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1. Методологія та процес розроблення Плану реалізації Стратегії 

 

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року 

(затверджена рішенням Сумської обласної ради від 09.04.2015) забезпечує системний та 

комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подолання 

проблем, що перешкоджають розвитку області, а також визначає цілі та принципи їх 

досягнення з метою забезпечення сталого розвитку регіону. 

Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку області до 2020 року, 

скеровуючи зусилля на досягнення стратегічного бачення:  

Сумщина – Північний рубіж України, регіон сталого економічного зростання на 

основі інноваційної промисловості, важливий продовольчий центр країни з 

екологічним, високоефективним сільським господарством, комфортний та безпечний 

край, де є всі умови для всебічного розвитку людини. 

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 04.08.2016 № 392-ОД розпочато розроблення Плану реалізації Стратегії регіонального 

розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки відповідно до цілей, 

поставлених у Стратегії, та з огляду на існуючі та передбачувані можливості та проблеми 

розвитку регіону (далі – План реалізації Стратегії).  

Часові рамки Плану реалізації Стратегії складають 3 роки. 

Технічні завдання Плану реалізації Стратегії узгоджувались з наявними та 

потенційними фінансовими ресурсами, спрямовані на використання економічних 

можливостей регіону, підвищення його конкурентоспроможності на основі внутрішніх і 

зовнішніх факторів, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності 

населення.  

При розробці Плану реалізації Стратегії враховувались ключові положення та основні 

пріоритету розвитку, визначені Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», 

середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Державною стратегією 

регіонального розвитку України на період до 2020 року та іншими документами. 

Програми Плану реалізації Стратегії співпадають із стратегічними цілями Стратегії: 

- стратегічна ціль 1: Розвиток економічного потенціалу регіону («Регіон сталого 

економічного зростання»); 

- стратегічна ціль 2: Розвиток сільських територій («Регіон рівних можливостей»); 

- стратегічна ціль 3: Розвиток людського капіталу («Основний рушій розвитку – 

людина!»). 
 

Стратегічні цілі 

1. Розвиток економічного 

потенціалу регіону 

2. Розвиток сільських 

територій 

3. Розвиток людського 

капіталу 

Операційні цілі 

1.1. Створення нових високо-

технологічних виробництв та 

інноваційних форм організації 

підприємств 

2.1. Підвищення рівня ефек-

тивності виробництва в аграр-

ному секторі 

3.1. Підвищення адаптивності 

населення до потреб ринку 

праці 

1.2. Стимулювання розвитку 

малого та середнього бізнесу 

2.2. Розвиток сільських тери-

торій та периферії навколо 

малих міст 

3.2. Підвищення обізнаності 

та соціальної активності 

мешканців 

1.3. Розвиток внутрішнього 

та в’їзного туризму 

3.3. Удосконалення системи 

регіонального управління 

1.4. Підвищення енергоефек-

тивності в усіх секторах 

1.5. Розвиток територій 
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Процес розроблення Плану реалізації Стратегії проводився відповідно до 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.08.2016 № 392-ОД 

«Про розроблення проекту Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року на 2018-2020 роки» (зі змінами) за участю сформованих за 

тематичними програмами Стратегії експертних груп (створені розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 30.09.2016 № 494-ОД), до складу яких 

увійшли представники обласної державної адміністрації, обласної ради, громадських 

організацій та наукових установ області. Експертними групами на засіданнях було 

обговорено та погоджено технічні завдання за відповідними напрямками Стратегії. 

Основним припущенням успішності реалізації Програм Плану реалізації Стратегії є 

наявність закладених фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності 

суб’єктів реалізації окремих проектів, зокрема: 

спроможність регіональної влади об’єднати зусилля всіх учасників упровадження 

Стратегії (органи державної та місцевої влади, бізнес, освітні та наукові установи, громадські 

організації, окремі особи) на досягнення спільного результату; 

спроможність і готовність місцевого населення, установ та організацій області взяти 

участь та надати підтримку в реалізації Програм, що дозволить максимально використати 

підприємницький потенціал мешканців області. 

Моніторинг та оцінка результативності виконання регіональної Стратегії та Плану її 

реалізації на 2018-2020 роки буде здійснюватись відповідно до вимог, визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932.   
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2. Програми Плану реалізації Стратегії 

 

Програма 1. Розвиток економічного потенціалу регіону 

 

Розвиток економічного потенціалу регіону є першою стратегічною ціллю Стратегії, 

що сформована за результатами соціально-економічного аналізу та аналізу SWOT. 

Досягнення зазначеної цілі передбачається шляхом реалізації 5 операційних цілей та, 

відповідно, 17 завдань. 

Основним завданням є створення нових високотехнологічних виробництв та 

інноваційних форм організації підприємств. Крім того, передбачається стимулювання 

розвитку малого та середнього бізнесу; підвищення енергоефективності в усіх секторах; 

розвиток внутрішнього та в’їзного туризму. Розвиток пріоритетних галузей економіки 

регіону, у свою чергу, дозволить залучити додатковий ресурс на покращення інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури територій області. 

Основна мета Програми – створення сучасного промислово-технологічного комплексу, 

спроможного забезпечувати як внутрішні потреби регіону та країни в цілому, так  

і конкурентоспроможний експорт; збільшення обсягів наукомісткої продукції як основи для 

інноваційного розвитку економіки; перехід до ресурсозберігаючої та екологобезпечної 

моделі розвитку промисловості, що в кінцевому підсумку дозволить забезпечити всебічний 

розвиток територій області. 

Програма «Розвиток економічного потенціалу регіону» кореспондується з програмою 

«Розвиток сільських територій» (Програма 2) та програмою «Розвиток людського капіталу» 

(Програма 3). 
 

Структура Програми 

Програма складається з 5 взаємопов’язаних напрямів, що охоплюють 25 проектів та 

включають: 

заходи, що сприятимуть поліпшенню умов для залучення інвестицій в економіку 

області (серед них: створення належної інфраструктури індустріальних парків, промоція 

інвестиційно-експортного потенціалу регіону тощо), що, у свою чергу, сприятиме створенню 

нових високотехнологічних виробництв та освоєнню інноваційних технологій; 

заходи, що забезпечать розвиток логістично-транспортного потенціалу шляхом 

проведення ремонтних робіт та будівництва автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення;  

заходи, спрямовані на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу та 

підвищення ділової активності населення, зокрема, шляхом фінансової підтримки малого та 

середнього підприємництва; 

заходи, що забезпечать промоцію туристично-рекреаційних можливостей регіону та 

подальший розвиток туристичної інфраструктури; 

заходи, що спрямовані на забезпечення охорони та раціонального використання 

земельних та водних ресурсів, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 

зокрема, сталого функціонування екосистеми річки Сула та відновлення гідрологічного 

режиму річки Ворскла; 

заходи, що передбачають упровадження енергоефективних технологій та новітніх 

технологій із застосуванням альтернативної енергетики в усіх секторах (бізнес, бюджетна 

сфера, приватний сектор); 

заходи, спрямовані на забезпечення всебічного розвитку територій області, зокрема, 

модернізацію сфери житлово-комунального господарства; забезпечення населення доступною, 

якісною, кваліфікованою медичною допомогою всіх рівнів; реформування системи освіти; 

сприяння соціокультурному розвитку людини. 
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Проекти 
Територія, на яку  

проект матиме вплив 

Напрям 1.A. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм 

організації підприємств 

1.1. Створення належної інфраструктури індустріальних парків Сумська область 

1.2. Промоція інвестиційно-експортного потенціалу регіону Сумська область 

1.3. Приведення стану автомобільних доріг загального 

користування державного значення до сучасних технічних вимог 

(транспортне сполучення Київ-Суми-Харків (у межах Сумської 

області) 

Сумська область 

1.4. Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

Сумська область 

1.5. Реконструкція обласного комунального підприємства 

«Аеропорт Суми», оновлення спеціальної техніки та обладнання 

Сумська область 

Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 

1.6. Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва  Сумська область 

Напрям 1.С. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму 

1.7. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж Сумська область 

1.8. Туристична промоція області Сумська область 

1.9. Покращення стану рекреаційних зон та водних об’єктів Сумська область 

1.10. Визначення пріоритетів і шляхів збереження та покращення 

стану басейну р. Сула в межах Сумської області 

Сумська область 

1.11. Відновлення гідрологічного режиму річки Ворскла на 

території Гетьманського національного природного парку в 

межах Сумської області з метою створення додаткових зон 

рекреації 

Сумська область 

Напрям 1.D. Підвищення енергоефективності в усіх секторах 

1.12. Підвищення ефективності управління енергетичними 

ресурсами 

Сумська область 

1.13. Підтримка альтернативної енергетики Сумська область 

1.14. Стимулювання заходів з енергозбереження Сумська область 

Напрям 1.Е. Розвиток територій 

1.15. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг Сумська область 

1.16. Якісну первинну медичну допомогу – в кожну сім'ю Сумська область 

1.17. Розвиток вторинної медичної допомоги Сумська область 

1.18. Розвиток третинної медичної допомоги Сумська область 

1.19. Розвиток екстреної медичної допомоги Сумська область 

1.20. Розбудова сучасного освітнього простору Сумська область 

1.21. Новітні технології в освітньому процесі Сумська область 

1.22. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (селищний та сільський рівень) 

Сумська область 

1.23. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (районний рівень) 

Сумська область 

1.24. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (міський рівень) 

Сумська область 

1.25. Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (обласний рівень) 

Сумська область 

Усього 25 проектів  
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Напрям 1.А. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних 

форм організації підприємств 

Промисловість є основою економіки регіону та головною бюджетоутворюючою 

галуззю. Поряд з цим технологічний рівень промислового виробництва, зокрема, державних 

(комунальних) виробничих підприємств, є досить низьким та потребує кардинального 

оновлення та модернізації промислових потужностей, проведення яких не можливе без 

залучення в економіку області значних інвестиційних ресурсів. З метою створення 

привабливих умов для залучення інвесторів необхідним є здійснення комплексу заходів 

щодо промоції інвестиційних можливостей регіону, визначення перспективних для 

інвестування галузей економіки, окремих територій та об’єктів. Крім того, поліпшення 

транспортної інфраструктури області дозволить суттєво покращити інвестиційну 

привабливість регіону. 

Напрям 1.А. включає в себе 5 проектів, що матимуть вплив у наступних сферах: 

забезпечення умов для створення соціально-побутової, транспортної та комунальної 

інфраструктури для розвитку індустріальних парків, позитивного для ведення бізнесу іміджу 

регіону, та, відповідно, зростання обсягів залучених в економіку області іноземних інвестицій; 

формування сприятливого інвестиційного клімату шляхом промоції інвестиційних 

можливостей регіону, презентацій інвестиційного та експортного потенціалу області; 

проведення модернізації існуючих державних (комунальних) підприємств для 

забезпечення новими робочими місцями населення області; 

удосконалення дорожньої інфраструктури області. 
 

Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 

Малий та середній бізнес є фундаментом розвитку економіки, визначає темпи 

економічного зростання, структуру та якість внутрішнього регіонального продукту та сприяє 

створенню значної частки робочих місць. 

Напрям 1.В. включає в себе 1 проект, що передбачає надання суб’єктам малого та 

середнього підприємництва фінансової підтримки. 
 

Напрям 1.С. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму 

Туристичний потенціал регіону можливо реалізувати лише за допомогою дієвих та 

ефективних туристичних продуктів та послуг, що, у свою чергу, повинні опиратись на 

наявний природно-ресурсний потенціал, історичні та культурні об’єкти. Крім того, важливим 

фактором використання туристичного потенціалу є ефективна промоція відповідних 

продуктів та послуг на туристичних ринках. 

Напрям 1.С. включає в себе 5 проектів, що мають вплив у наступних сферах: 

розвиток туристичної інфраструктури; 

промоція туристичних продуктів та послуг; 

покращення стану рекреаційних зон, водних об’єктів, відновлення та збереження 

екосистем. 

Напрям 1.D. Підвищення енергоефективності в усіх секторах 

Зменшення енергетичної залежності області неможливе без підвищення ефективності 

управління енергетичними ресурсами та впровадження енергозберігаючих заходів у всіх 

сферах суспільного життя. 

Напрям 1.D. включає в себе 3 проекти, що мають вплив у наступних сферах: 

розроблення та впровадження системи енергетичного менеджменту в регіоні, що 

передбачає, зокрема, створення ефективного механізму моніторингу в режимі «on-line» 

теплоспоживання будівлями бюджетних закладів, газоспоживання – відокремленими 

котельними та котельними централізованих систем теплопостачання тощо; 

підтримка альтернативної енергетики;  

упровадження енергоефективних заходів. 
 

Напрям 1.Е. Розвиток територій 

Пріоритетним напрямом регіональної політики є забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища для людини, підвищення якості та стандартів життя 

населення, що передбачає, зокрема, модернізацію сфери житлово-комунального господарства, 
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покращення якості надання медичних послуг, реформування системи освіти, забезпечення 

соціокультурного розвитку людини. 

Напрям 1.Е. включає в себе 11 проектів, що мають вплив у наступних сферах: 

технічне переоснащення та розвиток об’єктів житлово-комунального господарства 

області, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг; 

удосконалення первинної медико-санітарної, вторинної, третинної та екстреної 

медичної допомоги шляхом оновлення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної 

бази закладів, застосування новітніх технологій; 

забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти; 

розвиток культури та задоволення потреб жителів регіону в дозвіллєвому 

обслуговуванні. 
 

Часові рамки та засоби реалізації 

Програма «Розвиток економічного потенціалу регіону» включає в себе 5 компонентів, 

що реалізуються через 5 напрямів, які складаються з 25 проектів.  

Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, що має значення та впливає на 

розвиток економічного потенціалу області. 

Зазначена Програма реалізовуватиметься протягом 2018-2020 років. При цьому 

впровадження проектів, що входять до неї, можливе за рахунок: 

державного фонду регіонального розвитку; 

коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм 

центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери  

у регіонах; 

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

коштів місцевих бюджетів; 

коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій; 

коштів інвесторів, власних коштів підприємств. 
 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація проектів Програми «Розвиток економічного потенціалу регіону» 

має сприяти досягненню наступних результатів: 

створено належну інфраструктуру для розвитку індустріальних парків; 

проведено презентації інвестиційного та експортного потенціалу області, підготовлено 

інформаційні матеріали; 

проведено роботи з реконструкції та капітального ремонту доріг загального користування 

державного та місцевого значення;  

проведено роботи з реконструкції ОКП «Аеропорт Суми», оновлено спеціальну техніку 

та обладнання; 

надано суб’єктам малого та середнього підприємництва фінансову підтримку; 

впроваджено Всеукраїнський педагогічний проект «Розумники»; 

створено нові туристичні об’єкти, продукти та мережі, систему інформування 

туристів, розроблено нові послуги; 

ужито заходів щодо популяризації туристично-рекреаційних можливостей області; 

розроблено технічну документацію з інвентаризації водних об’єктів та земель водного 

фонду, визначено розміри та межі водоохоронних зон, розроблено проекти створення 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

покращено стан басейну р. Сула, відновлено гідрологічний режим річки Ворскла на 

території Гетьманського національного природного парку в межах Сумської області; 

підвищено ефективність управління енергетичними ресурсами, запроваджено 

енергозберігаючі технології; 

покращено стан об’єктів житлово-комунального господарства, скорочено питомі 

показники використання енергетичних і матеріальних ресурсів; 

ужито заходів щодо забезпечення населення області доступною, якісною, кваліфікованою 

медичною допомогою всіх рівнів; 

ужито заходів щодо поліпшення якості надання освітніх послуг; 
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створено умови для задоволення культурно-мистецьких потреб населення. 
 

Показники: 

кількість реалізованих інвестиційних проектів; 

кількість проведених презентацій інвестиційного та експортного потенціалу області; 

протяжність відремонтованих/реконструйованих доріг; 

кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким надано кредитні 

ресурси шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок; 

кількість навчальних закладів, де впроваджено проект «Розумники»; 

динаміка чисельності туристів та відвідувачів; 

кількість створених об’єктів туризму та туристичних продуктів; 

кількість створених водоохоронних зон, розроблених проектів створення природного 

заповідного фонду, кількість встановлених меж територій природного заповідного фонду; 

кількість реконструйованих очисних споруд, протяжність річок, де проведено 

розчищення русел; 

забезпеченість сімейними лікарями на 10 тис. населення; 

рівень онкозанедбаності серед уперше виявлених; 

смертність населення, перинатальна смертність; 

кількість уведених в дію медичних об’єктів після завершення будівництва, 

реконструкції; 

кількість придбаного санітарного транспорту; 

кількість придбаних шкільних автобусів; 

відсоток закладів, охоплених різними формами дошкільної освіти; 

кількість новостворених місць у дошкільних навчальних закладах; 

кількість створених опорних навчальних закладів; 

кількість відремонтованих, відреставрованих та реконструйованих закладів культури; 

протяжність нових та реконструйованих водопровідних, каналізаційних, теплових мереж, 

мереж вуличного освітлення; 

відсоток скорочення споживання природного газу; 

кількість установлених автоматизованих систем регулювання споживання 

енергоресурсів в обласних установах бюджетної сфери, енергоефективних систем опалення 

об’єктів житлово-комунального господарства. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Орієнтовний фінансовий план 
 

 

 

 

 

Проекти 
Бюджет, тис. гривень 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

Напрям 1.A. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм 

організації підприємств 

1.1. Створення належної інфраструктури 

індустріальних парків 

4500 4500 4500 13500 

1.2. Промоція інвестиційно-експортного 

потенціалу регіону 

500 500 500 1500 

1.3. Приведення стану автомобільних доріг зага-

льного користування державного значення до 

сучасних технічних вимог (транспортне сполу-

чення Київ-Суми-Харків (в межах Сумської 

області) 

1170476,603 1224050 1356300 3750826,603 

1.4. Ремонт та будівництво автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення 

386000 404000 400000 1190000 

1.5. Реконструкція обласного комунального 

підприємства «Аеропорт Суми», оновлення 

спеціальної техніки та обладнання 

15000 200000 25000 240000 
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Проекти 
Бюджет, тис. гривень 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 

1.6. Фінансова підтримка малого та середнього 

підприємництва шляхом часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами господарювання для 

реалізації інвестиційних проектів 

2000 5000 5000 12000 

Напрям 1.С. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму 

1.7. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та 

мереж 

5000 2000 1000 8000 

1.8. Туристична промоція області 300 500 700 1500 

1.9. Покращення стану рекреаційних зон та 

водних об’єктів 

660 660 660 1980 

1.10. Визначення пріоритетів і шляхів 

збереження та покращення стану басейну  

р. Сула в межах Сумської області 

3000 6000 10000 19000 

1.11. Відновлення гідрологічного режиму річки 

Ворскла на території Гетьманського 

національного природного парку в межах 

Сумської області з метою створення додаткових 

зон рекреації 

500 1000 1500 3000 

Напрям 1.D. Підвищення енергоефективності в усіх секторах 

1.12. Підвищення ефективності управління 

енергетичними ресурсами 

350 250 250 850 

1.13. Підтримка альтернативної енергетики 4600 4000 4000 12600 

1.14. Стимулювання заходів з енергозбе-

реження 
60000 30000 100000 190000 

Напрям 1.Е. Розвиток територій 

1.15. Підвищення якості надання житлово-

комунальних послуг 

50000 60000 70000 180000 

1.16. Якісну первинну медичну допомогу –  

в кожну сім'ю 

25000 25000 25000 75000 

1.17. Розвиток вторинної медичної допомоги 100000 100000 100000 300000 

1.18. Розвиток третинної медичної допомоги 150000 150000 150000 450000 

1.19. Розвиток екстреної медичної допомоги 32000 32000 32000 96000 

1.20. Розбудова сучасного освітнього простору 10000 10000 10000 30000 

1.21. Новітні технології в освітньому процесі 1000 525 550 2075 

1.22. Розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (селищний та 

сільський рівень) 

50000 64000 72000 186000 

1.23. Розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (районний рівень) 

60000 70000 80000 210000 

1.24. Розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (міський рівень) 

30000 40000 110000 180000 

1.25. Розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (обласний рівень) 

39700 40200 40500 120400 

Усього 25 проектів 2200586,603 2474185 2599460 7274231,603 
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Програма 2. Розвиток сільських територій 
 

Програма «Розвиток сільських територій» включає набір проектів та заходів, 

спрямованих на досягнення другої стратегічної цілі Стратегії. Досягнення стратегічної цілі 

передбачає реалізацію 2 операційних цілей та 10 завдань. 

Головним завданням зазначеної Програми є збільшення доданої вартості аграрного 

виробництва, створення додаткових можливостей для зростання доходів малих та середніх 

агровиробників, розвиток інфраструктури сільських громад і периферії навколо малих міст. 

Структура програми 

Програма складається з 2 взаємопов’язаних напрямів, що охоплюють 5 проектів. 

Напрями включають в себе: 

підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі; 

розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст. 
 

Проекти 
Територія, на яку 

проект матиме вплив 

Напрям 2.А. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі 

2.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехно-

логічних нових підприємств виробництва та переробки сільсько-

господарської продукції 

Сумська область 

2.2. Упровадження інноваційних технологій у розвиток 

агропромислового комплексу області 

Сумська область 

2.3. Підтримка розвитку фермерства Сумська область 

Напрям 2.B. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст 

2.4. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі Сумська область 

2.5. Стимулювання самозайнятості та підготовка фахівців для малого 

бізнесу в сільській місцевості 

Сумська область 

Усього 4 проекти  
 

Напрям 2.A. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі 

Аграрний сектор потребує зростання продуктивності і рентабельності аграрного 

виробництва поряд із збільшенням його доданої вартості, що сприятиме підвищенню 

зайнятості та доходів сільського населення та, відповідно, якості життя на селі. 

Напрям 2.A. включає 3 проекти, що мають вплив у наступних сферах: 

забезпечення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції шляхом упровадження сучасних технологій; 

підтримка розвитку фермерства; 

впровадження нових технологій в аграрний сектор економіки області, підвищення 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. 

Напрям 2.B. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст 

Аграрний сектор на сучасному етапі не в змозі забезпечити достатню зайнятість для 

сільського населення. Слабкі можливості для зайнятості та занепад соціальної 

інфраструктури в сільських і приміських місцевостях є основними причинами низького рівня 

життя і, як наслідок, відтоку та загального старіння населення, що створює додатковий тиск 

на міста області і прискорює занепад традиційних сіл.  

Село стало неперспективним для молоді та фактично вимирає, швидкими темпами 

втрачається культурна, соціальна та економічна інфраструктура. Сучасна сільська 

інфраструктура знаходиться у вкрай занедбаному стані і для виправлення ситуації потребує 

значно більших соціальних інвестицій.  

Для покращення існуючої ситуації 2 проектами зазначеного напряму передбачається: 

розвиток кооперації шляхом створення умов для заготівлі, переробки та збуту 

сільгосппродукції, розбудови виробничої та соціальної інфраструктури на селі; 

стимулювання самозайнятості, підготовка фахівців для бізнесу в сільській місцевості. 
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Часові рамки та засоби реалізації  

Програма «Розвиток сільських територій» включає в себе 2 компоненти, що 

реалізуються через 2 напрями, які складаються з 5 проектів. Програма реалізовуватиметься 

протягом 2018-2020 років.  

Упровадження проектів зазначеної Програми можливе за рахунок: 

державного фонду регіонального розвитку; 

коштів галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних 

органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах; 

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

коштів місцевих бюджетів, інвесторів, власних коштів підприємств; 

коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій. 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація проектів має сприяти досягненню наступних результатів: 

поліпшення генетичного потенціалу в рослинництві та тваринництві; 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції; 

підвищення рівня зайнятості та умов проживання сільського населення; 

збільшення обсягів виробництва органічної продукції; 

збереження та відновлення родючості ґрунтів; 

поліпшення умов проживання сільського населення; 

розвиток ринків збуту сільськогосподарської продукції, надання послуг; 

поліпшення умов проживання сільського населення; 

створення нових робочих місць; 

організація професійного навчання, проведення інформаційних заходів для 

удосконалення рівня обізнаності громадян у провадженні підприємницької діяльності, 

виявлення зацікавлених осіб та їх консультаційна підтримка на етапі відкриття власної 

справи, підвищення потенціалу самозайнятості у сільській місцевості, зростання надходжень 

до місцевих бюджетів, розбудова інфраструктури села. 

Показники: 

кількість технологічно переоснащених діючих та створених високотехнологічних 

нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; 

кількість проведених інформаційних заходів (семінари, майстер-класи, круглі столи);  

кількість створених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

чисельність жителів сільської місцевості, які проходитимуть професійне навчання; 

кількість проведених групових інформаційних заходів та наданих індивідуальних 

консультацій у сфері самозайнятості. 
 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Проекти 
Бюджет, тис. гривень 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

Напрям 2.A. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі 

2.1. Технологічне переоснащення діючих та створення 

високотехнологічних нових підприємств виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції 

79517 80000 89500 249017 

2.2. Впровадження інноваційних технологій у розвиток 

агропромислового комплексу області 

13602 13602 13602 40806 

2.3. Підтримка розвитку фермерства 110 112 115 337 

Напрям 2.B. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст 

2.4. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному 

секторі 

6000 6000 6000 18000 

2.5. Стимулювання самозайнятості та підготовка 

фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості 

131 149 - 280 

Усього 5 проектів 99360 99863 109217 308440 
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Програма 3. Розвиток людського капіталу 
 

Програма «Розвиток людського капіталу» включає набір проектів та заходів, 

спрямованих на досягнення третьої стратегічної цілі Стратегії. Досягнення зазначеної цілі 

передбачається за допомогою реалізації 3 операційних цілей, та відповідно, 8 завдань.  

Операційні цілі передбачають реалізацію проектів, спрямованих на підвищення 

адаптивності населення до потреб ринку праці, обізнаності та соціальної активності 

мешканців та їх відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища, 

підтримку здорового способу життя, а також удосконалення системи регіонального 

управління. При належному ресурсному забезпеченні впровадження зазначених проектів 

здатне вже у середньостроковій перспективі здійснити відчутний вплив на підвищення якості 

розвитку людського капіталу регіону. 

Головною метою зазначеної Програми є організація в регіоні професійної підготовки 

та перепідготовки трудових ресурсів, зокрема молоді, відповідно до сучасних вимог ринку 

праці, формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності мешканців 

області, а також застосування ефективних інструментів управління регіональним розвитком. 

Програма «Розвиток людського капіталу» цілком кореспондується з Програмою 

«Розвиток економічного потенціалу регіону» (Програма 1) та Програмою «Розвиток сільських 

територій» (Програма 2), окремі завдання яких прямо та опосередковано сприятимуть розвитку 

людського капіталу. 

 

Структура Програми 

Програма складається з 3 напрямів, що охоплюють 9 проектів та включають: 

підвищення рівня адаптивності, практичних знань, умінь та навичок студентської 

молоді щодо професійної реалізації та подальшого працевлаштування в умовах сучасного 

ринку праці та попиту шляхом розвитку системи неформальної освіти; 

залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення пріоритетних питань 

розвитку соціально-гуманітарної сфери Сумської області; 

формування здорового способу життя; 

створення умов для розвитку територіальних громад, підвищення рівня їх 

спроможності до надання якісних послуг, удосконалення просторового планування 

територій, забезпечення правопорядку, належного рівня захисту життя і здоров’я громадян, 

забезпечення умов для залучення фахівців різних галузей; 

удосконалення професійної компетентності посадових осіб органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування Сумської області з метою підвищення ефективності 

управління людськими ресурсами та адміністративного менеджменту. 

 
 

Проекти 
Територія, на яку  

проект матиме вплив 

Напрям 3.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці 

3.1. Підтримка та розвиток бізнес-ініціатив молоді Сумська область 

Напрям 3.B. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців 

3.2. Підвищення соціальної активності молоді шляхом делегування 
повноважень до інститутів громадянського суспільства через 
механізм конкурсної підтримки  

Сумська область 

3.3. Формування здорового способу життя Сумська область 

Напрям 3.С. Удосконалення системи регіонального управління 

3.4. Створення центрів надання адміністративних послуг в 
об’єднаних територіальних громадах області 

Сумська область 

3.5. Розроблення містобудівної документації адміністративно-
територіальних одиниць 

Сумська область 

3.6. Створення та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони Сумська область 
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Проекти 
Територія, на яку  

проект матиме вплив 

3.7. Упровадження концепції «Дільничний серед громади», 
спрямованої на створення поліцейських дільниць у об’єднаних 
територіальних громадах 

Сумська область 

3.8. Створення Центрів безпеки громадян Сумська область 

3.9. Покращення системи управління людськими ресурсами та 
налагодження міжрегіональної комунікації як інструментів взаємодії 
громад для спільного вирішення проблем 

Сумська область 

Усього 9 проектів  

 
Напрям 3.А. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці 

Економічні процеси, що відбуваються в області та країні, призводять до дисбалансу 

на регіональному ринку праці. Зокрема, основними проблемними питаннями розвитку є 

невідповідність попиту і пропозиції робочої сили у професійному розрізі; складність 

працевлаштування молоді, обмежені можливості працевлаштування в сільській місцевості, 

що зумовлює високий рівень безробіття та міграційний відтік населення працездатного віку. 

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечуватиме умови для ефективної 

зайнятості відповідно до отриманої освіти, якісного працевлаштування, свідомого вибору 

майбутнього місця навчання, створить передумови для підвищення рівня конкуренто-

спроможності області. 

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається сфокусувати увагу на 

проектах, що: 

забезпечать покращення підготовки кваліфікованих робітників тих професій, що в 

середньостроковій перспективі будуть найбільш затребуваними серед роботодавців регіону; 

сприятимуть зміцненню зв’язків між системою освіти та ринком праці; 

підвищать рівень адаптивності, практичних знань, умінь та навичок студентської 

молоді щодо професійної реалізації та подальшого працевлаштування в умовах сучасного 

ринку праці та попиту шляхом розвитку системи неформальної освіти. 

 
Напрям 3.В. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців 
Підвищення обізнаності та соціальної активності населення області має бути 

здійснено за рахунок формування активної громади, розвитку лідерських та підприєм-

ницьких якостей молоді, спроможності мобілізації мешканців до вирішення проблем 

територіальних громад, підвищення їх екологічної культури та формування здорового 

способу життя. 

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечить умови для поширення практики 

розвитку соціальної активності мешканців громад, організації їх співпраці, сприятиме більш 

якісному та ефективному використанню спільних ресурсів.  

Підтримка громадських ініціатив дозволить стабілізувати соціальні процеси та 

забезпечуватиме підвищення рівня довіри населення до місцевої влади. Таким чином,  

передбачається реалізація проектів, що сприятимуть: 

підтримці молодіжних громадських ініціатив шляхом залучення інститутів 

громадянського суспільства до вирішення пріоритетних питань соціально-гуманітарної 

сфери області через механізм конкурсної підтримки; 

створенню дієвих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем; 

поширенню практики розвитку соціальної активності мешканців громад, організації їх 

співпраці, створенню умов для більш якісного та ефективного використання спільних ресурсів; 

формуванню здорового способу життя та активної життєвої позиції мешканців області. 
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Напрям 3.С. Удосконалення системи регіонального управління 
Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме активізації мешканців області та 

посиленню інституційної спроможності органів місцевого самоврядування за допомогою 

підвищення активності громади в частині залучення жителів до вирішення місцевих 

проблем, створення умов для доступу населення до публічної інформації та покращення 

доступності адміністративних послуг. 

Проекти напряму спрямовані на досягнення позитивних змін у наступних сферах: 

підтримка об’єднаних територіальних громад, зокрема, покращення доступу 

населення до публічної інформації та послуг, забезпечення належного рівня безпеки 

життєдіяльності населення тощо; 

удосконалення просторового планування територій; 

підвищення професійної компетентності посадових осіб органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 

Часові рамки та засоби реалізації 
Програма «Розвиток людського капіталу» включає в себе 3 компоненти, що 

реалізуються через 3 напрями, які складаються з 9 проектів. Програма реалізуватиметься 

протягом 2018-2020 років. 

До засобів реалізації проектів можна віднести зміну управлінських інституцій, 

об’єднання ресурсів, проведення конкурсів молодіжних громадських організацій та для 

підтримки територіальних громад, виконання пілотних проектів для окремих територіальних 

громад, облаштування віртуальних просторів для консультування та навчання.  

Упровадження проектів зазначеної Програми можливе за рахунок: 

державного фонду регіонального розвитку; 

коштів галузевих державних цільових програм та бюджетних програм центральних 

органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; 

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

коштів місцевих бюджетів; 

коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій; 

коштів інвесторів, власних коштів підприємств. 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація проектів Програми «Розвиток людського капіталу» сприятиме 

досягненню наступних результатів:  

проведення обласних конкурсів проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, урізноманітнення форм, форматів та механізмів роботи з молоддю;  

розбудова спортивної інфраструктури, попопуляризація здорового способу життя, 

залучення населення до занять фізичною культурою; 

створення центрів надання адміністративних послуг об’єднаних територіальних 

громад; 

розроблення містобудівної, проектної та планувальної документації; 

створення та утримання існуючих підрозділів пожежної охорони та їх переоснащення; 

створення поліцейських станцій; 

захист населення і території громади від небезпек; 

підвищення інституційної спроможності органів публічного права, модернізація 

державної служби та управління людськими ресурсами державних органів та органів 

місцевого самоврядування. 
 

Показники: 

охоплення молоді заходами неформальної освіти, кількість проведених заходів 

різного формату неформальної освіти та соціологічних досліджень з питань зайнятості; 

кількість проведених конкурсів проектів інститутів громадянського суспільства; 

кількість збудованих спортивних майданчиків; 

кількість дітей, залучених до занять у ДЮСШ; 

відсоток зростання рівня населення, охопленого руховою активністю; 
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кількість створених центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних 

територіальних громадах; 

кількість адміністративно-територіальних одиниць, де розроблено містобудівні 

документи; 

кількість створених підрозділів пожежної охорони та поліцейських станцій; 

кількість створених Центрів безпеки громадян; 

чисельність працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, 

охоплених заходами з удосконалення професійної компетентності. 

 

Орієнтовний фінансовий план 
 

Проекти 
Фінансова рамка 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

Напрям 3.A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці 

3.1. Підтримка та розвиток бізнес-ініціатив 

молоді 

400 480 576 1456 

Напрям 3.B. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців 

3.2. Підвищення соціальної активності молоді 
шляхом делегування повноважень до інститутів 
громадянського суспільства через механізм 
конкурсної підтримки  

1400 1700 2000 5100 

3.3. Формування здорового способу життя 61775 65815 69856 197446 

Напрям 3.С. Удосконалення системи регіонального управління 

3.4. Створення центрів надання 
адміністративних послуг в об’єднаних 
територіальних громадах області 

10000 15000 15000 40000 

3.5. Розроблення містобудівної документації 
адміністративно-територіальних одиниць 

5000 5000 5000 15000 

3.6. Створення та утримання підрозділів 
місцевої пожежної охорони 

167464 167464 167464 502392 

3.7. Впровадження концепції «Дільничний серед 
громади», спрямованої на створення 
поліцейських дільниць у об’єднаних 
територіальних громадах 

2000 3000 3500 8500 

3.8. Створення Центрів безпеки громадян 36400 52000 52000 140400 

3.9. Покращення системи управління людськими 
ресурсами та налагодження міжрегіональної 
комунікації як інструментів взаємодії громад 
для спільного вирішення проблем 

7,8 7,8 6,8 22,4 

Усього 9 проектів 284446,8 310466,8 315402,8 910316,4 
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3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 
 

Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану реалізації Стратегії 

представлені у наступній таблиці. 

 

Суб’єкти 
Участь  

у впровадженні 

Участь  

у фінансуванні 

Участь  

у моніторингу  

та оцінці  

Обласна, районні 

державні адміністрації 

та органи місцевого 

самоврядування 

В якості партнерів 

здійснення проектів 

або бенефіціарів  

їх результатів 

Спільне 

фінансування 

реалізації проектів 

Безпосередньо  

для проектів  

зі спільним 

фінансуванням 

Державні міністерства, 

відомства, установи 

В якості партнерів 

здійснення проектів 

для відповідних 

галузей 

Спільне 

фінансування 

проектів, у яких вони 

конкретно зацікавлені 

Безпосередньо  

для проектів  

зі спільним 

фінансуванням 

Проекти та програми 

міжнародної технічної 

допомоги 

Надання 

міжнародної 

технічної допомоги 

(за потребою) 

Спільне 

фінансування 

більшості проектів 

Безпосередньо  

для проектів  

зі спільним 

фінансуванням 

Приватні інвестори  

та підприємства 

Учасники у проектах 

з приватним 

компонентом  

в якості бенефіціарів 

або партнерів 

реалізації проектів 

Фінансовий внесок  

у реалізацію 

проектів з приватним 

компонентом 

Безпосередньо  

для проектів  

зі спільним 

фінансуванням 

Обласні, районні та 

місцеві зацікавлені 

сторони 

В якості партнерів 

або бенефіціарів 

проектів, у яких 

вони безпосередньо 

зацікавлені 

Спільне 

фінансування 

здійснення проектів, 

від яких вони мають 

безпосередню вигоду 

Надання інформації 

для моніторингу та 

наступної діяльності 

Спеціалізовані 

неурядові організації, 

асоціації та установи 

Управління 

проектами у сферах, 

де вони можуть 

продемонструвати 

відповідні 

знання/рекомендації 

Головним чином  

у зв’язку з заходами 

зі збору коштів 

Підготовлення звітів  

та ввідних ресурсів 

для моніторингу 

відповідних проектів 

Університети, 

інститути,  

освітні заклади 

Забезпечення 

практичних знань 

(ноу-хау), технічної 

допомоги 

Спільне 

фінансування 

проектів, у яких вони 

зацікавлені 

Фахові знання, дані 

та статистичні звіти 

для моніторингу  

у відповідних сферах 

Агенція  

регіонального 

розвитку 

Запуск проектів 

(розроблення описів 

проектів, організація 

запрошення до торгів, 

лобіювання, нагляд) 

Ключова дійова 

особа у зборі коштів 

для реалізації 

Стратегії 

Моніторинг 

реалізації проектів 
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4.  Припущення та ризики. Рекомендації 
 

Реалізація Плану реалізації Стратегії буде відбуватись у складні для країни і регіону в 

політичному та економічному плані роки. За підсумками 2016 року спостерігалась поступова 

стабілізація ситуації в країні. Валовий внутрішній продукт у 2016 році порівняно з 

2015 роком збільшився на 2,3%. Ситуація, що склалася в країні на цей час, не дозволяє 

прогнозувати суттєвих змін розвитку. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 31 травня 2017 р. № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2018-2020 роки» за оптимістичним сценарієм передбачається активне 

впровадження економічних і соціальних реформ, визначених у Середньостроковому плані 

пріоритетних дій Уряду. Відповідно, за цим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання 

ВВП на рівні 3%, у 2019 – на 3,6%, у 2020 – на 4%. За песимістичним  сценарієм очікується 

зростання ВВП на рівні на 1,2%, у 2019 – на 1%, у 2020 – на 1,7%.  

Основним припущенням успішності реалізації Плану реалізації Стратегії є наявність 

закладених фінансових ресурсів, а також інституційної та людської спроможності суб’єктів 

реалізації окремих проектів.  

Також для успішної реалізації важливими є ресурси, що будуть виділятись у рамках 

державних програм, які реалізовуються через Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України та Державне агентство 

автомобільних доріг України. 

Важливим фактором є спроможність регіональної влади об’єднати зусилля всіх 

учасників упровадження Стратегії (органи державної та місцевої влади, бізнес, освітні та 

наукові установи, громадські організації, окремі особи) на досягнення спільного результату. 

Головним припущенням є спроможність і готовність місцевого населення, установ та 

організацій області взяти участь та надати підтримку в реалізації Плану реалізації Стратегії, 

що дозволить максимально використати підприємницький потенціал мешканців області. 

До реалізації Плану реалізації Стратегії повинні бути залучені ряд інституцій і 

приватних суб’єктів (програми міжнародної технічної допомоги, приватні інвестори) із 

своїми новітніми інноваційними технологіями та джерелами фінансування. Для успішності 

реалізації Програми важливими є ресурси, що виділяються у рамках державних програм, які 

реалізовуються через Міністерство аграрної політики і продовольства України. 

Значна кількість проектів може бути більш ефективною у поєднанні з відповідними її 

заходами у сфері розвитку економіки, туристичного потенціалу, підвищення якості життя 

населення. Надання додаткових можливостей для збільшення доходів домогосподарств має 

підтримуватись здійсненням програм у сфері розвитку внутрішнього туризму, економічного 

розвитку сільських районів області. Промислова переробка сільськогосподарської продукції 

та виробництво продуктів харчування має важливе значення для сільськогосподарської 

діяльності, а також зростання рівня зайнятості та доходів сільського населення. 

У частині реалізації проектів підвищення соціальної активності населення основним 

припущенням є достатність позитивного досвіду раніше впроваджених проектів, 

спрямованих на розвиток територіальних громад, що фінансувались проектами міжнародної 

технічної допомоги. 

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми «Розвиток люд-

ського капіталу» з іншими Програмами Плану реалізації Стратегії – «Розвиток економічного 

потенціалу регіону» та «Розвиток сільських територій», окремі втручання зазначених 

стратегічних цілей прямо та опосередковано сприятимуть розвитку людського капіталу. 

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Плану реалізації Стратегії, включають: 

падіння валового внутрішнього продукту країни; 

зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону; 

невиконання дохідної частини обласного бюджету; 

відсутність фінансування проектів за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку; 

низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів; 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427723&cat_id=245427156
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427723&cat_id=245427156
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нехтування розвитком сільських територій на користь міст – низький рівень 

інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція; 

нераціональне використання природних ресурсів; 

невідповідність міжнародним стандартам у галузі сільського господарства; 

небажання інвестувати в промисловий та агропромисловий сектори; 

неможливість установлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної 

маси зацікавлених сторін, готових підтримати реалізацію конкретних проектів; 

відсутність місцевих знань і управлінської спроможності для реалізації проектів та 

успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів); 

невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних, інших 

проблем населення; 

ігнорування обґрунтованих сівозмін та подальше невнесення в ґрунти органічних 

добрив, що пришвидшить ґрунтовтому; 

поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності; 

відсутність джерел фінансування проектів; 

незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого 

самоврядування. 
 

Рекомендації 

Успіх реалізації кожного проекту ґрунтується на врахуванні державних (регіона-

льних) та приватних інтересів. Саме тому основним рушієм у отриманні позитивних резуль-

татів повинно бути поєднання державного і приватного фінансування з коштами місцевих 

бюджетів та проектів, програм міжнародної технічної допомоги. Досить важливим моментом 

є підтримка всіма зацікавленими сторонами та участь у реалізації проектів Програми 1 

підприємців, інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, навчальних закладів, 

громадських організацій. Участь проектів міжнародної технічної допомоги має важливе зна-

чення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлін-

ського потенціалу і технічних навичок. Прискорення економічного зростання тісно пов’язане 

з загальним станом розвитку регіону, а також якістю людського капіталу (Програма 3). 

Додаткову підтримку окремі території зможуть отримати завдяки розвитку сільських тери-

торій (Програма 2), адже використання потенціалу сільських територій сприятиме підви-

щенню рівня ефективності виробництва в аграрному секторі, розвитку сільських територій та 

периферії навколо малих міст, що, у свою чергу, підвищить сукупні можливості регіону. 

Відповідно до Стратегії деякі заходи можуть бути враховані в наступний період 

планування: 

стабільний розвиток підприємств; 

зміцнення енергоефективності в усіх секторах; 

зміцнення туристичної інфраструктури; 

удосконалення дорожньої інфраструктури області; 

просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки; 

координація між малими містами та районами області для реалізації проектів; 

надання фінансових ресурсів для виробників сільгосппродукції; 

забезпечення засобами зв’язку, створення доступу до мережі Інтернет усіх мешканців 

та нарощування потенціалу в галузі використання сучасних інтернет-технологій; 

покращення стану інфраструктури; 

зміцнення мереж співпраці в сфері послуг та соціальних покращень. 

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному 

врахуванні регіональних і приватних інтересів. У зв’язку з цим, де це можливо, необхідне 

поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від 

місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги. 

Принцип, що сприятиме реалізації зазначених програм – це імплантація проектів у 

систему планування розвитку області, забезпечення моніторингу і кореляції у разі потреби.  
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5. Каталог технічних завдань 
 

Каталог технічних завдань містить перелік назв та змісту основних технічних завдань, 

упровадження яких має важливе значення для успішного виконання Стратегії та Плану її 

реалізації.  

Каталог складається з технічних завдань, відібраних експертами з розроблення 

проекту Стратегії, робочих груп, сформованих за основними напрямками соціально-

економічного розвитку. 
 

Технічні завдання Програми 1. Розвиток економічного потенціалу регіону 
 

Технічні завдання напряму 1.А. Створення нових високотехнологічних виробництв  

та інноваційних форм організації підприємств 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Створення належної інфраструктури 

індустріальних парків 

Розробник технічного завдання  Департамент економічного розвитку і торгівлі  

Сумської обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.2. Підвищення ефективності використання 

внутрішніх факторів розвитку регіонів шляхом 

підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 

спроможності регіонів (ДСРР). 

1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів (СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Покращення інвестиційної привабливості регіону 

шляхом розвитку індустріальних парків. 

Завдання:  

Облаштування інфраструктури індустріальних парків 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб  

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Негативні тенденції в розвитку економіки вимагають 

пошуку нових механізмів її стимулювання, здатних 

активізувати економічну й інвестиційну діяльність. Для 

залучення інвестицій в область потрібна системна 

робота з формування сприятливого інвестиційного 

клімату для діяльності як вітчизняних, так і іноземних 

інвесторів, та запровадження дієвих механізмів 

стимулювання інвестиційної діяльності. До таких 

механізмів належить створення індустріальних парків. 

Створення та ефективна діяльність індустріальних 

парків є вагомим чинником залучення до регіону 

потужних інвесторів, передових технологій, завдяки 

чому створюються нові робочі місця та збільшуються 

надходження до бюджетів 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту  

Розбудова інфраструктури індустріальних парків: 

- реконструкція, капітальний ремонт та будівництво 

автомобільних доріг місцевого значення; 

- створення системи централізованого водопостачання, 

каналізаційного господарства та енергопостачання; 

- забезпечення належного санітарного стану та 

благоустрою територій 
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Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість реалізованих інвестиційних проектів, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

2 2 2 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

4500 4500 4500 13500 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації – загальна 

координація дій учасників, контроль та звітування про 

виконання технічного завдання. 

Виконавчі комітети Шосткинської та Тростянецької 

міських рад – підготовка проектів, організація 

виконання робіт з розвитку інфраструктури 

індустріальних парків та звітування про виконання 

проектів 

Інша інформація щодо проекту - 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Промоція інвестиційно-експортного потенціалу 
регіону 

Розробник технічного завдання  Департамент економічного розвитку і торгівлі  

Сумської обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.2. Формування сприятливого інвестиційного клімату, 

позитивного інвестиційного іміджу та просування на 

зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів 

України (ДСРР). 

1.1.3. Створення маркетингового комплексу регіону 

(СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Підвищення рівня інвестиційного та експортного 

потенціалу області. 

Завдання: 

Створення інвестиційно-експортних продуктів 

(буклетів, проспектів, брошур тощо) промоції регіону. 

Проведення презентацій інвестиційного та експортного 

потенціалу області 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область  

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб  

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

В умовах інтеграції в європейський та світовий 

економічний простір однією з проблем, що 

перешкоджають зростанню обсягів експорту товарів та 

послуг Сумської області, є недостатнє інформаційне 

забезпечення зовнішньоторговельної діяльності 

суб’єктів господарювання області, низька обізнаність 

потенційних іноземних контрагентів про експортні 

можливості місцевих товаровиробників. Тому існує 

нагальна потреба у здійсненні інформаційної підтримки 

просування експортного потенціалу та промоції регіону 
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Промоція інвестиційних та експортних можливостей 

регіону (підтримка інтернет ресурсу, друковані промо-

матеріали). 

Проведення репрезентацій інвестиційного та 

експортного потенціалу області під час міжнародних 

заходів. 

Розробка інформаційних матеріалів для розширення та 

освоєння ринків збуту суб’єктами господарювання 

області 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість проведених репрезентацій, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

20 22 23 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

500 500 500 1500 

Джерела фінансування проекту  Обласний бюджет, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації – організація 

створення інвестиційно-експортних продуктів промоції 

регіону, репрезентація інвестиційного та експортного 

потенціалу області, загальна координація дій учасників, 

контроль та звітування про виконання технічного 

завдання 

Інша інформація щодо проекту - 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Приведення стану автомобільних доріг загального 

користування державного значення до сучасних 

технічних вимог (транспортне сполучення Київ-

Суми-Харків (в межах Сумської області) 

Розробник технічного завдання  Служба автомобільних доріг у Сумській області 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.2.1. Поліпшення транспортної доступності в межах 

регіону (ДСРР). 

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу 

(СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

покращення транспортного сполучення населення та 

підприємств Сумської області з Харківською, 

Чернігівською та Київською областями (у межах 

Сумської області). 

Завдання: 

Приведення стану автомобільних доріг транспортного 

сполучення Суми-Київ (в межах Сумської області) до 

сучасних технічних вимог.  

Приведення стану автомобільних доріг транспортного 

сполучення Суми-Харків (в межах Сумської області) до 

сучасних технічних вимог. 

Територія, на яку проект матиме Сумська область 
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вплив 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Недосконала транспортна інфраструктура, 

зруйнованість існуючих шляхів транспортного 

сполучення між областями негативно впливає на 

вартість та комфортність перевезень, лишає 

привабливості інвестиції приватного бізнесу в розвиток 

регіону. 

Реалізація інвестиційного проекту забезпечить: 

- якісне транспортне сполучення між Сумською, 

Чернігівською та Київською областями; 

- надійний транспортний зв’язок 8 районів Сумської 

області; 

- розвиток транспортної інфраструктури; 

- розвиток соціально-економічних зв’язків між 

Сумською, Харківською, Полтавською та Чернігівською 

областями; 

- покращить екологічний стан в курортній зоні  

(с. Климентове). 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту 

на автомобільних дорогах державного значення  

Н-07 Київ - Суми – Юнаківка, Н-12 Суми-Полтава та Р-46 

Харків-Охтирка загальною протяжністю 188,6 км, у тому 

числі: 

реконструкція – 4,9 км; 

капітальний ремонт – 183,7 км.   

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Введення в експлуатацію 

відремонтованих/реконструйованих доріг, км 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

58,9 61,6 68,1 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Лютий 2018 року – грудень 2020 року  

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1170476,603 1224050 1356300 3750826,603 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Головний розпорядник коштів державного бюджету - 

Державне агентство автомобільних доріг України. 

Відповідальний виконавець та замовник будівництва – 

Служба автомобільних доріг у Сумській області 

Інша інформація щодо проекту Згідно з розрахунками соціально-економічного ефекту 

встановлено, що на час виконання робіт буде створено 

близько 960 робочих місць у будівельних галузі, а кожне 

новостворене робоче місце при виконання робіт з 

будівництва і ремонтів доріг дозволяє створити до 

6 робочих місць в суміжних галузях (машинобудування, 

нафтопереробний комплекс, виробництво будівельних 

матеріалів, металургійний комплекс, транспорт тощо). 

Тобто, загальна кількість новостворених або збережених 

робочих місць в результаті реалізації інвестиційного 

проекту може досягнути  5700 місць. 
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Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Ремонт та будівництво автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення  

Розробник технічного завдання  Управління інфраструктури Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.1. Розвиток мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, об’їзних доріг у 

населених пунктах, покращення транспортної 

доступності сільських населених пунктів (ДСРР). 

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу 

(СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення розвитку логістично-транспортного 

потенціалу. 

Завдання: 

Покращення якості мережі автомобільних доріг загаль-

ного користування місцевого значення Сумської області 

шляхом проведення їх будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. жителів області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Протяжність автомобільних доріг загального корис-

тування Сумської області  становить 7,2 тис. км, з них 

5,1 тис. км – місцевого значення, у тому числі: доріг, що 

втратили несучу спроможність 4887,4 км (68%), у тому 

числі державного значення 1302,1 км (62%); доріг, що 

не відповідають нормативним показникам по рівності 

6985,4 км (97%), у тому числі державного значення 

1966,5 км (93%); дороги, що відповідають сучасним 

нормативним вимогам, де забезпечена безпека руху і 

комфортність перевезень 230,4 км, у тому числі 

державного значення 139,7 км. 

Забезпечення розвитку логістично-транспортного по-

тенціалу, зокрема, покращення якості мережі автомобі-

льних доріг загального користування місцевого значен-

ня створить умови для розвитку територіальних громад, 

забезпечить вирішення соціальних проблем населення. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Збільшення обсягів пасажирських і вантажних 

перевезень автомобільним транспортом. 

Забезпечення безпеки пасажирських та вантажних 

перевезень автомобільним транспортом. 

Охоплення регулярним транспортним сполученням  

сільських населених пунктів 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Протяжність автодоріг, де заплановано проведення 

реконструкції та ремонту, км 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

60 65,46 62,73 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

386000 404000 400000 1190000 



25 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти  

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління інфраструктури Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій 

учасників, контроль та звітування про виконання 

технічного завдання. 

Районні державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування – підготовка, реалізація проектів, 

контроль та звітування про їх виконання 

Інша інформація щодо проекту - 
 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Реконструкція обласного комунального 

підприємства «Аеропорт Суми», оновлення 

спеціальної техніки та обладнання 

Розробник технічного завдання  Управління інфраструктури Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.6. Надання якісних послуг транспорту і зв’язку 

(ДСРР). 

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу 

(СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Відновлення стабільної беззбиткової роботи обласного 

комунального підприємства «Аеропорт Суми» 

Завдання: 

Збільшення обсягів авіаційних і неавіаційних послуг  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

ОКП «Аеропорт Суми» обслуговує лише чартерні 

пасажирські рейси. У зв’язку зі складним фінансово-

економічним станом тривалий час не проводилися 

реконструкція та ремонт авіаційного обладнання, 

будівель і споруд підприємства, не придбавалася 

спеціальна техніка. Технічний стан злітної смуги 

аеропорту не дозволяє приймати сучасні повітряні 

судна, що стримує розвиток підприємства. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт злітної 

смуги, перону, руліжних доріжок, пункту пропуску. 

Придбання спеціальної техніки. 

Збільшення кількості робочих місць. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Обсяги виконаних робіт з реконструкції, тис. кв. м 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

245 125 156 

Кількість придбаної техніки, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

2 3 2 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

15000 200000 25000 240000 
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Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти  

Учасники реалізації проекту  

та їх функції 

Управління майном Сумської обласної ради, управління 

інфраструктури Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, 

контроль та звітування про виконання технічного 

завдання. 

Обласне комунальне підприємство «Аеропорт Суми»  

розроблення, реалізація та звітування про виконання 

проекту 

Інша інформація щодо проекту - 

 

 
Технічні завдання напряму 1.В. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Фінансова підтримка малого та середнього підпри-

ємництва 

Розробник технічного завдання  Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.3. Розвиток підприємницького середовища та конку-

ренції на регіональних товарних ринках (ДСРР). 

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприєм-

ництва (СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Стимулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

Завдання:  

Здешевлення кредитних ресурсів та створення пере-

думов щодо стимулювання інвестиційної діяльності 

суб’єктів малого і середнього підприємництва. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область  

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб  

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Серед найголовніших перешкод розвитку підприємни-

цької ініціативи є відсутність доступу суб’єктів малого 

та середнього бізнесу до дешевих кредитних ресурсів 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Надання суб’єктам малого та середнього підприємництва 

часткового відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, які одержать кредити 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

20 50 50 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

2000 5000 5000 12000 

Джерела фінансування проекту  

 

Бюджети усіх рівнів, інші кошти 
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Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації  загальна координація 

дій учасників, контроль та звітування про виконання 

технічного завдання. 

Районні державні адміністрації, виконавчий орган 

міської ради та виконавчий комітет органу місцевого 

самоврядування об’єднаної територіальної громади  

організаційне забезпечення конкурсного відбору на 

місцевому рівні. 

Комунальна установа «Сумський обласний фонд 

підтримки підприємництва» Сумської обласної ради  

організаційне забезпечення конкурсного відбору на 

обласному рівні, здійснення компенсації переможцям 

конкурсу. 

Інша інформація щодо проекту - 
 

 

Технічні завдання напряму 1.С. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж 

Розробник технічного завдання  Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.4. Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу, збереження культурної спадщини та 

найцінніших природних територій (ДСРР). 

1.3.1. Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та 

мереж (СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Збереження та відновлення унікальної матеріальної та 

нематеріальної спадщини регіону з метою сталого 

використання у туристичній діяльності 

Завдання: 

Збільшити туристичну привабливість регіону, 

підвищити якість надання туристичних послуг, 

збільшити кількість в’їзних туристів та екскурсантів у 

Сумський регіон, підвищити конкурентоспроможність 

регіону 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

На Сумщині малорозвинена туристична інфраструк-

тура: і як комплекс видів діяльності щодо створення 

умов для реалізації туристських послуг, і як сукупність 

різноманітних об’єктів, що використовуються для 

задоволення потреб туристів. 

При цьому слід зауважити, що сусідні регіони є 

потужними суперниками у цій сфері. Перемога у 

конкурентній боротьбі значною мірою залежатиме від 

реалізації зазначеного проекту. 
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Утворення нових туристичних об’єктів, продуктів та 

мереж. 

Розроблення нових послуг у межах конкретних 

туристичних об’єктів та пам’яток. 

Створення системи інформування туристів. 

Створення нових робочих місць. 

Збільшення доходу від туристичної діяльності. 

Покращення збереження об’єктів історико-культурної 

спадщини 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

 

 

 

 

 

Створення нових об’єктів туризму та туристичних 

продуктів, од. 

2018 рік 2018 рік 2018 рік 

1 1 1 

Створення нових постачальників туристичних  

послуг, од. 

2018 рік 2018 рік 2018 рік 

3 3 3 

Динаміка чисельності туристів та відвідувачів, % 

2018 рік 2018 рік 2018 рік 
5 5 5 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
5000 2000 1000 8000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції 

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій 

учасників та звітування про виконання технічного 

завдання.  

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації, заклади культури, органи 

місцевого самоврядування – розробка та подання 

проектів на участь у конкурсному відборі, контроль за 

виконанням проектів, звітування про виконання 

проектів 

Інша інформація щодо проекту - 
 

 
Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Туристична промоція області 

Розробник технічного завдання  Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.4. Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу, збереження культурної спадщини та 

найцінніших природних територій (ДСРР). 

1.3.2. Туристична промоція області (СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Залучення туристичних потоків у регіон та 

інвестиційних коштів для розвитку туристичної 

інфраструктури області 
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Завдання: 

Популяризація можливостей туристично-рекреаційного 

потенціалу області на внутрішньому та міжнародному 

туристичних ринках 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Значна кількість туристичних напрямів Сумської області 

досить успішно розвивається. Однак регіон лише 

частково розкрив свій потенціал. Серед основних 

причин, що впливають на зазначену ситуацію, є 

відсутність системи формування позитивного іміджу 

регіону у сфері туризму на зовнішньому та 

внутрішньому туристичних ринках, а також недостатній 

розвиток туристичної інфраструктури. 

Регіон володіє значною історико-культурною спадщи-

ною, культурно-мистецьким, природним потенціалом, 

має сприятливі кліматичні умови для розвитку туризму.  

Існує потужний фестивальний рух, що є одним із засобів 

залучення в’їзних туристів. 

Область має всі передумови для успішного розвитку 

сфери туризму, рекреації, оздоровлення та відпочинку, 

спрямованого як на вітчизняних, так і на іноземних 

споживачів. 

У зв’язку з вищезазначеним, популяризація можли-

востей туристично-рекреаційного комплексу регіону 

потребує системної рекламно-інформаційної діяльності 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Створення рекламних фільмів. 

Проведення інформаційно-рекламних турів. 

Інформаційне облаштування та маркування туристичних 

ресурсів області. 

Розвиток мережі туристично-інформаційних центрів. 

Участь у роботі міжнародних, регіональних 

туристичних виставок. 

Проведення туристичних заходів на території регіону 

(виставок, ярмарків, форумів тощо). 

Розробка, випуск та поширення рекламно-інформаційної 

та сувенірної продукції. 

Розроблення туристичного бренду регіону. 

Організація роботи туристичного сайту. 

Створення додатку на платформах Android та IOS 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

 

 

Зростання потоку внутрішніх туристів щороку, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
5 7 10 

Зростання потоку в’їзних туристів щороку, % 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

3 5 7 
Збільшення обсягу туристичних послуг щороку; % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
10 15 20 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 
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Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

300 500 700 1500 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій 

учасників та звітування про виконання технічного 

завдання.  

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації, заклади культури, органи 

місцевого самоврядування – розробка та подання 

проектів на участь у конкурсному відборі, контроль за 

виконанням проектів, звітування про виконання 

проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 
 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Покращення стану рекреаційних зон та водних 

об’єктів 

Розробник технічного завдання  Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.4. Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу, збереження культурної спадщини та 

найцінніших природних територій (ДСРР). 

1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон та водних 

об’єктів (СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення охорони і раціональне використання 

земель водного фонду. Збереження в області біологіч-

ного та ландшафтного різноманіття, відтворення 

природних комплексів, земельних та водних ресурсів, 

формування екомережі. 

Завдання:  

Паспортизація малих річок і водойм. 

Створення водоохоронних зон з комплексом 

агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, 

санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання 

забрудненню, засміченню та виснаженню водних 

ресурсів. 

Зменшення втрат біологічного і ландшафтного 

різноманіття, запобігання порушенню заповідного 

режиму, зміні площ та конфігурацій меж, покращення 

стану рекреаційних зон та водних об’єктів 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність паспортів водних об’єктів ускладнює  

процес організації земельних торгів з надання водних 

об’єктів у користування за договором оренди земель 

водного фонду із земельною ділянкою. 

Невизначеність на місцевості меж водоохоронних зон 
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створює умови для незаконного ведення господарської 

діяльності у водоохоронній зоні, самовільного заняття 

земель водного фонду, використання земель не за 

цільовим призначенням, що сприяє забрудненню 

поверхневих вод і земель, замуленню русел річок, 

підтопленню сільгоспугідь і населених пунктів області 

під час проходження паводкових і повеневих вод. 

Відсутність закріплених на місцевості меж територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду призводить до 

порушень заповідного режиму, зміни площі та 

конфігурації меж територій природно-заповідного 

фонду, втрат біологічного і ландшафтного різноманіття, 

зниження привабливості об’єктів природно-заповідного 

фонду як зон рекреації для населення області. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Розроблення технічної документація з інвентаризації 

водних об’єктів та земель водного фонду. 

Визначення розмірів і меж водоохоронних зон з метою 

створення сприятливого режиму водних об’єктів, 

попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання. 

Розроблення проектів створення територій і об’єктів 

природно-заповідного фонду та організації їх територій. 

Встановлення меж територій природно-заповідного 

фонду. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість розробленої технічної документації, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

14 14 14 
Кількість створених водоохоронних зон, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
3 3 3 

Кількість розроблених проектів створення ПЗФ, од. 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

14 14 14 
Кількість встановлених меж територій ПЗФ, од. 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

4 4 4 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

660 660 660 1980 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, обласний фонд охорони 

навколишнього природного середовища, інші кошти 

Учасники реалізації проекту 

та їх функції  

Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації – загальна 

координація дій учасників, контроль та звітування про 

виконання технічного завдання. 

Спеціалізовані підприємства, наукові установи, 

організації - проведення науково-дослідних робіт, 

підготовка технічної документації. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – організація розроблення та подання 

проектів на участь у конкурсному відборі. 

Інша інформація щодо проекту - 
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Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Визначення пріоритетів і шляхів збереження та 

покращення стану басейну р. Сула в межах Сумської 

області 

Розробники технічного завдання  Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Сумське обласне управління водних ресурсів. 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.1. Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу, збереження культурної спадщини та 

найцінніших природних територій (ДСРР). 

1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон та водних 

об’єктів (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета:  

Відновлення та забезпечення сталого функціонування 

екосистеми басейну р. Сула та створення сприятливих 

умов для подальшого економічного розвитку Сумщини. 

Завдання:  

Підвищення значення поливних земель у продовольчому 

та ресурсному забезпеченні області. 

Зниження техногенного навантаження на водні ресурси 

басейну р. Сула за рахунок реконструкції каналізаційних 

мереж водовідведення та модернізації очисних споруд. 

Забезпечення населення та галузей економіки водними 

ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості. 

Збереження існуючих та створення нових екомереж 

басейну р. Сула. 

Раціональний перерозподіл стоку басейну р. Сула  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Щорічний забір поверхневої води з басейну р. Сула для 

підтримання життєдіяльності та розвитку галузей еконо-

міки Сумської області складає 6 млн. куб. метрів в рік, 

4 млн. куб. метрів стічних вод, з них майже  

1 млн. куб. метрів недостатньо очищених потрапляють 

назад. Техногенне навантаження басейну р. Сула відбува-

ється також за рахунок зношеності каналізаційних мереж 

водовідведення та застарілості очисних споруд. Зміна 

кліматичних, гідрологічних умов, а також незадовільний 

технічний стан ГТС помітно зменшує водність замкнутих 

водойм, і, як наслідок, водотоків. Відсутність постійної 

наповнюваності водних об’єктів за рахунок поверхневого 

стоку стримує розвиток поливного землеробства в басейні 

р. Сула. У результаті зменшення водності річки Сули 

відбувається процес «відшнурування» водойм Сулинської 

затоки. Вирішення проблем річки в межах її витоку дасть 

можливість покращити її водність у басейні в цілому. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Виявлення факторів, що впливають на стан водних 

об’єктів, встановлення причин та оцінка ступеню їх 

впливу. 

Розроблення рекомендацій щодо покращення водності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Сулинської затоки та басейну річки Сула. 

Поліпшення родючості сільськогосподарських угідь за 

рахунок поливних земель. 

Складання реєстру наявних проблем та оцінка їх 

значимості. 

Розроблення шляхів вирішення наявних проблем та 

визначення їх пріоритетності. 

Проведення розчистки русел малих річок - притоків 

р. Сула. 

Проведення реконструкції, ремонту очисних споруд в 

смт Недригайлів, місті Ромни. 

Проведення ремонту гідротехнічних споруд на ставках 

об’ємом більше 300 тис. куб. метрів та водосховищах 

басейну р. Сула. 

Розрегулювання русел річок басейну р. Сула в межах 

Сумської області. 

Створення екомережі водно-болотного фонду в межах 

Сумської області. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Робота щодо науково-технічного дослідження стану 
басейну р. Сула в межах Сумської області, од. 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 - - 
Розробка документації щодо екомережі водно-болотних 

угідь в басейні р. Сула та впровадження зрошення із залу-
ченням сучасної поливної техніки та технічного переосна-
щення водних об’єктів, з яких відбувається забір води, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
2 - - 

Проведення ремонту гідротехнічних споруд, од 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
- 7 8 

Реконструкція очисних споруд, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
- 2 1 
Проведення розчищення русел річок, км 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
- 10 13 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
3000 6000 10000 19000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, обласний фонд 

охорони навколишнього природного середовища  

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації, Сумське 

обласне управління водних ресурсів – загальна 

координація дій учасників та звітування про виконання 

технічного завдання.  

Органи місцевого самоврядування, науково-дослідні 

структури, спеціалізовані організації – розробка та 

подання проектів на участь у конкурсному відборі, 

контроль за виконанням проектів, звітування про 

виконання проектів 

Інша інформація щодо проекту - 
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Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Відновлення гідрологічного режиму річки Ворскла на 

території Гетьманського національного природного 

парку в межах Сумської області з метою створення 

додаткових зон рекреації 

Розробники технічного завдання  Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Сумське обласне управління водних ресурсів. 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.1. Раціональне використання природно-ресурсного 

потенціалу, збереження культурної спадщини та 

найцінніших природних територій (ДСРР). 

1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон та водних 

об’єктів (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Відродження екологічної системи на окремих ділянках  

р. Ворскла на території Гетьманського національного 

природного парку Сумської області та створення нового 

рекреаційного об’єкту на основі існуючого природно-

технічного комплексу. 

Завдання: 

Покращення гідрологічного режиму р. Ворскла на 

зарегульованих ділянках у межах Сумської області. 

Відновлення міграційних шляхів гідробіонтів. 

Збереження екосистеми на території Гетьманського 

національного природного парку. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

У межах Гетьманського національного природного парку 

розташована водорегулююча гідроспоруда – шлюз-

регулятор Куземенського водосховища. Ця гідроспоруда є 

причиною звичайних негативних екологічних наслідків, 

які пов'язані з регулюванням стоку. Прикладом такої шко-

ди є фрагментація екосистеми річки, зміна гідрологічного 

режиму та умов існування водних та навколоводних 

організмів, створення перешкоди на шляхах міграції 

водних організмів, зокрема риб, інтенсифікації процесів 

замулення та евтрофікації у верхньому б'єфі, а також 

глибинної ерозії – у нижньому б'єфі гідроспоруд тощо. 

Зазначений вплив у цьому випадку особливо небезпечний 

тим, що розповсюджується на території природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення. 

Необхідно відновити гідробіологічне сполучення уздовж 

течії річки між нижнім та верхнім б'єфом гідроспоруди за 

рахунок облаштування байпасного водоспуску (траси для 

сплаву) довжиною близько 2 км з виконанням його у 

природному стилі та облаштуванням ділянок з закрутами, 

порогами, перекатами та плесами. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Покращення сполученості уздовж річки Ворскла шляхом 

облаштування байпасного водовипуску довжиною 2 км 

та відновлення міграційних шляхів гідробіонтів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Створення нового рекреаційного об'єкту (траси для 

сплаву) на основі існуючого природно-технічного 

комплексу. Покращення умов залучення місцевого 

населення, надання послуг у сфері рекреації та туризму 

(у тому числі зеленого туризму). Покращення 

екологічного іміджу регіону. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

 

  

Проведення наукових вишукувань щодо екологічного 
впливу Куземенського гідровузла на р. Ворскла, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
1 - - 
Будівництво байпасного водовипуску 

(бокового русла річки Ворскла), км 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

- 1 1 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

500 1000 1500 3000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, обласний фонд ОНПС  

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації, Сумське 

обласне управління водних ресурсів – загальна 

координація дій учасників та звітування про виконання 

технічного завдання.  

Органи місцевого самоврядування, Гетьманський 

національний природний парк, Боромлянське МУВГ, 

науково-дослідні структури, спеціалізовані організації – 

розробка та подання проектів на участь у конкурсному 

відборі, контроль за виконанням проектів, звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
 

Технічні завдання напряму 1.D. Підвищення енергоефективності в усіх секторах 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Підвищення ефективності управління енергетичними 

ресурсами 

Розробники технічного завдання  Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу, 

Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.6. Диверсифікація джерел енергопостачання та 

підвищення рівня енергоефективності в регіонах (ДСРР). 

1.4.1. Підвищення ефективності управління енерге-

тичними ресурсами (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Розроблення та впровадження системи енергетичного 

менеджменту в області. 

Завдання:  

Створення ефективного механізму моніторингу в режимі 
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«on-line» теплоспоживання будівлями бюджетних 

закладів. 

Формування ефективного механізму моніторингу в режимі 

«on-line» газоспоживання відокремленими котельними та 

котельними централізованих систем теплопостачання. 

Визначення критеріїв оцінювання споживання 

енергоресурсів у залежності від графіку зміни теплового 

навантаження об’єктів систем централізованого 

теплозабезпечення і зміни температури повітря 

зовнішнього середовища та оцінювання ефективності 

роботи персоналу котельних. 

Створення механізму мотивації організацій (установ) 

бюджетної сфери та їх працівників, спрямованого на 

стимулювання раціонального використання та економії 

енергоресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих і 

енергоефективних заходів. 

Створення ефективного механізму стимулювання 

впровадження енергозберігаючих заходів населенням. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  
Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Відсутність сучасної системи енергетичного менеджменту 

в області 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Підвищення ефективності використання енергоресурсів 

(скорочення на 5-10% від їх базового споживання). 

Пришвидшення запровадження енергозберігаючих 

технологій. 

Покращення якості та прозорості управління в 

енергетичному секторі регіону. 

Підвищення мотивації до впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних заходів у 

бюджетних установах. 

Упровадження механізму фінансування 

енергозберігаючих заходів населенням. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Економія енергоресурсів, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

5 7 10 
Розробка і впровадження системи енергетичного 

менеджменту в області, одиниць 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

- - 1 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
350 250 250 850 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу 

Сумської обласної державної адміністрації – загальна 

координація дій учасників та звітування про виконання 

технічного завдання. 
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Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, контроль та звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Підтримка альтернативної енергетики 

Розробники технічного завдання  Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу 

Сумської обласної державної адміністрації. Сумське 

обласне управління лісового та мисливського 

господарства. Департамент екології та охорони природних 

ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.6. Диверсифікація джерел енергопостачання та 

підвищення рівня енергоефективності в регіонах (ДСРР). 

1.4.2. Підтримка альтернативної енергетики (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Скорочення споживання природного газу. 

Завдання: 

Заміщення газу альтернативними видами палива, 

виробленими з відновлюваних ресурсів (пелети та брикети 

з лісосічних та інших залишків деревини, торфу тощо). 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Неефективне використання відновлюваних ресурсів 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Економія природного газу за рахунок використання 

відновлюваних ресурсів. 

Підвищення ефективності використання відновлювальних 

ресурсів як сировини для виготовлення енергоносіїв. 

Підвищення надійності системи забезпечення комунально-

побутових споживачів паливом, теплом та гарячою водою. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Скорочення споживання природного газу, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

5 7 10 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

4600 4000 4000 12600 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі. 
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Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу 

Сумської обласної державної адміністрації – загальна 

координація, контроль та звітування про виконання 

проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 
 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Стимулювання заходів з енергозбереження 

Розробник технічного завдання  Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.3.6. Диверсифікація джерел енергопостачання та 

підвищення рівня енергоефективності в регіонах (ДСРР). 

1.4.3. Стимулювання заходів з енергозбереження (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Розробка та впровадження автоматизованої системи 

регулювання споживання енергоресурсів. 

Завдання: 

Забезпечення об’єктів житлово-комунального госпо-

дарства енергоефективними системами опалення. 

Забезпечення комплексного підходу та максимальної 

енергоефективності від реалізації заходів з енерго-

збереження будівель і споруд. 

Упровадження енергоефективних заходів, спрямованих на 

скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Відсутність автоматизованої системи регулювання 

споживання енергоресурсів в обласних установах 

бюджетної сфери, недостатньо інтенсивне впровадження 

енергозберігаючих заходів. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Упровадження автоматизованої системи регулювання 

споживання енергоресурсів. 

Упровадження комплексного підходу та максимальної 

енергоефективності на об’єктах житлово-комунального 

господарства та бюджетної сфери. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Встановлення автоматизованих систем регулювання 
споживання енергоресурсів в обласних установах 

бюджетної сфери, од. 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

11 14 20 
Встановлення енергоефективних систем опалення об’єктів 

житлово-комунального господарства, од. 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

30 32 38 
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Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

60000 30000 100000 190000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі. 

Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу 

Сумської обласної державної адміністрації – загальна 

координація, контроль та звітування про виконання 

проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
Технічні завдання напряму 1.Е. Розвиток територій 

 

 
Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Підвищення якості надання житлово-комунальних 

послуг 

Розробник технічного завдання  Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.7. Надання якісних житлово-комунальних послуг, 

забезпечення житлом (ДСРР). 

1.5.1. Підвищення якості надання житлово-комунальних 

послуг (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Надання якісних житлово-комунальних послуг, покра-щення 

технічного стану об’єктів, розвиток підприємств житлово-

комунального господарства. 

Завдання: 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення, централізованих систем водопостачання і 

водовідведення, систем вуличного освітлення з 

використанням енергоощадного обладнання та технологій. 

Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із 

застосуванням енергозберігаючих технологій. 

Забезпечення оснащення наявного житлового фонду 

будинковими та індивідуальними засобами обліку і 

регулювання споживання газу, води та теплової енергії. 

Впровадження прогресивних технологій у сфері поводження 

з твердими побутовими відходами. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

 

Понад 1 млн. осіб 
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Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Зношеність обладнання об’єктів житлово-комунального 

господарства, мереж вуличного освітлення, тепло-, водо- 

постачання та водовідведення, недостатнє їх забезпечення 

засобами обліку, що призводить до росту питомих 

показників використання енергетичних і матеріальних ре-

сурсів на виробництво житлово-комунальних послуг і 

погіршення їх якості. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Покращення стану мереж тепло-, водо- постачання та 

водовідведення. 

Заміна застарілого енерговитратного обладнання об’єктів 

житлово-комунального господарства на енергоощадне. 

Скорочення питомих показників використання енергетичних 

і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-

комунальних послуг на 10%. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення, водопровідних, теплових, 

каналізаційних мереж, км 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

300 300 300 

Встановлення енергоощадних вуличних світильників, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

4000 4000 4000 

Будівництво, реконструкція, модернізація, переосна-щення 

об’єктів житлово-комунального господарства, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

18 15 15 
Період реалізації проекту  
(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 
тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
50000 60000 70000 180000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції 

 

 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи вико-

навчої влади – подання проектів на участь у конкурсному 

відборі. 

Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу 

Сумської обласної державної адміністрації – загальна 

координація, контроль та звітування про виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

  
 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Якісну первинну медичну допомогу – в кожну сім'ю 

Розробник технічного завдання  Управління охорони здоров я Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

 

2.3.4. Створення умов для формування здорового населення 

(ДСРР). 

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я (СРР). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Мета та завдання проекту Мета:  

Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, 

формування в структурі центрів первинної медико-санітарної 

допомоги мережі амбулаторій відповідно до нормативів. 

Завдання:  

Завершення створення самостійних центрів первинної 

медико-санітарної допомоги та оснащення їх відповідно до 

табелю, у тому числі комп’ютерною технікою для 

забезпечення формування єдиного медичного простору.  

Розвиток мережі лікарських амбулаторій, у тому числі 

будівництво нових, проведення реконструкції та ремонтів. 

Створення пунктів невідкладної допомоги при амбулаторно-

поліклінічних закладах для покращення доступності 

медичної допомоги хворим у невідкладних станах, у тому 

числі при загостренні хронічних захворювань. 

Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, 

розширення мережі міських амбулаторій, у тому числі 

сімейної медицини. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

На сьогодні зареєстровано в органах Державної реєстрації  

20 юридично самостійних центрів первинної медико-

санітарної допомоги (далі – ЦПМСД), що охоплюють 

лікарською медичною допомогою сільське населення. 

Якщо в сільській місцевості мережа лікарських амбулаторій 

сформована (забезпеченість сільськими амбулаторіями ста-

новить 3,7 на 10 тис. відповідного населення при нормативі – 

3,3 на 10 тис. відповідного населення), то в містах первинна 

допомога надається за дільничним принципом, мережа амбу-

латорій, наближених територіально до мешканців, недостат-

ня. Забезпеченість міськими амбулаторіями – 0,42 при нор-

мативі 1,96. Залишається проблемним питання укомплекто-

ваності кадрами в сільських закладах. Без лікарів функціону-

ють 10 амбулаторій, без середніх медичних працівників – 

15 ФАП/ФП, у 22 амбулаторіях та 48 ФАП/ФП працюють 

сумісники. Разом з тим продовжують функціонувати 

250 малопотужних ФАП/ФП та 11 сільських лікарських 

амбулаторій з чисельністю прикріпленого населення  

до 300 та до 1000 осіб відповідно. Крім того, на первинному 

рівні залишається 12 лікарняних закладів, ліжковий фонд 

яких становить 126 ліжок (1,4% від усіх ліжок області). 

Відсутні пункти невідкладної допомоги у 5 районах області. 

Матеріально-технічна база лікувальних закладів потребує 

оновлення (близько 70% діагностичної апаратури вичерпали 

свій ресурс), особливо на первинному рівні. Оснащеність 

центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до 

табелів матеріально-технічного оснащення складає 62,2%; 

сімейних амбулаторій – 64,3%; ФАПів – 61,1%. Без 

автомобілів працюють 24 амбулаторії, з них 18 – сільські 

(2015 рік – 20 та 16 відповідно). 
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Забезпечення жителів області доступною якісною 

своєчасною кваліфікованою медичної допомогою на 

первинному рівні. 

Підвищення стандартів життя, створення умов для 

формування здорового способу життя населення, активізації 

профілактичних заходів та ранньої діагностики,зменшення 

рівня природного убутку. 

Зниження рівня захворювань, виявлених в занедбаних 

стадіях. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Рівень онкозанедбанності серед вперше виявлених, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

10,4 10,4 10,4 

Смертність населення (на 1 тис. наявного населення) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

16,8 16,7 16,6 

Забезпеченість сімейними лікарями (на 10 тис. нас.) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

3,9 4,2 4,5 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

25000 25000 25000 75000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, контроль 

та звітування про виконання технічного завдання. 

Органи місцевого самоврядування – організація розроблення 

та реалізація проектів створення центрів надання 

адміністративних послуг, контроль та звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток вторинної медичної допомоги 

Розробник технічного завдання  Управління охорони здоров я Сумської обласної державної 

адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.4. Створення умов для формування здорового населення 

(ДСРР). 

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Оновлення наявної матеріально-технічної та лікувально-

діагностичної бази закладів охорони здоров’я відповідно до 

сучасних вимог, створення умов для застосування новітніх 

технологій у медичній галузі області з урахуван-ням 

спеціалізації закладів у межах госпітальних округів.  

Завдання: 

Будівництво (у тому числі завершення добудови), рекон-

струкція, ремонти закладів охорони здоров’я, враховуючи їх 
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функції в межах госпітального округу.  

Оснащення лікувальних установ сучасним діагностичним 

лікувальним та іншим обладнанням, санітарним транс-

портом, комп’ютерною технікою з метою застосування 

телемедійних технологій, сучасних засобів комунікації. 

Підтримка функціональної взаємодії медичних мереж 

госпітального округу із закладами третинного рівня. 

Забезпечення регіональної доступності до медичної 

допомоги населення незалежно від місця проживання. 

Підготовка кадрів і навчання медичного персоналу. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Щороку серед населення області реєструється понад 1,8 млн. 

хвороб, у тому числі вперше – понад 560 тис. хвороб (серед 

сільського – понад 520 тис. та 130 тис. хвороб відповідно).  

Профілактичний напрямок охорони здоров’я поряд із 

формуванням прихильності до здорового способу життя 

передбачає здійснення заходів по своєчасному виявленню 

наявної патології на ранніх стадіях з метою радикального 

лікування а також здійснення вторинної профілактики, тобто 

попередження ускладнень, які обмежують життєдіяльність, 

погіршують якість життя або призводять до фатальних 

наслідків.  

Проблемою, що суттєво впливає на якість діагностики та в 

подальшому надання медичної допомоги, є недостатня 

матеріально-технічна та лікувально-діагностична база 

закладів охорони здоров’я. 

Модернізація медичної допомоги здійснюється шляхом 

розмежування рівнів надання медичної допомоги, що 

дозволить оптимізувати мережу медичних закладів, 

перерозподілити фінансові потоки, ефективно 

використовувати лікувальне і діагностичне обладнання. 

На сьогодні в області потребують завершення добудови, 

реконструкції 3 заклади охорони здоров’я вторинного рівня, 

близько 70% діагностичної апаратури вичерпали свій 

ресурс. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Забезпечення населення області доступною високоякісною 

безперервною медичною допомогою.  

Покращення матеріально-технічної та лікувально-

діагностичної бази закладів охорони здоров’я, що надають 

вторинну допомогу. 

Запровадження нових технологій надання медичних послуг. 

Підвищення фахового рівня медичного персоналу. 

Створення умов для належної організації праці медичного 

персоналу та перебування хворих. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

Введення в дію об’єктів після завершення будівництва, 
реконструкції, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 1 1 

Введення в дію обладнання, % від придбаного 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
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100 100 100 
Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

23,6 23,6 23,5 

Ефективність лікування туберкульозу серед нових випадків, % 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

76 76,5 77 
Смертність від туберкульозу, на 100 тис. нас. 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

10 9,9 9,8 
Смертність немовлят (на 1000 народжених живими) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

5,8 5,6 5,4 
Перинатальна смертність (на 1000 народжених) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

9 8,5 8 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
100000 100000 100000 300000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту 

та їх функції  

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників та 

звітування про виконання технічного завдання.  

Органи місцевого самоврядування, заклади охорони  

здоров’я – розробка та подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, контроль за виконанням проектів, 

звітування про виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток третинної медичної допомоги 

Розробник технічного завдання  Управління охорони здоров я Сумської обласної державної 

адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.4. Створення умов для формування здорового населення 

(ДСРР). 

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Оновлення наявної матеріально-технічної та лікувально-

діагностичної бази закладів охорони здоров’я, що надають 

третинну медичну допомогу відповідно до сучасних вимог, 

створення умов для застосування новітніх технологій в 

медичній галузі області.  

Завдання: 

Будівництво (у тому числі завершення добудови), 

реконструкція, ремонти закладів охорони здоров’я.  

Оснащення лікувальних установ сучасним діагностичним 

лікувальним та іншим обладнанням, санітарним транс-
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портом, комп’ютерною технікою з метою застосування 

телемедійних технологій, сучасних засобів комунікації. 

Підтримка функціональної взаємодії медичних мереж. 

Забезпечення регіональної доступності до медичної 

допомоги населення незалежно від місця проживання. 

Підготовка кадрів і навчання медичного персоналу. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Щороку серед населення області реєструється понад  

1,8 млн. хвороб, у тому числі вперше – понад 560 тис. хвороб 

(серед сільського – понад 520 тис. та 130 тис. хвороб 

відповідно).  

Проблемою, що суттєво впливає на якість діагностики та в 

подальшому надання медичної допомоги, є недостатня 

матеріально-технічна та лікувально-діагностична база 

закладів охорони здоров’я. 

На сьогодні в області потребує завершення добудови 

Сумський обласний психоневрологічний диспансер, 

реконструкції – обласний клінічний перинатальний центр. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Забезпечення населення області доступною високоякісною 

безперервною медичною допомогою.  

Покращення матеріально-технічної та лікувально-

діагностичної бази закладів охорони здоров’я. 

Запровадження нових технологій надання медичних послуг. 

Підвищення фахового рівня медичного персоналу. 

Створення умов для належної організації праці медичного 

персоналу та перебування хворих. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення в дію об’єктів після завершення будівництва, 

реконструкції, одиниць 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 1 1 
Введення в дію обладнання, % від придбаного 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

100 100 100 

Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

23,6 23,6 23,5 

Ефективність лікування туберкульозу серед нових випадків, 

% 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

76 76,5 77 

Смертність від туберкульозу, на 100 тис.нас. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

10 9,9 9,8 

Смертність немовлят (на 1000 народжених живими) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

5,8 5,6 5,4 

Перинатальна смертність (на 1000 народжених) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

9 8,5 8 
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Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

150000 150000 150000 450000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників та 

звітування про виконання технічного завдання.  

Органи місцевого самоврядування, заклади охорони 

здоров’я – розробка та подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, контроль за виконанням проектів, 

звітування про виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 
 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток екстреної медичної допомоги 

Розробник технічного завдання  Управління охорони здоров я Сумської обласної державної 

адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.4. Створення умов для формування здорового 

населення (ДСРР). 

1.5.2. Розвиток охорони здоров’я (СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Підвищення своєчасності та якості надання медичних 

послуг службою екстреної медичної допомоги шляхом її 

модернізації відповідно до сучасного рівня розвитку 

медичної науки та застосування новітніх технологій. 

Оновлення наявної матеріально-технічної та лікувально-

діагностичної бази структурних підрозділів Сумського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф відповідно до сучасних вимог, 

створення умов для застосування новітніх технологій в 

системі надання невідкладної допомоги.  

Завдання: 

Будівництво (у тому числі завершення добудови), 

реконструкція, ремонти приміщень закладу. 

Придбання санітарного автотранспорту. 

Доукомплектування бригад екстреної медичної допомоги 

медичним обладнанням. 

Оснащення оперативно-диспетчерської служби засобами 

конвенційного (цифрового) радіозв'язку стандарту DMR. 

Придбання лікувального та діагностичного обладнання, 

комп’ютерної техніки з метою застосування телемедійних 

технологій та сучасних засобів комунікації. 

Забезпечення бригад високовартісними ефективними 

лікарськими засобами. 

Навчання кадрів сучасним методам діагностики та 

лікування. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Забезпечення регіональної доступності до медичної 

допомоги населення незалежно від місця проживання, у 

тому числі шляхом підтримки функціональної взаємодії 

медичних мереж регіону 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Проблемою, що суттєво впливає на швидкість прибуття, 

якість діагностики та в подальшому – надання медичної 

допомоги, є недостатня матеріально-технічна та 

лікувально-діагностична база служби. Модернізація 

екстреної медичної допомоги здійснюється шляхом 

удосконалення організаційної структури центру екстреної 

медичної допомоги, запровадження сучасних 

комунікативних технологій: оперативно-диспетчерської 

служби та групи автоматизованих систем управління і 

зв’язку; служби телеметричного консультування (на базі 

комплексу ЮНЕТ). Щороку службою екстреної медичної 

допомоги здійснюється біля 250 тис. виїздів. Але на 

сьогодні при потребі 160 санітарних автомобілів, в центрі 

наявні 155, з яких 62 – підлягають списанню, а 28 – 

потребують капітального ремонту. Зношеність 

автотранспорту становить 39,4%. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Забезпечення населення області своєчасною високоякісною 

невідкладною медичною допомогою.  

Покращення матеріально – технічної та лікувально-

діагностичної бази служби екстреної медичної допомоги. 

Запровадження нових технологій надання медичних 

послуг. 

Підвищення фахового рівня медичного персоналу. 

Створення умов для належної організації праці медичного 

персоналу. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

 

 

 

 

 

Введення в дію об’єктів після завершення будівництва, 

реконструкції, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 1 1 

Придбано санітарного транспорту (одиниць) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

28 28 28 

Укомплектованість бригад медичним обладнанням та ви-

робами медичного призначення відповідно до потреби, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

75 85 100 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

32000 32000 32000 96000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, кон-

троль та звітування про виконання технічного завдання. 
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Органи місцевого самоврядування – організація 

розроблення та реалізація проектів, контроль та звітування 

про виконанні проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розбудова сучасного освітнього простору 

Розробник технічного завдання  Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.3. Модернізація системи освіти (ДСРР). 

1.5.3. Розвиток системи освіти (СРР) 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді 

до якісної освіти. 

Завдання: 

Упровадження різних форм надання дошкільної освіти. 

Проведення будівництва, реконструкції, капітальних 

ремонтів закладів освіти. 

Створення нових місць у дошкільних навчальних закладах. 

Приведення кількості шкільних автобусів у відповідність 

до потреби. 

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, 

опорних навчальних закладів сучасною комп’ютерною та 

мультимедійною технікою. 

Підключення закладів освіти до високошвидкісного 

Інтернету. 

Створення опорних навчальних закладів. 

Збереження мережі закладів позашкільної освіти області. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Важливим є вирішення нагальних освітніх проблем, однією 

з яких є недостатнє забезпечення рівного доступу учнів до 

якісної освіти для дітей області залежно від місця 

проживання. Не в повному обсязі реалізовано впровадження 

в навчально-виховний процес інноваційних, інформаційно-

технологічних технологій. Середній рівень охоплення дітей 

віком від 1 до 6 років різними формами дошкільної освіти 

становить 83,4%, що вказує на необхідність збільшення 

цього показника. Залишається проблемою розвантаження 

дошкільних навчальних закладів області, необхідним є 

створення нових місць. Недопустимим є скорочення, 

перепрофілювання, закриття закладів позашкільної освіти 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Придбання автобусів для підвезення учнів сільської 

місцевості. 

Упровадження різних форм надання дошкільної освіти. 

Створення нових місць у дошкільних навчальних закладах. 

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, 

опорних навчальних закладів сучасною комп’ютерною та 

мультимедійною технікою. 

Підключення закладів освіти до високошвидкісного 

Інтернету. 

Створення опорних навчальних закладів. 

Підвищення охоплення дітей позашкільною освітою. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаних шкільних автобусів, одиниць 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

5 5 5 
Охоплення різними формами дошкільної освіти, % 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

84 85 86 
Кількість новостворених місць у дошкільних навчальних 

закладах, одиниць 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

150 150 150 
Кількість закладів, забезпечених сучасною комп’ютерною 

та мультимедійною технікою, одиниць 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

5 5 5 

Відсоток закладів підключених до інтернету, % 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

50 55 58 
Кількість створених опорних навчальних закладів, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
7 7 7 

Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою, % 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

70 71 72 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

10000 10000 10000 30000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, 

контроль та звітування про виконання технічного завдання. 

Районні державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування  розроблення, подання, реалізація, 

контроль та звітування про виконання проекту. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Новітні технології в освітньому процесі 

Розробник технічного завдання  Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

2.3.3. Модернізація системи освіти (ДСРР). 

1.5.3. Розвиток системи освіти (СРР) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

Мета та завдання проекту Мета: 

Упровадження новітніх технологій в освітній процес. 

Завдання: 

Придбання інтерактивного обладнання та програмного 

забезпечення Smart Kids 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  
Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Освіта є визначальним фактором розвитку економіки та 

суспільства в цілому, тому вона має бути якісною та 

доступною. Істотний вплив на навчальний процес та 

економічну ефективність функціонування закладів освіти 

справляє стан їх матеріально-технічного забезпечення. 

Через недостатні обсяги фінансування, рівень 

забезпечення навчального процесу новітніми технологіями 

для учнів сільської місцевості потребує істотного 

поліпшення. Недостатнє упровадження новітніх 

технологій в освітній процес. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Впровадження Всеукраїнського педагогічного проекту 

«Розумники» у 20 навчальних закладах. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість навчальних закладів, де буде впроваджено 

Всеукраїнський педагогічний проект «Розумники» 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
10 5 5 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  
2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1000 525 550 2075 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, конт-

роль та звітування про виконання технічного завдання. 

Районні державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування – забезпечення співфінансування 

проектів, розроблення та організація їх виконання, 

контроль та звітування. 

Інша інформація щодо проекту - 
 

 
Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (селищний та сільський рівень) 

Розробник технічного завдання  Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

2.3.5. Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток; забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища для людини незалежно 
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нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

від її місця проживання; соціокультурний розвиток (ДСРР). 

1.5.4 Розвиток економічного потенціалу регіону; розвиток 

територій; розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Збереження та модернізація існуючої мережі клубних, 

бібліотечних закладів, закладів культурно-мистецької освіти 

та музейної справи у сільській місцевості з метою надання 

послуг для різних категорій сільського населення, з ураху-

ванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб та осіб, що 

проживають одні, ветеранів війни та праці, інвалідів. 

Завдання: 

Проведення будівництва, реконструкції, ремонтно-

реставраційних робіт закладів культури. 

Оновлення бібліотечних фондів. 

Осучаснення музейних експозицій. 

Поновлення музичних інструментів. 

Створення новітнього продукту сектору культури для 

різних категорій населення регіону. 

Покращення обслуговування населення, організації праці, 

заснованих на використанні технічних досягнень, 

комп’ютеризації. 

Модернізація матеріально-технічної бази закладів. 

Створення мультикомплексів з розташуванням у них  

бібліотек-філій, клубних установ, ІТ-просторів, філій 

закладів початкової мистецької освіти у відповідності з  

потребами громади. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 350 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Мережа закладів культури у сільській місцевості становить 

1026 одиниці: 448 бібліотек, 558 клубних установ,  

20 початкових мистецьких навчальних закладів, з яких  

138 клубних закладів, 35 бібліотек потребують капітальних 

ремонтів, 6 закладів знаходяться в аварійних приміщеннях. 

Більшість приміщень вимагають реконструкції з метою 

проведення енергозберігаючих заходів. Бібліотечні фонди 

застарілі. Матеріально-технічна база переважної більшості 

сільських закладів культури потребує осучаснення. Особи 

похилого віку, самотні особи та особи, що проживають 

одні, ветерани війни та праці, інваліди потребують 

обслуговування за місцем проживання. Фінансові ресурси 

для розвитку обмежені. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Створення комфортних умов для задоволення культурно-

мистецьких потреб населення, з урахуванням умов 

обслуговування громадян з особливими потребами за 

місцем проживання. 

Збільшення кількості одержувачів якісних послуг. 

Зростання власних надходжень. 

Зменшення індексу злочинності на відповідній території. 
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Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Кількість відремонтованих, відреставрованих та 
реконструйованих закладів культури 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

20 25 30 

Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, 
тис. гривень 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
20000 25000 30000 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
50000 64000 72000 186000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту 

та їх функції 

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій учас-

ників та звітування про виконання технічного завдання.  

Органи місцевого самоврядування, заклади культури – 

розробка та подання проектів на участь у конкурсному 

відборі, контроль за виконанням проектів, звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (районний рівень) 

Розробник технічного завдання  Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.5. Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток; забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища для людини незалежно 

від її місця проживання; соціокультурний розвиток (ДСРР). 

1.5.4 Розвиток економічного потенціалу регіону; розвиток 

територій; розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Збереження та модернізація існуючої мережі клубних 

установ, бібліотечних закладів, початкових закладів 

культурно-мистецької освіти та музейної справи. 

Забезпечення прав громадян на отримання якісних та 

доступних послуг у сфері культури 

Завдання: 

Проведення будівництва, реконструкції, ремонтно-

реставраційних робіт закладів культури. 

Оновлення бібліотечних фондів. 

Осучаснення музейних експозицій.  

Поновлення музичних інструментів. 

Придбання автотранспорту. 

Створення новітнього продукту сектору культури для 

різних категорій населення регіону. 

Покращення обслуговування населення, організації праці, 

заснованих на використанні технічних досягнень, 

комп’ютеризації. 
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Модернізація матеріально-технічної бази закладів. 

Відкриття нових об’єктів креативного сектору галузі 

культури. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

В області нараховується 52 заклади культури районного 

рівня: 19 бібліотек, 19 клубних установ, 8 початкових 

мистецьких навчальних закладів, 6 музеїв, частина з яких 

потребують капітальних ремонтів. Більшість приміщень 

вимагають реконструкції з метою проведення 

енергозберігаючих заходів. Бібліотечні фонди, музейні 

експозиції застарілі. Матеріально-технічна база 

(інструменти, обладнання, технічні засоби, сценічний одяг) 

переважної більшості закладів культури потребує 

осучаснення. Фінансові ресурси для розвитку обмежені. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Створення комфортних умов для задоволення культурно-

мистецьких потреб населення на 22 об’єктах. 

Збільшення кількості одержувачів послуг. 

Зростання власних надходжень. 

Зменшення індексу злочинності на відповідній території. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

 

Кількість відремонтованих, відреставрованих та 
реконструйованих закладів культури 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
5 7 8 

Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, 
тис. гривень 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
5000 6000 8000 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

60000 70000 80000 210000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції 

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій учас-

ників та звітування про виконання технічного завдання.  

Органи місцевого самоврядування, заклади культури – 

розробка та подання проектів на участь у конкурсному 

відборі, контроль за виконанням проектів, звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (міський рівень) 

Розробник технічного завдання  Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

2.3.5. Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток; забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого середовища для людини незалежно 
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нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

від її місця проживання; соціокультурний розвиток (ДСРР) 

1.5.4 Розвиток економічного потенціалу регіону; розвиток 

територій; розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення прав громадян на отримання якісних та 

доступних послуг у сфері культури. Створення умов для 

поширення позитивних процесів культурно-мистецького 

розвитку міст на інші території. 

Завдання: 

Проведення будівництва, реконструкції, ремонтно-

реставраційних робіт закладів культури. 

Заміна бібліотечних фондів.  

Осучаснення музейних експозицій. 

Поновлення музичних інструментів. 

Створення новітнього продукту сектору культури для 

різних категорій населення регіону. 

Покращення обслуговування населення, організації праці, 

заснованих на використанні технічних досягнень. 

Модернізація матеріально-технічної бази. 

Відкриття нових об’єктів креативного сектору галузі 

культури. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

В області нараховується 52 заклади культури міського 

рівня: 19 бібліотек, 19 клубних установ, 8 початкових 

мистецьких навчальних закладів, 6 музеїв, частина з яких 

потребують капітальних ремонтів. Більшість приміщень 

вимагають реконструкції з метою проведення 

енергозберігаючих заходів. Бібліотечні фонди, музейні 

експозиції не актуальні. Матеріально-технічна база 

(інструменти, обладнання, технічні засоби, сценічний одяг, 

спеціальні автомобілі) переважної більшості закладів 

культури потребує осучаснення. Фінансові ресурси для 

розвитку обмежені. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Створення комфортних умов для задоволення культурно-

мистецьких потреб населення на 7 об’єктах. 

Створення новітнього продукту сектору культури для 

різних категорій населення регіону. 

Збільшення кількості одержувачів якісних послуг. 

Зростання власних надходжень. 

Зменшення індексу злочинності на відповідній території. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Кількість відремонтованих, відреставрованих та 

реконструйованих закладів культури 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

2 2 3 

Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, 

тис. гривень 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

2000 3000 5000 
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Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

30000 40000 110000 180000 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції 

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій 

учасників та звітування про виконання технічного 

завдання.  

Органи місцевого самоврядування, заклади культури – 

розробка та подання проектів на участь у конкурсному 

відборі, контроль за виконанням проектів, звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення (обласний рівень) 

Розробник технічного завдання  Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.5. Територіальна соціально-економічна інтеграція і 

просторовий розвиток; забезпечення комфортного та без-

печного життєвого середовища для людини незалежно від 

її місця проживання; соціокультурний розвиток (ДСРР). 

1.5.4 Розвиток економічного потенціалу регіону; розвиток 

територій; розвиток культури та дозвіллєвого 

обслуговування населення (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета:  

Забезпечення прав громадян на отримання якісних та 

доступних послуг у сфері культури у незалежності до місця 

проживання. 

Завдання:  

Проведення будівництва, реконструкції, ремонтно-

реставраційних робіт закладів культури обласного 

підпорядкування. 

Оновлення бібліотечних фондів. 

Осучаснення музейних експозицій.  

Поновлення музичних інструментів. 

Оцифрування музейних та бібліотечних фондів. 

Створення новітнього продукту сектору культури для 

різних категорій населення регіону. 

Придбання автотранспорту. 

Покращення обслуговування населення, організації праці, 

заснованих на використанні технічних досягнень, 

комп’ютеризації. 

Модернізація матеріально-технічної бази концертно-

театральних закладів. 

Відкриття нових об’єктів креативного сектору галузі 

культури. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 
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Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

В області 12 закладів культури та  мистецтв обласного рівня, 

частина з яких потребують капітальних ремонтів та рекон-

струкції. Більшість об’єктів вимагають проведення енерго-

зберігаючих заходів. Бібліотечні фонди потребують заміни, 

музейні експозиції – осучаснення, культурно-мистецька 

освіта – поновлення інструментів. Матеріально-технічна 

база закладів культури та мистецтв потребує модернізації. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Створення комфортних умов для задоволення культурно-

мистецьких потреб населення на 5 об’єктах. 

Збільшення кількості одержувачів якісних послуг. 

Зростання власних надходжень. 

Зменшення індексу злочинності на відповідній території. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Кількість відремонтованих, відреставрованих та 
реконструйованих закладів культури 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

2 2 1 

Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, 
тис. гривень 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
2000 3000 4000 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 
39700 40200 40500 120400 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції 

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій 

учасників та звітування про виконання технічного 

завдання.  

Управління культури і туризму Сумської обласної 

державної адміністрації, заклади культури – розробка та 

подання проектів на участь у конкурсному відборі, 

контроль за виконанням проектів, звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 
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Технічні завдання програми 2. Розвиток сільських територій 

 

Технічні завдання напряму 2.А. Підвищення рівня ефективності  

виробництва в аграрному секторі 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Технологічне переоснащення діючих та створення 

високотехнологічних нових підприємств виробництва 

та переробки сільськогосподарської продукції 

Розробник технічного завдання  Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.2.2. Розвиток сільської місцевості (ДСРР). 

2.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення 

високотехнологічних нових підприємств виробництва 

та переробки сільськогосподарської продукції (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення стабільної економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції. 

Завдання: 

Впровадження сучасних технологій в аграрний сектор 

економіки області для підвищення конкурентоспро-

можності сільськогосподарської продукції та продукції 

підприємств харчової і переробної промисловості. 

Оцінка потреб та підтримка: 

створення складських приміщень для довготривалого 

зберігання агропродукції;  

будівництва тваринницьких приміщень; 

сприяння консультативній підтримці агровиробників з 

питань сільськогосподарського виробництва. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Морально застаріла матеріально-технічна база та технології 

виробництва і переробки сільськогосподарської продукції 

потребують технологічного переоснащення. Впровадження 

сучасних технологій, механізованих і автоматизованих 

ліній дає змогу підвищити ефективність виробництва, 

збільшити продуктивність праці, механізувати трудомісткі 

ручні процеси, зменшити втрати сировини, значно 

поліпшити якість продукції. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Поліпшення генетичного потенціалу в рослинництві та 

тваринництві. 

Підвищення конкурентоспроможності сільськогоспо-

дарської продукції. 

Підвищення рівня зайнятості та умов проживання 

сільського населення. 

Створення нових робочих місць 
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Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Технологічне переоснащення діючих та створення 

високотехнологічних нових підприємств з виробництва 

та переробки сільськогосподарської продукції, од. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 1 1 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

79517 80000 89500 249017 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації – загальна координація 

дій учасників та звітування про виконання технічного 

завдання. 

Сумський національний аграрний університет – надання 

навчально-консультативної допомоги учасникам проекту. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, контроль та звітування про 

виконання проектів.  

Інша інформація щодо проекту - 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Впровадження інноваційних технологій у розвиток 

агропромислового комплексу області 

Розробник технічного завдання  Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.2.2. Розвиток сільської місцевості (ДСРР). 

2.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення 

високотехнологічних нових підприємств виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення стабільного розвитку сільських територій 

області, впровадження нових технологій в аграрний сектор 

економіки області, підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської продукції. 

Завдання: 

Сприяння закупівлі сільськогосподарськими 

підприємствами сучасного високотехнологічного 

обладнання. 

Сприяння впровадженню у виробництво інноваційних 

технологій виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції, утримання худоби та 

птиці. 

Здійснення навчально-консультативної підтримки  

сільськогосподарських підприємств, які займаються 

виробництвом сільськогосподарської продукції, її 

довготривалим зберіганням, переробкою, розведенням 

племінного поголів’я худоби. 
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Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Технології виробництва та переробки сільськогос-

подарської продукції агропромислового комплексу області 

потребують технологічної модернізації, відновлення і 

якісного поліпшення технічних засобів виробництва 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Сприяння забезпеченню населення племінним молодняком 

худоби. 

Сприяння забезпеченню населення області продуктами 

харчування, безпечними для здоров’я. 

Підвищення конкурентоспроможності сільсько-

господарської продукції. 

Сприяння покращенню умов проживання сільського 

населення. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Впровадження інноваційних технологій 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

3 3 4 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

13602 13602 13602 40806 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації – загальна координація 

дій учасників та звітування про виконання технічного 

завдання. 

Сумський національний аграрний університет – надання 

навчально-консультативної допомоги учасникам проекту. 

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН 

України – надання навчально-консультативної допомоги 

учасникам проекту. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади, підприємства комунальної форми 

власності  підготовка, реалізація проектів та звітування 

про їх виконання. 

Інша інформація щодо проекту - 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Підтримка розвитку фермерства 

Розробник технічного завдання  Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

 

1.2.2. Розвиток сільської місцевості (ДСРР). 

2.1.2. Підтримка розвитку фермерства (СРР). 
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Мета та завдання проекту Мета: 

Підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

фермерських господарств шляхом підвищення фахової 

кваліфікації працівників та впровадження сучасних 

наукових розробок. 

Завдання: 

Проведення організаційної та навчально-консультативної 

підтримки розвитку ферм сімейного типу. 

Проведення організаційної та навчально-консультативної 

підтримки фермерських господарств з питань сільсько-

господарського виробництва та виробництва органічної 

продукції. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

У значній кількості фермерських господарств урожайність 

сільськогосподарських культур та продуктивність худоби 

поступається великотоварному виробництву внаслідок 

недостатнього рівня кваліфікації працівників фермерських 

господарств, відсутності використання сучасних сортів, 

технологій, засобів виробництва.  

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту  

Збільшення обсягів виробництва органічної продукції. 

Збереження та відновлення родючості ґрунтів. 

Поліпшення умов проживання сільського населення. 

Створення нових робочих місць. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Проведення інформаційних заходів: семінарів, майстер-
класів, круглих столів тощо, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

5 5 5 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

110 112 115 337 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації – загальна координація 

дій учасників та звітування про виконання технічного 

завдання. 

Сумський національний аграрний університет, Інститут 

сільського господарства Північного сходу Національної 

академії аграрних наук України – надання навчально-

консультативної допомоги учасникам проекту. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, контроль та звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 
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Технічні завдання напряму 2.В. Розвиток сільських територій та  

периферії навколо малих міст 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі 

Розробник технічного завдання  Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

1.2.2 Розвиток сільської місцевості (ДССР). 

2.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному 

секторі (СРР). 

Мета та завдання проекту 

 

Мета: 

Створення сприятливих умов для заготівлі, переробки та 

збуту сільськогосподарської продукції, розбудови 

виробничої та соціальної інфраструктури в сільській 

місцевості, підвищення доходів сільського населення. 

Завдання: 

Проведення організаційної та навчально-консультативної 

підтримки з питань створення сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

Сприяння у закупівлі для кооперативів обладнання для 

переробки агропродукції. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Ефективним засобом функціонування дрібних ринкових 

суб’єктів є кооперація. Формування мережі сільсько-

господарських обслуговуючих кооперативів стримується 

через слабку матеріальну базу, відсутність лідерів та 

кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, 

недостатню обізнаність селян у перевагах кооперації, 

відсутність державної підтримки. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту  

 Розвиток ринків збуту сільськогосподарської продукції, 

надання послуг. 

 Поліпшення умов проживання сільського населення. 

 Створення нових робочих місць. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Створення та підтримка 3-х сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
1 1 1 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

6000 6000 6000 18000 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації – загальна координація 
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дій учасників та звітування про виконання технічного 

завдання. 

Сумський національний аграрний університет – надання  

навчально-консультативної допомоги учасникам проекту. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, контроль та звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту  - 

 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Стимулювання самозайнятості та підготовка фахівців 

для малого бізнесу в сільській місцевості 

Розробник технічного завдання  Сумський обласний центр зайнятості 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.2.2. Створення умов для продуктивної праці населення 

(ДСРР). 

2.2.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого 

бізнесу в сільській місцевості. 

2.2.4. Сприяння самозайнятості в сільській місцевості 

(СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Підвищення рівня самозайнятості населення, ознайом-

лення жителів сільської місцевості з потенціалом 

соціально-економічного розвитку району та мотивація їх до 

підприємницької діяльності. 

Завдання: 

Забезпечення продуктивної зайнятості в сільських, 

сільськогосподарських і несільськогосподарських секторах 

шляхом організації професійного навчання за напрямом 

«Основи підприємницької діяльності» та проведення 

інформаційно-консультаційної роботи серед сільського 

населення щодо започаткування власної справи. 

Створення робочих місць та зростання доходів жителів 

громади. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Протягом останніх років у сільській місцевості 

зменшується чисельність найманих працівників та зростає 

рівень безробіття. Також через повільне вирішення 

соціальних питань, занепад закладів соціально-культурної 

сфери триває відтік молоді до інших регіонів України та за 

кордон. Більшість сільських мешканців живуть за рахунок 

функціонування власних господарств. Тому важливим є 

впровадження заходів, спрямованих на стимулювання 

інтересу жителів громад, у тому числі молоді, до розвитку 

сільських територій. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Організація професійного навчання 360 осіб. Проведення 

близько 100 інформаційних заходів та надання понад  

1 тис. індивідуальних та колективних консультацій для: 
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удосконалення рівня обізнаності громадян щодо 

ефективних напрямків провадження підприємницької 

діяльності; 

виявлення зацікавлених осіб та їх консультаційна 

підтримка на етапі відкриття власної справи; 

підвищення потенціалу самозайнятості у сільській 

місцевості, зростання надходжень до місцевих бюджетів, 

розбудова інфраструктури села. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Жителі сільської місцевості, які проходитимуть 

професійне навчання (осіб) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

180 180  - 

Проведення групових інформаційних заходів (одиниць) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

50 50 - 

Надання індивідуальних консультацій (одиниць) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

500 500 - 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2019 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  
2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

131 149 - 280 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Сумська обласна служба зайнятості, державний 

навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної 

освіти державної служби зайнятості» – вирішення 

організаційно-технічних питань по проведенню заходів 

(забезпечення технічним обладнанням, підготовка та 

наповнення програми, підбір консультантів, висвітлення 

подій у засобах масової інформації), контроль та 

звітування про виконання технічного завдання. 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, контроль та звітування про 

виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 
 



64 

Технічні завдання програми 3. Розвиток людського капіталу 
 
 

Технічні завдання напряму 3.А. Підвищення адаптивності населення  

до потреб ринку праці 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Підтримка та розвиток бізнес-ініціатив молоді 

Розробник технічного завдання  Управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації  

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.2.2. Створення умов для продуктивної праці населення 

(ДСРР). 

3.1.2. Формування сучасної системи підготовки кадрів для 

потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток 

освіти впродовж життя (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета:  

Підвищення рівня адаптивності, практичних знань, умінь та 

навичок студентської молоді щодо професійної реалізації 

та подальшого працевлаштування в умовах сучасного 

ринку праці та попиту шляхом розвитку системи 

неформальної освіти. 

Завдання:  

Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей 

неформальної освіти, форм та заходів, що будуть проведені 

протягом періоду реалізації проекту. 

Проведення тренінгів, семінарів-практиків, форумів, 

майстер-класів, особливо тих, що спрямовані на підтримку 

та розвиток бізнес-ініціатив студентської молоді. 

Залучення молоді до проходження он-лайн тестування за 

програмою «Моя кар’єра». 

Організація навчальних тренінгів та інших заходів 

неформальної освіти в рамках проведення бізнес-школи для 

студентської молоді. 

Проведення адаптаційних заходів для студентів. 

Проведення соціологічних досліджень. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Студентська молодь Сумщини (орієнтовно 100 тис. осіб) 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Система формальної освіти, будучи консервативною та 

доволі закритою, не надає молодим людям практичних 

знань, умінь та навичок, що дозволяли б адаптуватися до 

реального життя, особливо в умовах сучасного ринку праці. 

Диплом, отриманий після завершення навчального закладу, 

не завжди є документом, що забезпечує працевлаштування 

чи реалізацію власних бізнес-ідей. Для вирішення 

зазначених проблем необхідна максимальна підтримка 

заходів неформальної освіти, що відповідають кращим 

європейським практикам розвитку громадянського 

суспільства. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Охоплення безпосередньо щонайменше 2000 осіб із числа 

студентської молоді та понад 7000 осіб опосередковано. 

Проведення близько 60 заходів різного формату 

неформальної освіти. 

Проведення щонайменше 3 соціологічних досліджень, 

спрямованих на вивчення рівня зайнятості, безробіття, 

споживацьких настроїв молоді. 

Підвищення адаптаційного рівня молоді до реальних 

сучасних умов життя та ринку праці. 

Збільшення якості та кількості бізнес-проектів, підвищення 

рівня їх спроможності. 

Підвищення загального рівня сприйняття неформальної 

освіти як дієвої навчальної системи. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість охопленого населення заходами неформальної 
освіти, осіб  

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
3000 3000 3000 

Проведення заходів різного формату неформальної освіти, 
одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
20 20 20 

Проведення соціологічних досліджень, спрямованих на 
вивчення рівня зайнятості, безробіття, споживацьких 

настроїв молоді, одиниць 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 1 1 

Період реалізації проекту  

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Березень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

400 480 576 1456 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та 

їх функції  

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, 

контроль та звітування про виконання технічного завдання. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – подання проектів на участь у 

конкурсному відборі, залучення студентської молоді до 

участі в заходах у рамках проекту. 

Органи студентського самоврядування ВНЗ області – 

координація та організація виконання завдань у межах 

проекту на рівні навчальних закладів, підбір безпосередніх 

учасників. 

Інститути громадянського суспільства – виконання та 

реалізація основних заходів у рамках завдань проекту, 

підбір безпосередніх учасників заходів проекту. 

Представники бізнессередовища області – надання 

консультацій та проведення визначених етапів у рамках 

завдань проекту; працевлаштування молоді та надання 

можливості для набуття молоддю навичок та умінь, 

застосування набутих під час проекту знань на практиці. 

Інша інформація щодо проекту  - 
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Технічні завдання напряму 3 В. Підвищення обізнаності та соціальної  

активності мешканців 
 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Підвищення соціальної активності молоді шляхом 

делегування повноважень до інститутів громадянського 

суспільства через механізм конкурсної підтримки (ІГС) 

Розробник технічного завдання  Управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

3.3.4. Підвищення ролі громадських об’єднань у формуванні 

пріоритетних напрямів розвитку регіонів, їх реалізації та 

здійсненні контролю за реалізацією. 

3.3.5. Визначення інституційного механізму управління 

процесом взаємодії органів виконавчої влади та громадських 

об’єднань для забезпечення їх участі у формуванні, 

упровадженні та здійсненні контролю за реалізацією 

пріоритетних напрямків розвитку регіонів (ДСРР). 

3.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей 

молоді (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Залучення ІГС до вирішення пріоритетних питань розвитку 

соціально-гуманітарної сфери Сумської області. 

Завдання: 

Проведення інформаційної кампанії щодо проведення 

конкурсу проектів ІГС, його особливостей з урахуванням 

змін чинного законодавства. 

Проведення навчань у форматі тренінгів щодо написання 

проектів. 

Проведення конкурсу проектів ІГС, визначення рейтингу 

проектів. 

Проведення навчальних семінарів з керівниками та 

бухгалтерами проектів щодо проектного та фінансового 

менеджменту. 

Фінансування проектів-переможців. 

Територія, на яку проект 

матиме вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Молодь Сумщини (орієнтовно 319 тис. осіб) 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

На сьогодні держава не в повній мірі здатна виконувати 

повноваження та практично забезпечувати потреби 

населення, особливо у соціальній сфері. Вивчення кращих 

практик та досвіду європейських країн у напрямку реалізації 

державної соціально-гуманітарної політики демонструє, що 

максимально ефективним є механізм підтримки ініціатив 

інститутів громадянського суспільства. Це можливо 

реалізувати двома шляхами: проведення конкурсу проектів 

ІГС та виконання програми соціального замовлення. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Проведення щонайменше 3 конкурсів проектів ІГС. 

Фінансова підтримка мінімум 45 проектів за рахунок 

коштів обласного та місцевого бюджетів. 

Підвищення щонайменше на 10% щороку кількості молоді, 

залученої до участі та організації молодіжних проектів та 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11


67 

заходів. 

Підвищення організаційної спроможності ІГС. 

Стратегічний розвиток та підвищення кваліфікаційного 

рівня ІГС. 

Урізноманітнення форм, форматів та механізмів роботи з 

молоддю. 

Створення платформи для обміну досвідом та розвитку 

підприємницьких якостей молоді. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Проведення конкурсів проектів ІГС, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 2 3 
Фінансова підтримка проектів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, одиниць 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 

45 50 55 
Підвищення рівня залучення молоді, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
10 12 15 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 
Січень 2018 року  грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1400 1700 2000 5100 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, контроль 

та звітування про виконання технічного завдання. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – загальна координація дій учасників,  

проведення конкурсів на місцевому рівні, подання проектів 

на участь у конкурсному відборі, контроль та звітування про 

виконання проектів. 

Інститути громадянського суспільства – розробка, подання 

та безпосередня реалізація проектів. 

Інша інформація щодо проекту  - 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Формування здорового способу життя 

Розробник технічного завдання  Управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

2.3.5. Створення умов для формування здорового населення 

(ДССР). 

3.2.4. Формування здорового способу життя (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Пропаганда здорового способу життя серед різних верств 

населення, підвищення рівня рухової активності та 

залучення до занять фізичною культурою та спортом, 

підтримка масового, дитячого, дитячо-юнацького, 

резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту 

інвалідів та ветеранів.  
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Завдання: 

Забезпечення функціонування та удосконалення мережі 

закладів фізичної культури і спорту.  

Розбудова та модернізація спортивної інфраструктури  

Сумської області, зокрема, проведення будівництва, 

реконструкції, капітальних ремонтів спортивних споруд та 

закладів. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

На сьогодні основними проблемами розвитку в сфері 

фізичної культури та спорту є: обмежена рухова активність 

дітей та підлітків; невідповідність матеріально-технічної 

бази для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності 

потребам населення за місцем проживання, роботи та в 

місцях масового відпочинку, особливо в сільській 

місцевості; низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-

юнацького та резервного спорту; відсутність спортивної 

інфраструктури, спроможної задовольнити потреби 

населення у щоденній руховій активності відповідно до 

фізіологічних та вікових потреб; недостатній рівень 

забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням 

навчальних закладів; низький рівень проведення засобами 

масової інформації інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, 

відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей 

та відсутність ефективної системи стимулювання населення 

до збереження здоров’я. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Збільшення рівня розбудови спортивної інфраструктури, у 

тому числі будівництва нових, реконструкція, капітальні 

ремонти та модернізація існуючих спортивних споруд 

області. 

Будівництво багатофункціональних спортивних майдан-

чиків зі синтетичним покриттям. 

Залучення дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у 

дитячо-юнацьких спортивних школах, створення умов для 

розвитку резервного спорту та ефективного поповнення 

складу національних збірних команд. 

Створення нових та підтримка існуючих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та спортивних клубів. 

Покращення матеріально-технічної бази обласної школи 

вищої спортивної майстерності, 48 ДЮСШ, у тому числі 9 

обласних. 

Розвиток і зміцнення матеріально-спортивної бази в області. 

Недопущення скорочення мережі дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл області. 

Підтримка дитячого, дитячо-юнацького та резервного 

спорту для майбутнього поповнення складів національних 

збірних команд. 

Збільшення залучення широких верств населення до занять 

фізичною культурою та спортом, у тому числі центрами 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 
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Популяризація здорового способу життя та подолання 

суцільної байдужості до здоров’я населення. 

Розповсюдження соціальної реклами щодо користі рухової 

активності як невід’ємного фактору здорового способу 

життя. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Збільшення рівня розбудови спортивної інфраструктури, 
щороку, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

15 15 15 

Будівництво спортивних майданчиків, щороку одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

3 3 3 

Кількість дітей залучених до занять у ДЮСШ, осіб 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

14000 14000 14000 

Підвищення рівня населення, охопленого руховою 
активністю, % 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1-2% 1-2% 1-2% 

Кількість центрів «Спорт для всіх» та спортивних 
клубів/ДЮСШ, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
7/49 9/49 11/49 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Березень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

61775 65815 69856 197446 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації – загальна координація дій учасників, подання 

проектів на участь у конкурсному відборі, контроль та 

звітування про виконання технічного завдання. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади, КЗ СОР «Сумський обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», сумські 

обласні організації фізкультурно-спортивних товариств – 

будівництво нових та модернізація існуючих спортивних 

споруд області, підтримка дитячо-юнацького та резервного 

спорту, забезпечення рухової активності різних верств 

населення, подання проектів на участь у конкурсному 

відборі, контроль та звітування про виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 

Технічні завдання напряму 3.С. Удосконалення системи регіонального управління 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Створення центрів надання адміністративних послуг в 

об’єднаних територіальних громадах області  

Розробник технічного завдання  Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

3.1.6. Децентралізація влади, реформування місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою, забезпечення доступності та якості публічних 
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нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

послуг (ДСРР). 

3.3.1. Удосконалення структури управління регіональним 

розвитком (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета:  

Створення доступних і якісних умов для реалізації прав, 

свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

щодо отримання адміністративних послуг. 

Завдання:  

Будівництво, ремонт, реконструкція та матеріально-

технічне забезпечення центрів надання адміністративних 

послуг в об’єднаних територіальних громадах. 

Навчання персоналу центрів надання адміністративних 

послуг. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область  

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб  

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Відсутність в об’єднаних територіальних громадах 

доступних, зручних умов отримання адміністративних 

послуг . 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Створення центрів надання адміністративних послуг 

об’єднаних територіальних громадах.  

Навчання (підвищення кваліфікації) адміністраторів 

центрів надання адміністративних послуг 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Кількість створених ЦНАП 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

10 15 15 

Кількість адміністраторів, які пройшли навчання  

(підвищення кваліфікації) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

30 45 45 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

10000 15000 15000 40000 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти  

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації – загальна координація 

дій учасників, контроль та звітування про виконання 

технічного завдання. 

Органи місцевого самоврядування – організація 

розроблення та реалізація проектів створення центрів 

надання адміністративних послуг, контроль та звітування 

про виконання проектів . 

Інша інформація щодо проекту  - 
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Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Розроблення містобудівної документації адміністра-

тивно-територіальних одиниць  

Розробник технічного завдання  Управління містобудування та архітектури Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

3.3.1 Підвищення якості державного управління 

регіональним розвитком; удосконалення системи 

стратегічного планування регіонального розвитку на 

загальнодержавному та регіональному рівні (ДСРР). 

3.3.1. Удосконалення структури управління регіональним 

розвитком; удосконалення просторового планування 

території області (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета:  

Удосконалення просторового планування територій для 

забезпечення їх сталого та збалансованого розвитку. 

Завдання:  

Визначення чітких меж кожної адміністративно-терито-

ріальної одиниці. 

Вирішення питань забудови територій. 

Планування розвитку адміністративних територій. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Аналіз стану забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів Сумської області свідчить про відсутність 

оновленої містобудівної документації. Застарілі схеми 

планування (розроблені в 70-80-х роках минулого століття) 

вичерпали ефективні терміни застосування та реалізації, що 

гальмує економічний та інвестиційний розвиток населених 

пунктів.  

Водночас схеми планування територій районів є одним із 

головних інструментів регулювання планування територій, 

що будуть взаємоузгоджені та враховані при складанні 

програм сталого розвитку населених пунктів. 

Поряд з цим генеральний план населеного пункту є 

основним видом містобудівної документації на місцевому 

рівні, що забезпечує обґрунтування довгострокової стратегії 

планування, забудови та іншого використання території для 

забезпечення її сталого та збалансованого розвитку. 

На місцевому рівні планується розроблення схем 

планування територій об’єднаних територіальних громад, 

які визначатимуть комплексний просторовий розвиток ОТГ 

як єдиної системи розселення, зокрема, функціональне 

призначення території, організацію інженерно-транспортної 

інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, 

охорони навколишнього природного середовища.  

У зв’язку з цим існує нагальна потреба в розробці 

(оновленні) містобудівної документації адміністративно-

територіальних одиниць. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Розроблення, проведення експертизи і затвердження в 

установленому порядку містобудівної, проектної та 

планувальної документації адміністративно-терито-

ріальних одиниць Сумської області. 
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Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість адміністративно-територіальних одиниць, де 

розроблено містобудівні документи (одиниць) 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
5 5 5 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

5000 5000 5000 15000 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління містобудування та архітектури Сумської 

обласної державної адміністрації – загальна координація 

дій учасників, контроль та звітування про виконання 

технічного завдання. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади – організація розроблення містобудівної 

документації, подання проектів на участь у конкурсному 

відборі, контроль та звітування про виконання проектів. 

Інша інформація щодо проекту - 

 
 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Створення та утримання підрозділів місцевої 

пожежної охорони 

Розробник технічного завдання  Департамент цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

3.1.5. Децентралізація влади, реформування місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального 

устрою, створення належних матеріальних, фінансових 

та організаційних умов для зміцнення економічної бази 

розвитку територіальних громад (ДСРР). 

3.3.1. Удосконалення структури управління регіональ-

ним розвитком (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення належного рівня захисту життя і здоров’я 

громадян, приватної, колективної та державної власності 

від пожеж та надзвичайних ситуацій (подій). 

Завдання: 

Створення нових підрозділів місцевої пожежної охорони 

(будівництво пожежних депо, придбання пожежно-

рятувальних автомобілів з пожежно-технічним та 

аварійно-рятувальним обладнанням, забезпечення 

спеціальним одягом та спорядженням, проведення 

підготовки персоналу).  

Утримання та оснащення існуючих підрозділів місцевої 

пожежної охорони (будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт пожежних депо, придбання пожежно-

рятувальних автомобілів з пожежно-технічним та аварійно-

рятувальним обладнанням, придбання пожежно-технічного 

та аварійно-рятувального обладнання, забезпечення 

спеціальним одягом та спорядженням, проведення 

підготовки персоналу). 

Забезпечення належного рівня пожежної безпеки, 
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запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, рятування 

населення, а також надання допомоги в ліквідації 

наслідків інших надзвичайних ситуацій. 

Навчання працівників підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Недостатня кількість в області підрозділів місцевої 

пожежної охорони не забезпечує належного рівня 

пожежної безпеки, гасіння пожеж, рятування людей та 

надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, 

катастроф і стихійного лиха. 

Разом з цим, на території Сумської області щороку в 

середньому виникає 1620 пожеж, прямі матеріальні 

збитки від яких становлять понад 8 млн. гривень. 

Щороку вогнем знищується понад 700 будівель, споруд 

та понад 80 одиниць автотехніки. 

Пожежно-рятувальні підрозділи, що залучаються на 

ліквідацію надзвичайних подій, через віддаленість не 

забезпечують прибуття на місця виклику до 10 хвилин у 

місті та 20 хвилин у сільській місцевості. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Створення 30 нових підрозділів місцевої пожежної 

охорони, утримання існуючих 109 підрозділів та їх тех-

нічне переоснащення (побудова, реконструкція, капіталь-

ний ремонт пожежних депо, придбання пожежно-ряту-

вальних автомобілів з пожежно-технічним та аварійно-ря-

тувальним обладнанням, придбання пожежно-технічного 

та аварійно-рятувального обладнання, забезпечення 

одягом та спорядженням, підготовка персоналу). 

Навчання працівників підрозділів місцевої пожежної 

охорони.  

Зменшення збитків економіки та населення в разі 

виникнення пожеж шляхом скорочення часу прибуття 

підрозділів місцевої пожежної охорони до 10 хвилин у 

місті та 20 хвилин у сільській місцевості на місце 

виклику. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

 

Кількість створених підрозділів місцевої пожежної 
охорони, одиниць 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

10 10 10 

Кількість персоналу, які пройшли навчання, осіб 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

30 30 30 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

167464 167464 167464 502392 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент цивільного захисту Сумської обласної 

державної адміністрації – загальна координація дій 
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учасників, контроль та звітування про виконання 

технічного завдання. 

Органи місцевого самоврядування – організація 

розроблення та реалізація проектів, подання проектів на 

участь у конкурсному відборі, контроль та звітування 

про виконання проектів. 

Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Сумській області – методична допомога 

органам місцевого самоврядування в організації роботи 

щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

громад. 

Інша інформація щодо проекту  - 

 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Впровадження концепції «Дільничний серед 

громади», спрямованої на створення поліцейських 
дільниць у об’єднаних територіальних громадах 

Розробник технічного завдання  Управління взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи Сумської обласної державної 
адміністрації  

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

3.3.1. Підвищення якості державного управління 
регіональним розвитком; удосконалення системи 
стратегічного планування регіонального розвитку на 
загальнодержавному та регіональному рівні (ДСРР); 
3.3.1. Удосконалення структури управління 
регіональним розвитком (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на 
територіях об’єднаних територіальних громад. 

Завдання: 

Створення на території кожної об’єднаної територіальної 
громади області (у залежності від кількості населення) 
дільничних пунктів поліції (поліцейських станцій) . 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Громадяни, які проживають на територіях об’єднаних 
громад, у тому числі віддалених від районного центру, 
позбавлені можливості швидкого отримання 
поліцейських послуг. У разі виклику наряду поліції час 
очікування складає близько години. 
З метою наближення працівників поліції до населення, 
екстреного реагування на повідомлення про злочини та 
інші події, якісного забезпечення публічної безпеки та 
порядку на територіях громад існує нагальна потреба у 
створенні дільничних пунктів поліції (поліцейських 
станцій). Зазначені пункти поліції обслуговуватимуть до 
3 дільничних офіцерів поліції. Крім того, до співпраці 
буде залучено громадських помічників дільничних із 
числа небайдужих мешканців громад. 
Подібні пункти функціонують на території інших 
областей держави та вже довели свою ефективність 
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Дільничний офіцер поліції буде максимально 
наближений до населення території обслуговування, на 
якій постійно проживатиме, цілодобово доступний для 
звернень громадян та надання допомоги, отримуватиме 
інформацію про криміногенну, соціальну-економічну 
обстановку, а також наявні проблеми громади. 
Час реагування на повідомлення про злочини та інші 
події складатиме максимум до 20 хвилин  
(у найвіддаленішу точку громади). 
У результаті буде досягнуто підвищення авторитету 
поліції та органів державної влади шляхом надання 
якісних та своєчасних поліцейських послуг, покращено 
стан криміногенної ситуації на територіях об’єднаних 
громад. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість створених поліцейських станцій 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

14 20 21 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

2000 3000 3500 8500 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Управління взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи Сумської обласної державної 
адміністрації – загальна координація дій учасників та 
звітування про виконання технічного завдання. 
Органи місцевого самоврядування – розробка та подання 
проектів на участь у конкурсному відборі, контроль за 
виконанням проектів, звітування про виконання проектів. 
ГУНП в Сумській області – виділення працівників 
поліції та закріплення їх за територіальними громадами у 
рамках перерозподілу наявної штатної кількості 
територіальних підрозділів області. 

Інша інформація щодо проекту Майно (приміщення дільничного пункту поліції, 
автотранспорт, меблі, оргтехніка, засоби зв’язку, 
житлові приміщення поліцейських для постійного 
проживання) перебуватиме у власності територіальної 
громади та відповідно до законодавства 
передаватиметься в оренду відповідним територіальним 
відділам чи відділенням поліції області. 

 
 

 

Назва програми і проекту регіо-

нального розвитку (далі – проект) 

Створення Центрів безпеки громадян 

Розробник технічного завдання  Департамент цивільного захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації; 
Управління охорони здоров’я Сумської обласної 
державної адміністрації; 
Управління взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи Сумської обласної державної 
адміністрації.  

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

3.3.1. Підвищення якості державного управління 
регіональним розвитком; удосконалення системи 
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витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

стратегічного планування регіонального розвитку на 
загальнодержавному та регіональному рівні (ДСРР); 
3.3.1. Удосконалення структури управління 
регіональним розвитком (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета: 

Забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності 
населення, захисту суб’єктів господарювання і територій 
громад шляхом комплексного надання послуг 
екстреного реагування (поліції, пожежно-рятувальних 
служб, швидкої медичної допомоги тощо) за рахунок 
створення Центрів безпеки громадян. 

Завдання: 

Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та 
матеріально-технічне забезпечення Центрів безпеки 
громадян.  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Мешканці територіальних громад, передусім населених 

пунктів, віддалених від районних центрів, не забезпечені 

належним рівнем швидкого та комплексного надання 

послуг екстреного реагування (поліції, пожежно-

рятувальних служб, швидкої медичної допомоги тощо). 

У разі виникнення надзвичайної ситуації час очікування 

допомоги різних служб складає близько години. 

Поряд з цим безпека громадян – найголовніше завдання 

для функціонування громад на території області. З 

метою наближення таких послуг до населення громади, 

екстреного та комплексного реагування на повідомлення 

про злочини та інші надзвичайні події, якісного 

забезпечення публічної безпеки та порядку на 

територіях громад існує нагальна потреба у створенні 

Центрів безпеки громадян. Створення таких Центрів – 

це нова якість послуги на рівні громади, можливість і 

спроможність громади повноцінно убезпечити життя 

своїх мешканців. 

Центри безпеки передбачають комплексний підхід і 

поєднуватимуть пожежно-рятувальний підрозділ, кабінет 

поліцейського, фельдшерсько-акушерський (медичний) 

пункт та єдиний диспетчерський цент (call-центр). 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту  

Компактне розташування оперативних служб екстреного 
реагування (поліції, пожежно-рятувальних служб, 
швидкої медичної допомоги тощо) дозволить швидко та 
ефективно вирішувати питання щодо захисту населення 
і території громади від небезпек та значно скоротити 
фінансові витрати на їх утримання, а також сприятиме 
налагодженню тісної взаємодії між оперативними 
службами і жителями громад, зменшенню збитків 
економіки та населення у разі виникнення надзвичайних 
і криміногенних ситуацій. 
Завдяки роботі Центрів безпеки громадян суттєво 
зменшиться час реагування на надзвичайні ситуації — 
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до 20 хвилин (у найвіддаленішу точку громади). Такі 
базові послуги стануть доступними для громадян у 
невеличких містах, селах і селищах. 

Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту  

Кількість створених Центрів безпеки громадян 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

7 10 10 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

36400 52000 52000 140400 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Департамент цивільного захисту населення Сумської 
обласної державної адміністрації; управління охорони 
здоров’я Сумської обласної державної адміністрації; 
управління взаємодії з правоохоронними органами  
та оборонної роботи Сумської обласної державної 
адміністрації – загальна координація дій учасників та 
звітування про виконання технічного завдання. 
Органи місцевого самоврядування – розробка та подання 
проектів на участь у конкурсному відборі, контроль за 
виконанням проектів, звітування про виконання проектів. 
Управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Сумській області; Головне управління Націо-
нальної поліції в Сумській області – участь у створенні та 
забезпеченні подальшої роботи Центрів безпеки 
громадян. 

Інша інформація щодо проекту - 

 

 

 

 

Назва програми і проекту регіо--

нального розвитку (далі – проект) 

Покращення системи управління людськими 

ресурсами та налагодження міжрегіональної 

комунікації як інструментів взаємодії громад для 

спільного вирішення проблем 

Розробник технічного завдання  Апарат Сумської обласної державної адміністрації 

Номер і назва завдання з Держав-

ної стратегії регіонального роз-

витку (ДСРР) та Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року 

(СРР), якому відповідає проект 

3.3.2. Створення ефективної системи підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування у сфері управління регіональним 

розвитком (ДСРР). 

3.3.2. Покращення інструментів взаємодії громад для 

спільного вирішення проблем (СРР). 

Мета та завдання проекту Мета:  

Удосконалення професійної компетентності посадових 

осіб органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування Сумської області з метою підвищення 

ефективності управління людськими ресурсами та 

адміністративного менеджменту. 

Завдання: 

Моніторинг наявних кадрових ресурсів та проблемних 

питань з управління персоналом органів виконавчої влади 
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та органів місцевого самоврядування Сумської області. 

Проведення просвітницьких заходів з удосконалення 

професійної компетентності посадових осіб органів 

публічного права. 

Налагодження міжрегіональної комунікації органів 

управління державного сектору та представництва 

громад. 

Розробка методичних рекомендацій, інструктивних та 

інших допоміжних матеріалів з питань адміністративного 

менеджменту. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Сумська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект  

Понад 1 млн. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект  

Низький рівень теоретичних знань та практичних навичок 

з управління персоналом (інструментів управління) 

посадових осіб державних органів і органів місцевого 

самоврядування призводить відповідно до неефективного 

кадрового та адміністративного менеджменту; суттєвих 

іміджевих втрат та фінансово-матеріальних ресурсів; 

зниження рівня довіри громадян; неефективної реалізації 

реформ на місцях. 

Відсутність ефективної міжрегіональної комунікації не 

дозволяє залучати потенційні зацікавлені сторони та їх 

ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо) для 

спільного вирішення проблем. Актуальності питання 

набуває на фоні прийняття змін до законодавства щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад та 

нового закону про службу в органах місцевого 

самоврядування. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати, інновації проекту 

Проведення моніторингу кадрових ресурсів, проблемних 

питань 115 держорганів та не менше 40 органів місце-

вого самоврядування, що систематизує аналіз даних з 

метою оперативного прийняття управлінських рішень. 

З метою підвищення інституційної спроможності 

органів публічного права треба проводити просвітницькі 

заходи 1200 працівників держорганів та 1200 

працівників органів місцевого самоврядування. 

Здійснення міжрегіональної комунікації (3 міжобласні, 

3 обласні, 12 міжрайонних заходів) для вирішення 

спільних проблемних питань громад методами 

аутсорсингу-інсорсингу. 

Надання методичних рекомендацій, інструкцій  

(3 комплексні збірники, 6 тематичних методичних 

рекомендацій, 6 збірок з узагальненням досвіду роботи, 

10 – інші матеріали) з метою модернізації державної 

служби та управління людськими ресурсами державних 

органів і органів місцевого самоврядування та 

функціонування обласної електронної бази з обміну 

досвідом реалізації проектів. 
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Кількісні індикатори результа-

тивності реалізації проекту, за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг реалізації проекту 

Охоплення моніторингом наявних кадрових ресурсів 

державних органів, органів місцевого самоврядування 

(МС), органів-юридичних осіб публічного права 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

держоргани – 21 

органи МС – 18 

держоргани – 18 

органи МС – 21 

держоргани – 76 

органи МС – 1 

Охоплення просвітницькими заходами з удосконалення 

професійної компетентності посадових осіб органів 

публічного права, осіб 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

800 800 800 

Налагодження міжрегіональної комунікації органів 

управління державного сектору та представництва 

громад, заходи 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

6 6 5 

Розробка методичних рекомендацій, інструктивних та 

інших допоміжних матеріалів з питань 

адміністративного менеджменту, збірники, інструкції 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

9 9 7 

Період реалізації проекту 

(з (місяць/рік) – до (місяць/рік) 

Січень 2018 року – грудень 2020 року 

Обсяг фінансування проекту, 

тис. грн.  

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

7,8 7,8 6,8 22,4 

Джерела фінансування проекту  Бюджети усіх рівнів, інші кошти 

Учасники реалізації проекту  

та їх функції  

Апарат Сумської обласної державної адміністрації – 

організація і координація заходів, контроль та звітування 

про виконання технічного завдання.  

Структурні підрозділи Сумської обласної державної 

адміністрації, районні державні адміністрації – 

співвиконавці заходів згідно з юрисдикцією.  

Міжрегіональне управління Нацдержслужби в 

Харківській і Сумській областях, Центр післядипломної 

освіти – організаційно-допоміжна функція. 

Інша інформація щодо проекту З огляду на відносно сталу кількість органів публічного 

права кількісні індикатори з причин організаційної 

доцільності можуть переходити в межах суміжних років, 

при чому загальне їх значення за три роки буде 

залишатися незмінним (збільшення/зменшення показників у 

2018 році може мати наслідком відповідного 

зменшення/збільшення показників у 2019 році і т.д.). 
 


