою раціонального використання коштів, що надходять у порядку відшкодування 

витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, та обліковуються на спеціальному ра-

хунку обласного бюджету, опрацьовується можливість перерозподілу їх сільським, селищним та міським 

радам шляхом надання субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів, передбачених частиною 

другою 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 проектів створен-

ня територій та об’єктів приро-

дно-заповідного фонду 

2019-2021 

роки 
Захід включено до проекту кошторису та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік (далі – проект кошторису на 2021 рік), заплановано 

розробку 14 проектів. Проведено робочі наради з науковцями, представниками закладів охорони істо-

рико-культурної спадщини та лісогосподарськими підприємствами області щодо пошуку перспектив-

них до заповідання територій та об’єктів 

2.  Проведення спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання зни-

щенню, пошкодженню природ-

них комплексів територій, об’єк-

тів природно-заповідного фонду: 

розроблення проектів землеуст-

рою з організації та встановлення 

меж територій природно-запо-

відного фонду 

2019-2021 

роки 
Захід включено до проекту кошторису та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік, заплановано розробку 23 проектів 
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3.  Утримання об’єктів природно-

заповідного фонду 

2019-2021 

роки 
Захід включено до проекту кошторису та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік, заплановано встановлення інформаційних знаків 

державного зразка на території 8 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

Завдання 2. Охорона, збереження та відтворення тваринного світу 

1.  Збереження видів тварин, зане-

сених до Червоної книги Укра-

їни, поліпшення середовища їх 

перебування, зростання, ство-

рення належних умов для розм-

ноження у природних умовах, 

розведення та розселення (при-

дбання кормів для зубрів) 

2019-2021 

роки 
Захід включено до проекту кошторису та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік, заплановано придбання кормів для зубрів 

2.  Будівництво, розширення та ре-

монт розплідників і ферм для 

розведення диких звірів та пта-

хів з метою їх розселення в при-

родному середовищі 

2019-2021 

роки 
Захід включено до проекту кошторису та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік, заплановано продовження робіт з організації воль-

єрного господарства по розширенню видового складу диких мисливських тварин (олень благородний, 

лань європейська) 

Завдання 3. Наукове та інформаційне забезпечення галузі охорони довкілля 

1.  Розроблення та коригування регі-

ональних екологічних програм; 

видання поліграфічної продукції з 

екологічної тематики; проведення 

заходів з пропаганди охорони нав-ко-

лишнього природного середовища  

2019-2021 

роки 

Захід включено до проекту кошторису та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік, заплановано завершення робіт з розробки Регіона-

льного плану управління відходами, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – науково-

публіцистичної книги «Скарби природи Ворсклянського краю та їх охорона», проведення екофестивалю 

«Чарівний серпень на Десні» тощо 

Завдання 4. Раціональне використання та зберігання відходів виробництв та побутових відходів 

1.  Забезпечення екологічно безпеч-

ного збирання, перевезення, збе-

рігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження, захо-

ронення відходів та небезпечних 

хімічних речовин, у тому числі 

непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів за-

хисту рослин 

2019-2021 

роки 

Захід включено до проекту кошторису та плану природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік, заплановано проведення робіт з перезатарення та 

вивезення на утилізацію 259,506 тонни хімічних засобів захисту рослин та тари з під них 
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2.  Будівництво, реконструкція та ре-

культивація полігонів та звалищ 

твердих побутових відходів; при-

дбання спеціальної техніки, кон-

тейнерів для збору твердих побу-

тових відходів; інформаційно-

просвітницька діяльність з упро-

вадження ефективних методів по-

водження з твердими побутовими 

відходами 

2019-2021 

роки 

У звітному періоді придбано 40 контейнерів для змішаного та роздільного збору твердих побутових 

відходів (далі – ТПВ) на загальну суму 157,9 тис. гривень, здійснено заходи щодо реконструкції та об-

лаштування діючих полігонів ТПВ у містах Лебедин, Суми на загальну суму 69,5 тис. гривень. 
Відповідно до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізо-

вуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на будівництво по-

лігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради 

Сумського району передбачено 10000 тис. гривень (розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 12 квітня 2021 р. № 297-р). Використано 5000 тис. гривень з місцевого бюджету. З державного фонду 

регіонального розвитку надійшло 2270,723 тис. гривень, використано – 2125,86 тис. гривень 

Завдання 5. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації 

1.  Утримання Обласного кому-на-

льного закладу «Сумська обла-

сна рятувально-водолазна слу-

жба» 

2019-2021 

роки 

На утримання Обласного комунального закладу «Сумська обласна рятувально-водолазна служба» про-

фінансовано за рахунок обласного бюджету 933,1 тис. гривень 

Завдання 6. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період 

1.  Поповнення та утримання регі-

онального матеріального резер-

ву для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техно-

генного і природного характеру 

та їх наслідків 

2019-2021 

роки 

На поповнення та утримання регіонального матеріального резерву профінансовано за рахунок облас-

ного бюджету 127,6 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 суб`єктами господарюва-

ння та їх відокремленими струк-

турними підрозділами законода-

вства у сфері охорони праці, про-

мислової безпеки та гігієни праці 

2019-2021 

роки 

Управлінням Держпраці у Сумській області проведено 421 захід державного нагляду (контролю) за напря-

мком охорони праці та промислової безпеки, у тому числі 164 планові та 257 позапланових перевірок. 

Виявлено 4669 порушень законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та про-

мислової безпеки, усунуто за звітний період – 3986 порушень. 

Кількість направлених до адміністративного суду позовних заяв щодо призупинення (зупинення, обме-

ження) виробництва, виконання робіт – 31. 

Кількість випадків призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт (за рішенням 

суду) – 209. 

Кількість рішень суду щодо призупинення (зупинення, обмеження) виробництва, виконання робіт, 

прийнятих за результатами розгляду позову територіального управління – 19. 
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Кількість випадків самостійного призупинення виробництва, виконання робіт суб'єктами господарю-

вання, здійснених за результатами їх перевірок до прийняття рішення адміністративним судом – 58. 

За звітний період накладено 279 штрафів на працівників підприємств на суму 111078 гривень, у тому 

числі на керівників підприємств – 209 штрафів 

Завдання 2. Забезпечення належного державного нагляду за безпечною експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки 

1.  У ході проведення заходів дер-

жавного нагляду (контролю) ін-

формування суб’єктів господа-

рювання щодо додержання за-

конодавчих та нормативно-пра-

вових актів про об`єкти підви-

щеної небезпеки 
 

2019-2021 

роки 

Під час проведення комплексних перевірок інспекторами Управління Держпраці у Сумській області 

приділяється особлива увага питанню об’єктів підвищеної небезпеки, наголошується на необхідності 

проходження ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та подачі повідомлень про результати іден-

тифікації, проводяться консультації суб’єктів господарювання із зазначених питань 

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 січня-червня 2021 року на сайті розміщено 127 інформаційних повідомлень з питань охорони 

праці та промислової безпеки, на сторінці у facebook – близько 148 постів. 

Інформація з посиланням на Управління Держпраці у Сумській області постійно з’являється на інтер-

нет-сторінках соціальних партнерів Держпраці, органів місцевого самоврядування, регіональних і все-

українських інформаційних агентств; в ефірі телеканалів, СТС, Відікон, АTV, UA Суми, на хвилі радіо 

Ромен, Українського радіо Суми та на сторінках спеціалізованого науково-технічного журналу «Охо-

рона праці».  

У засобах масової інформації висвітлено понад 180 інформаційних повідомлень із посиланням на прес-

службу 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.   

Всього за звітний період було проведено 8 виступів у ЗМІ, з яких 4 – на радіо, 4 – 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, міжрегіона-

льних, національних, міжнарод-

них виставково-ярмаркових, ін-

вестиційних та інших заходів 

2019-2021 

роки 

Для сприяння участі місцевих виробників у міжнародних виставково-ярмаркових заходах Департамен-

том економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної  адміністрації протягом першого  

півріччя 2021 року продовжувалося наповнення окремої веб-сторінки  (http://gue.sm.gov.ua/index.php/ 
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(форумів, з’їздів, семінарів, 

конгресів конференцій тощо) 

uk/2013-04-18-21-50-35/54-informatsiya-pro-vistavkovo-yarmarkovi-zakhodi) інформацією про міжнаро-

дні виставкові заходи у 82 країнах світу та регіональні виставкові заходи, що розміщені на сайті Міне-

кономіки.  

Крім цього, на веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації 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 тендерні пропозиції 68 країн світу 

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 у першому півріччі 2021 року Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації не придбавалась 

2.  Організація візитів іноземних 

делегацій 

2020-2021 

роки 

З метою розвитку міжрегіонального співробітництва Сумською обласною державною адміністрацією в 

січні-червні 2021 року проведено 8  заходів міжнародного характеру як в економічній, так і в гуманітарній 

сферах, у яких взяли участь представники 10 країн світу (Китай, Німеччина, Чехія, Словаччина, Ліхтен-

штейн, Узбекистан, Латвія, Туреччина, Італія, Азербайджан). 

У січні-червні 2021 року презентовано інвестиційний, економічний та науковий потенціал Сумської об-

ласті в рамках проведення зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Узбекистан в 

Україні Курмановим Алішером Анваровичем (11-12.02.2021), під час візиту іноземних громадян - пред-

ставників інвестиційної компанії у сфері альтернативної енергетики Nord Areal Energy GmbH (16.02.2021), 

Надзвичайного та Повноважного Посла Чеської Республіки в Україні і Надзвичайного та Повноважного 

Посла Словацької Республіки в Україні (01.03.2021), представників ГО «Китайська діаспора в Україні» 

(23.03.2021), Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Туреччина в Україні Ягмура Ахмета 

Гюльдере (27.05.2021), представників міжнародної компанії Гуала Кложерс СпА на чолі з її Президентом 

та Генеральним директором Габріелем Дель Торкіо (02.06.2021), делегації від Азербайджанської Респуб-

ліки на чолі з Почесним консулом Азербайджанської Республіки в місті Харків паном Салмановим А.Ф. 

(09.06.2021) 

Розділ 5. Поліпшення якості державного управління 

Завдання 1. Підтримка реалізації повноважень місцевих та територіальних органів виконавчої влади 

1.  Сприяння реалізації державної 

політики в області 

2019-2021 

роки 

На реалізацію заходу фінансування на 2021 рік не передбачено 

http://www.gue.sm.gov.ua/index.php/uk/zakordonni-tenderni-zakupivli
http://www.gue.sm.gov.ua/index.php/uk/zakordonni-tenderni-zakupivli
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2.  Проведення стратегічної еколо-

гічної оцінки проектів докумен-

тів державного планування 

 

2021 рік Звіт про виконання заходу буде надано за підсумками 9 місяців 2021 року 

Завдання 2. Моніторинг наявних кадрових ресурсів та проблемних питань з управління персоналом і проходження державної служби органів 

виконавчої влади Сумської області 

1.  Аналіз кількісного і якісного 

складу державних органів Сум-

ської області 

2019-2021 

роки 

Сумською обласною державною адміністрацією здійснено організаційно-інформаційний супровід захо-

дів щодо реорганізації районних державних адміністрацій відповідно до вимог урядових завдань з удо-

сконалення державного управління. 

Відповідно до Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адмі-

ністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністра-

цій, що припиняються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2020 р. 

№ 1321, із запланованих 750 осіб, які підлягали вивільненню у районних державних адміністраціях, що 

припиняються, наразі вивільнено всіх працівників, з них 382 – продовжили роботу в укрупнених рай-

держадміністраціях та органах місцевого самоврядування. 

Проведено збір інформації та аналіз даних щодо кількісного і якісного складу державних органів, що 

входять до складу місцевих державних адміністрацій Сумської області 

2.  Моніторинг стану впроваджен-

ня норм законодавства про дер-

жавну службу в державних орга-

нах; аналіз актів державних орга-

нів з питань управління пер-сона-

лом; анкетування посадових 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, видані 

відповідні розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від  16.06.2021 № 412-ОД, 

від 16.06.2021 № 413-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 

У рамках реалізації плану підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів місцевого 

самоврядування за професійними програмами для вперше призначених на державну службу, для дер-

жавних службовців, які не підвищували кваліфікацію протягом трьох років, а також для інших категорій 

працівників за цільовими тематичними програмами проведено ряд лекційних і практичних занять на 

базі Сумського центру післядипломної освіти з актуальних питань управління персоналом та прохо-

дження державної служби, трудового права. Активно використовуються сучасні інформаційні системи, 

навчальні інтернет-платформи, соціальні мережі, спеціалізовані сайти тощо 

2.  Освоєння і відпрацювання 2019-2021 

роки 

На базі Сумського центру післядипломної освіти у рамках постійнодіючого тематичного семінару-прак-

http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/412_21.pdf
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/413_21.pdf
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практичних навичок з управ-

ління персоналом та інших  

інструментів управління людсь-

кими ресурсами посадових осіб 

державних органів і органів мі-

сцевого самоврядування 

тикуму «Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній службі» 04.02.2021 прове-

дено семінар-практикум зі службами управління персоналом Сумської обласної державної адміністра-

ції, розглянуто питання організації щорічного оцінювання державних службовців, удосконалення про-

фесійних компетентностей працівників. Також 13.04.2021 проведено семінар-практикум зі службами 

управління персоналом Сумської обласної державної адміністрації, розглянуто актуальні зміни законо-

давства з питань кадрового менеджменту тощо. 

3.  Упровадження наставництва на 

державній службі 

2019-2021 

роки 

Практичні питання адаптації державних службовців включено до навчальних програм семінарів  

на 2021 рік 

4.  Розробка методичних рекомен-

дацій, інструктивних та інших 

допоміжних матеріалів з питань 

державного управління та кад-

рового менеджменту 

2019 рік 
(2020-2021 

роки  

за потреби)  

Розроблено методичні рекомендації, у тому числі про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-

раїни щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі 

Завдання 6. Інституційне забезпечення євроінтеграційних процесів 
1. Участь у створенні та функціо-

нуванні агенції регіонального 

розвитку «Офіс євроінтеграції» 

2021 рік В області відновлено роботу щодо створення Агенції регіонального розвитку Сумської області. Розпоря-

дженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.04.2021 № 265-ОД оновлено склад ро-

бочої групи з питань сприяння утворенню Агенції регіонального розвитку Сумської області. 

22.04.2021 відбулося засідання нового складу робочої групи, на якому було підтримано ініціативу облас-

ної державної адміністрації щодо створення Агенції.  

Потенційними співзасновниками Агенції: Сумською торгово-промисловою палатою, Сумським націона-

льним аграрним університетом, Сумським державним університетом, Сумським регіональним відділен-

ням Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних 

громад» прийняті рішення про згоду виступити співзасновниками Агенції. Всеукраїнська асоціація орга-

нів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» не прийняла рішення щодо участі у співзасну-

ванні Агенції, проте готова долучитися до діяльності Агенції. 

10 червня 2021 року в рамках Регіонального тижня громад було підписано Меморандум про взаємодію 

між Сумським регіональним (обласним) відділенням асоціації органів місцевого самоврядування «Асоці-

ація об’єднаних територіальних громад», Сумською обласною державною адміністрацією та Сумською 

обласною радою. Вказаний трьохсторонній документ має на меті налагодження постійної ефективної вза-

ємодії та співпраці між органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади щодо забезпе-

чення прав та інтересів територіальних громад, зокрема, участі у подальшому заснуванні Агенції. 

18.06.2021 прийнято рішення Сумської обласної ради щодо визначення уповноваженої посадової особи 

для представлення інтересів засновника Агенції – Сумської обласної ради (Федорченко В.М), та визна-

чення представника від Сумської обласної ради до складу Наглядової ради (Баня М.В.). 

https://ips.ligazakon.net/document/t211217?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/t211217?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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Опрацьовано проекти установчих документів, необхідних для створення Агенції: Положення про Аген-

цію та Положення про Наглядову Раду Агенції спільно з Сумською обласною радою 
 

 

Директор Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Сумської  

обласної державної адміністрації            Олександр КУЧКОВ.



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 

Індикатор 

Одиниця 

виміру 

2021 рік 

план 

Січень-червень 

2021 року 

факт 

Виконання 

плану 

Валовий регіональний продукт  % 100,5 …1 х 

Промисловість     

Індекс промислової продукції  % 102 99,1 2 -2,9 в.п. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах млрд гривень 49 23,3 2 47,6% 

(у % до попереднього року) % 101 128 2 +27 в.п. 

Сільське господарство     

Валова продукція сільського господарства млн гривень 30351,3 1529,5 2 5% 

(у % до попереднього року) % 100,4 98,3 -2,1 в.п. 

Обсяги виробництва валової продукції рослинництва % 101,2 133,3 +32,1 в.п. 

Обсяги виробництва валової продукції тваринництва % 96,3 98 +1,7 в.п. 

Будівництво, інвестиційна діяльність     

Обсяг виконаних будівельних робіт млн гривень 1685,3 470,7 2 27,9% 

(у % до попереднього року) % 94,3 92,3 2 -2 в.п. 

Уведення в експлуатацію загальної площі житла тис. кв. метрів 111,8 20,4 3 18,2% 
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансу-

вання у фактичних цінах 
млн гривень 8422 1313,2 3 15,6% 

(у % до попереднього року) % 104,2 138 3 +33,8 в.п. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком млн доларів США 481 4 345 4 71,7% 

(у % до попереднього року) % 126,2 101 4 -25,2 в.п. 

Загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами млн доларів США 1674,9 700,9 2 41,8% 

(у % до попереднього року) % 104 107,1 2 +3,1 в.п. 

Експорт товарів млн доларів США 867,2 389,9 2 45% 

(у % до попереднього року) % 102,9 110,7 2 +7,8 в.п. 

Імпорт товарів млн доларів США 807,7 311 2 38,5% 
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Індикатор 

Одиниця 

виміру 

2021 рік 

план 

Січень-червень 

2021 року 

факт 

Виконання 

плану 

(у % до попереднього року) % 105,2 102,9 2 -2,3 в.п. 

Показники рівня життя     

Чисельність наявного населення тис. осіб 1044,6 1046 2 100,1% 
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського 

господарства, малих підприємств (без військовослужбовців) 
млн гривень 25801 10007,9 2 38,8% 

Середньомісячна заробітна плата номінальна гривень 10000 10915 2 109,2% 
Темп зростання реальної заробітної плати, у % до попереднього 

року 
% 104,2 111,6 2 +7,4 в.п. 

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економіч-

ною діяльністю 
тис. осіб 473 494,3 3 104,5% 

Чисельність безробітних, розрахована за методологією МОП тис. осіб 44,5 50,4 3 113,3 

Рівень безробіття, розрахований за методологією МОП % 9,1 10,2 3 +1,1 в.п. 

Створення робочих місць одиниць 10100 4105 40,6% 

Споживчий ринок     
Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юри-

дичних, так і фізичних осіб) 
млн гривень 23605,1 10070,4 2 42,7% 

(у % до попереднього року)  102,9 111,9 2 +9 в.п. 
 
1 попередні дані за 2021 рік будуть оприлюднені органами статистики в липні 2022 року. 
2 дані за січень-травень 2021 року.  
3 дані за січень-березень 2021 року.  
4 дані станом на 31.03.2021.  
5 дані станом на 01.06.2021.  

 

Директор Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Сумської  

обласної державної адміністрації            Олександр КУЧКОВ 


