
ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Створення інфраструктури індустріальних парків 

 

Загальна вартість проекту              21483,6 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків__________________________________________ 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.1. Підготовка 

інвестиційних 
продуктів 

Покращення 

інвестиційної 

привабливості 

регіону шляхом 

розвитку 

індустріальних 

парків 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети 

усіх 
рівнів 

2000 2000 5700 2000 21483,6 2000 Кількість 

реалізова-
них інвес-

тиційних 

проектів 

од. 3 1 -2 Виконується. 

Протягом 9 міс. 
2019 року 

виконано 33,3% 

від річного 
показника 

- 

 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі  

Сумської обласної державної адміністрації         О.СІТАК 

 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Промоція інвестиційно-експортного потенціалу регіону 

 

Загальна вартість проекту              1500 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  КЕКВ 2717693 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.3. Створення 

маркетингового 
комплексу регіону 

Підвищення рівня 

інвестиційного 
та експортного 

потенціалу 

області 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний 

бюджет 

929,5 133 500 133 1500 929,5 Кількість 

проведених 
презентацій 

од. 22 9 -13 Виконується. 

Протягом 9 міс. 
2019 року 

виконано 40,9% 

від річного 
показника 

- 

 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

 

 

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі  

Сумської обласної державної адміністрації         О.СІТАК 

 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Приведення стану автомобільних доріг загального користування державного значення до сучасних технічних вимог 

(транспортне сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Сумської області)) 

 

Загальна вартість проекту        3750826,603 тис. гривень                                                          укладено 53 договорів 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  КЕКВ_3210 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.4. Розвиток 

логістично-

транспортного 

потенціалу 

Покращення 

транспортного 

сполучення 

населення та 

підприємств 

Сумської області 
з Харківською, 

Чернігівською та 

Київською 
областями  

(у межах 

Сумської області) 

Сумська 

область 

Лютий 

2018 - 

грудень 

2020 

років 

IV кв. 

2017 року- 

9 міс.  

2019 року 

Державний та 

місцеві 

 бюджети  

755180,8 159820,4 1224050 159820,4 2394526,603 217687,5 Введення в 

експлуа-

тацію 

відремон-

тованих/ 

реконст-
руйованих 

доріг (без 

урахування 
поточного і 

середнього 

ремонтів ) 

км 61,6 0,2 -61,4 Виконується. 

Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано 0,3% від 

річного показника 

Проект не 

фінансується з 

державного 

бюджету 

окремою 

бюджетною 
програмою 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

 

 

 

Перший заступник Служби автомобільних доріг  

у Сумській області             Сергій ОВЧАРЕНКО 

 

15.10.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

 

Загальна вартість проекту              1190000 тис. гривень                                 __________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КЕКВ_3131090 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.4. Розвиток 

логістично-

транспортного 
потенціалу 

Забезпечення 

розвитку 

логістично-
транспортного 

потенціалу 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний 

бюджет 

885197,3 403561,9 143861,9 143861,9 885197,3 885197,3 Протяж-

ність авто-

доріг, де 
заплановано 

проведення 

реконст-
рукції та 

ремонту 

км 90 49 -41 Виконується. 

Протягом 9 міс. 

2019 року 
виконано 54,4% 

від річного 

показника 

- 

 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

  

Начальник управління інфраструктури  

Сумської обласної державної адміністрації         Володимир  ДУДЧЕНКО 

 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва 

 

Загальна вартість проекту              12000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  КЕКВ 2717610 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.2.1. Розвиток 

інфраструктури 
підтримки 

підприємництва 

Стимулювання 

розвитку малого 
те середнього 

підприємництва 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний, 

місцевий 
бюджети 

1305,6 729,9 5000 

 

729,9 12000 1612 Кількість 

суб’єктів 
малого та 

середнього 

підприєм-
ництва, які 

одержать 

кредити  

од. 50 35 -15 Виконується. 

Протягом 9 міс. 
2019 року 

виконано 70% від 

річного показника 

- 

 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі  

Сумської обласної державної адміністрації       Олександр СІТАК 

 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж 

 

Загальна вартість проекту              8000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  __________________ 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.3.1. Розвиток 

туристичних об’єктів, 
продуктів та мереж 

Збереження та 

відновлення 
унікальної 

матеріальної та 

нематеріальної 
спадщини регіону 

з метою сталого 

використання у 
туристичній 

діяльності 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

- - - 2000 - 8000 - Створення 

нових 
об’єктів ту-

ризму та ту-

ристичних 
продуктів 

од. 1 0 -1 Виконується. 

Інформація 
обліковується за 

підсумками року 

- 

Створення 

нових пос-

тачальників 
туристич-

них послуг 

од. 3 0 -3 

Динаміка 
чисельності 

туристів та 

відвідувачів 

% 5 0 -5 

 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Начальник відділу промоції та туризму  

Сумської обласної державної адміністрації            Юрій ГЛАДЕНКО 

 

16.10.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Туристична промоція 

 

Загальна вартість проекту              1500 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  __________________ 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.3.2. Туристична 

промоція області 

Залучення 

туристичних 
потоків у регіон та 

інвестиційних 

коштів для 
розвитку 

туристичної 

інфраструктури 
області 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети усіх 

рівнів 

1945 901 500 901 1500 2401 Зростання 

потоку 
внутрішніх 

туристів 

щороку 

% 7 0 -7 Виконується. 

Інформація 
обліковується за 

підсумками року 

Недостатній 

розвиток 
туристичної 

інфраструктури. 

Популяризація 
можливостей 

туристично-рек-

реаційного ком-
плексу регіону 

потребує сис-

темної реклам-
но-інформацій-

ної та промоцій-

ної діяльності 

Зростання 
потоку 

в’їзних 

туристів 
щороку 

% 5 0 -5 

Збільшення 

обсягу 
туристични

х послуг 

щороку 

% 10 0 -10 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник відділу промоції та туризму 

Сумської обласної державної адміністрації            Юрій ГЛАДЕНКО 

 

16.10.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Покращення стану рекреаційних зон та водних об’єктів 

 

Загальна вартість проекту              1980 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  КЕКВ 2818311; 2818340 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.3.3. Покращення стану 

рекреаційних зон та 
водних  об’єктів  

Забезпечення 

охорони і раціо-
нальне викорис-

тання земель вод-

ного фонду. Збе-

реження в області 

біологічного та 

ландшафтного 
різноманіття, 

відтворення 

природних 
комплексів, 

земельних та 

водних ресурсів, 
формування 

екомережі 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний 

фонд охорони 
навколиш-

нього 

природного 

середовища 

1901,1 1173,9 660 0 1980 727,2 Кількість 

розробленої 
технічної 

документації 

од. 14 11 -3 Виконується. 

Протягом 9 міс. 
2019 року  

78,6% до річного 

показника 

- 

Кількість 

створених 

водоохорон-
них зон 

од. 3 0 -3 Протягом звітного 

періоду не 

створено нові 
водоохоронні 

зони 

 

Кількість 

розроблених 
проектів 

створення 

ПЗФ 

од. 14 0 -14 Через систему 

PROZORRO з 
переможцем 

торгів заключено 

договір на роз-
робку 14 проектів 

- 

Кількість 

встановле-

них меж 

територій 

ПЗФ 

од. 4 0 -4 Через систему 

PROZORRO з 

переможцем 

торгів заключено 

договір на роз-
робку проектів та 

встановлення в 

натурі меж 23 
об’єктів ПЗФ 

- 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту екології  

та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації                 Ігор КРИВОЗУБ 

04.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Визначення пріоритетів і шляхів збереження та покращення стану басейну р. Сула в межах Сумської області 

 

Загальна вартість проекту              19000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.3.3. Покращення стану 

рекреаційних зон та 
водних  об’єктів  

Відновлення та 

забезпечення 
сталого 

функціонування 

екосистеми 
басейну р. Сула та 

створення 

сприятливих умов 
для подальшого 

економічного 

розвитку 
Сумщини 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний 

бюджет 

2750 0 6000 0 19000 2750 Ремонт 

гідротех-
нічних 

споруд  

од. 7 0 -7 Виконується. 

Проведено ремонт 
1 ГТС; 

здійснюється 

ремонт очисних 
споруд у м. Ромни  

- 

Розчищення 

русел річок  

км 2 0 -2 

Реконструк-
ція очисних 

споруд 

од 2 0 -2 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Заступник начальника регіонального 

офісу водних ресурсів у Сумській області           Олена ВАКАРЧУК 
 
 

 

 

05.11.2019   

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами 

 
 

Загальна вартість проекту              850 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.4.1. Підвищення 
ефективності 

управління 
енергетичними 

ресурсами 

Розроблення та 
впровадження 

системи 
енергетичного 

менеджменту  

в області 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

- - - 250 - 850 - Економія 
енергоресурсів  

% 7 16 +9 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 
у 2,3 раза 

перевищено 

плановий 

показник 

- 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту 

житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та паливно-енергетичного 

комплексу Сумської обласної державної адміністрації          Сергій ЛУГОВИЙ 

 

 

 

15.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Підтримка альтернативної енергетики 

 
 

Загальна вартість проекту              12600 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.4.2. Підтримка 
альтернативної 

енергетики 

Скорочення 
споживання 

природного газу 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

Місцеві 
бюджети 

64500 24400 4000 24400 12600 64500 Скорочення 
споживання 

природного 
газу  

% 7 18 +11 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 
виконано у 2,6 

раза більше від 

річного показника 

- 

 

 
 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Директор Департаменту 

житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та паливно-енергетичного 

комплексу Сумської обласної державної адміністрації         Сергій ЛУГОВИЙ 

 
 

 

 

15.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Стимулювання заходів з енергозбереження 

 
 

Загальна вартість проекту              190000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.4.3. Стимулювання 
заходів з 

енергозбереження 

Розробка та 
впровадження 

автоматизованої 
системи 

регулювання 

споживання 

енергоресурсами 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

Місцеві 
бюджети 

6000 52200 30000 24400 190000 52200 Встановлення 
автоматизо-

ваних систем 
регулювання 

споживання 

систем регу-

лювання спо-

живання енер-

горесурсів в 
обласних 

установах 

бюджетної 
сфери  

од. 14 0 -14 Триває підготовча 
робота 

- 

Встановлення 

енергоефекти

вних систем 
опалення 

об’єктів 

житлово-
комунального  

господарства  

од. 32 37 +5 Виконується. 

Протягом  9 міс. 

2019 року 
виконано 115,6% 

від річного 

показника 

- 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 
Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства, енергоефективності  

та паливно-енергетичного комплексу  

Сумської обласної державної адміністрації          Сергій ЛУГОВИЙ 

 

 

15.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

 
 

Загальна вартість проекту              180000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.1. Підвищення  
якості надання  

житлово-комунальних 
послуг 

Надання якісних 
житлово-

комунальних 
послуг, 

покращення 

технічного стану 

об’єктів, розвиток 

підприємств 

житлово-
комунального 

господарства 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

Місцеві 
бюджети 

29149,8 10779,8 60000 10779,8 180000 29149,8 Будівництво,  
реконструкція, 

капітальний 
ремонт мереж 

вуличного 

освітлення, 

водопровідних, 

теплових, 

каналізаційних 
мереж 

км 300 148,2 -151,8 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 
виконано 49,4% 

від річного 

показника 

- 

Встановлення 

енергоощадних  

вуличних 
світильників  

од. 4000 7686 +3686 Виконується. 

Протягом 9 міс. 

2019 року 
виконано 192,2% 

від річного 

показника 

- 

Будівництво, 

реконструкція, 

модернізація, 
переоснащення 

об’єктів 

житлово-
комунального 

господарства 

од. 15 96 +81 Виконується. 

Протягом 9 міс. 

2019 року  
у 6,4 раза більше 

планового річного 

показника 

- 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства, енергоефективності  

та паливно-енергетичного комплексу  

Сумської обласної державної адміністрації          Сергій ЛУГОВИЙ 
 

15.11.2019  



 

 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Якісну первинну допомогу в кожну сім’ю 

 

Загальна вартість проекту              75000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  УКТКВК 08000, КПКВК 1410000 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.2. Розвиток охорони 
здоров’я 

Удосконалення 
первинної медико-

санітарної 

допомоги, 
формування в 

структурі центрів 

первинної медико-
санітарної 

допомоги мережі 

амбулаторій 
відповідно до 

нормативів 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

- - - 25000 У межах 
бюджет-

них приз-

начень 

75000 У межах 
бюджет-

них приз-

начень 

Смертність 
населенн 

на 1 тис. 
наявн. 

нас. 

16,7 17 +0,3 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
98,2% до річного 

показника 

- 

Забезпече-
ність 

сімейними 

лікарями  

% 4,2 3,8 -0,4 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
90,5% до річного 

показника  

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  начальника управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації        Надія ЛИСЕНКО 
 
 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток вторинної медичної допомоги 

 

Загальна вартість проекту              300000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  УКТКВК 08000, КПКВК 1410000 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 
Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту 
Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на реа-

лізацію прое-

кту (з поясне-

нням причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.2. Розвиток охорони 

здоров’я 

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 

урахуванням 

спеціалізації 
закладів у межах 

госпітальних 
округів 

Сумська 

область 
2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

- - - 100000 У межах 

бюджет-

них приз-
начень 

300000 У межах 

бюджет-

них приз-
начень 

Введення в 

дію об’єктів 

після завер-
шення буді-

вництва, ре-

конструкції 

од. 1 1 0 Виконано на 

100% 

- 

Введення в 

дію 

обладнання  

% від 

прид-

баного 

100 95 -5 Виконується. 

Протягом 9 міс. 

2019 року 
виконано на 95% 

до річного 

показника 

Смертність 
від туберку-

льозу 

на  
100 тис. 

нас. 

9,9 10,4 +0,5 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
98,9% до річного 

показника 
Смертність 
немовлят 

на 1000 
народж. 

живими 

5,6 5,7 -0,1 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
98,2% до річного 

показника 

Перина-
тальна 

смертність 

на 1000 
народж. 

8,5 9,7 +1,2 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
85,9% до річного 

показника 
 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Виконуючий обов’язки  начальника управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації        Надія ЛИСЕНКО 
 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток третинної медичної допомоги 

 

Загальна вартість проекту              450000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  УКТКВК 08000, КПКВК 1410000 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 
Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту 
Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на реа-

лізацію прое-

кту (з поясне-

нням причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.2. Розвиток охорони 

здоров’я 

Оновлення наяв-

ної матеріально-

технічної та ліку-
вально-діагно-

стичної бази 

закладів охорони 
здоров’я, що 

надають третинну 

медичну допомогу 
відповідно до 

сучасних вимог, 

створення умов 
для застосування 

новітніх 

технологій в 
медичній галузі 

області 

Сумська 

область 
2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети усіх 

рівнів 

14522 9172 150000 9172 450000 14522 Введення в 

дію об’єктів 

після завер-
шення буді-

вництва, ре-

конструкції 

од. 1 0 -1 Виконується. 

Тривають 

будівельні роботи 

- 

Введення в 

дію 

обладнання  

% від 

прид-

баного 

100 95 -5 Виконується. 

Протягом 9 міс. 

2019 року 
виконано на 95% 

до річного 

показника 

Смертність 
від туберку-

льозу 

на  
100 тис. 

нас. 

9,9 10,4 +0,5 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
98,9% до річного 

показника 
Смертність 
немовлят 

на 1000 
народж. 

живими 

5,6 5,7 -0,1 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
98,2% до річного 

показника 

Перина-
тальна 

смертність 

на 1000 
народж. 

8,5 9,7 +1,2 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
85,9% до річного 

показника 
 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Виконуючий обов’язки  начальника управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації       Надія ЛИСЕНКО 
 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток екстреної медичної допомоги 

 

Загальна вартість проекту              96000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  УКТКВК 08000, КПКВК 1410000 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 
Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту 
Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на реа-

лізацію прое-

кту (з поясне-

нням причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.2. Розвиток охорони 

здоров’я 

Підвищення своє-

часності та якості 

надання медичних 
послуг службою 

ЕМД шляхом її 

модернізації від-
повідно до сучас-

ного рівня розви-

тку медичної нау-
ки та застосування 

новітніх техноло-

гій. Оновлення 
наявної матеріа-

льно-технічної та 

лікувально-діаг-
ностичної бази 

структурних під-

розділів Сум-
ського обласного 

центру ЕМД та 
МК відповідно до 

сучасних вимог, 

створення умов 
для застосування 

новітніх 

технологій в 
системі надання 

невідкладної 

допомоги 

Сумська 

область 
2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний 

бюджет  

150 0 32000 150 96000 150 Введення в 

дію об’єктів 

після завер-
шення буді-

вництва, ре-

конструкції 

од. 1 0 -1 Виконується. 

Проведено тендер 

та визначено ви-
конавця реконс-

трукції будівлі КЗ 

СОР «Сумський 
обласний центр 

екстреної меди-

цини та медицини 
катастроф» зі 

створенням та 

облаштуванням 
навчально-трену-

вального відділу 

- 

Придбання 
санітарного 

транспорту 

од. 28 13 -15 Виконується. 
Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
46,4% до річного 

показника 

Укомплек-

тованість 

бригад ме-

дичним 
обладнан-

ням та ви-

робами 
медичного 

призначення 

відповідно 
до потреби 

% 85 73,4 -11,6 Виконується. 

Протягом 9 міс. 

2019 року 

виконано на 
86,4% до річного 

показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Виконуючий обов’язки  начальника управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації        Надія ЛИСЕНКО 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розбудова сучасного освітнього простору 

 

Загальна вартість проекту              30000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ____________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування з 

початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту 
Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на реа-

лізацію прое-

кту (з поясне-

нням причин їх 

виникнення та 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт назва індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.3. Розвиток системи 

освіти 

Забезпечення 

рівного доступу 
дітей до  

учнівської молоді 

до якісної освіти 

Сумська 

область 
2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети 

усіх рівнів- 

5681,7 350,7 10000 350,7 30000 5681,7 Кількість 
придбаних шкіл. 

автобусів  

од. 5 0 -5 Виконання 
заплановано 

розпочати у ІV кв. 
2019 року 

- 

Відсоток закладів 
охоплених 

 різними формами 
дошкільної освіти 

% 85 86,4 +1,4 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 
на 101,6% до 

річного показника 

Кількість ново-
створених місць у 

дошкільних 
навчальних 

закладах 

од. 150  55 -95 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 
на 36,7% до річного 

показника 

Кількість зак-
ладів, забезпе-

чених сучасною 
комп’ютерною та 
мультимедійною 

технікою 

од. 5 0 -5 Виконання 
заплановано 

розпочати у ІV кв. 
2019 року 

Відсоток закладів 
підключених до 

Інтернету 

% 55 2,1 -52,9 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 
на 3,8% до річного 

показника 

Кількість створе-
них  опорних 
навчальних 

закладів 

од. 7 3 -4 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 
на 42,9% до річного 

показника 

Відсоток дітей, 
охоплених 

позашкільною 
освітою 

% 71 68 -3 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 
на 95,8% до річного 

показника 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації        Вікторія ГРОБОВА 

22.10.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Новітні технології в освітньому процесі 

 

Загальна вартість проекту              2075 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ____________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 
Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування з 

початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на реа-

лізацію прое-

кту (з поясне-

нням причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт назва індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.3. Розвиток системи 

освіти 

Упровадження 

новітніх 

технологій в 
освітній процес 

Сумська 

область 
2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети усіх 

рівнів 

953,3 4,2 525 4,2 2075 953,3 Кількість 

навчальних 

закладів, де буде 
впроваджено 

Всеукраїнський 

педагогічний 
проект 

«Розумники»  

од. 5 3 -2 Виконується. 

Протягом 9 міс.  

2018 року виконано 
на 60% до річного 

показника 

-  

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 
 

 

Директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації        Вікторія ГРОБОВА 
 

22.10.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (селищний та сільський рівень) 

 

Загальна вартість проекту              186000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: КЕКВ 2210, 2240, 3110, 3132 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту 
Стан реалізації 

проекту  

(з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.4. Розвиток 

економічного 
потенціалу регіону; 

розвиток територій; 
розвиток культури та 

дозвіллєвого 

обслуговування 

населення 

Збереження та мо-

дернізація існую-
чої мережі клуб-

них, бібліотечних 
закладів, закладів 

культурно-мисте-

цької освіти та му-

зейної справи у 

сільській місцево-

сті з метою надан-
ня послуг для різ-

них категорій сі-

льського населен-
ня, з урахування 

потреб осіб похи-

лого віку, самотніх 
осіб та осіб, що 

проживають одні, 

ветеранів війни та 
праці, інвалідів 

Сільські 

населені 
пункти 

Сумської 
області 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети 

усіх рівнів, 
інші кошти 

13759,8 7259,8 64000 7259,8 64000 13759,8 Кількість 

відремон-
тованих , 

відрестав-
рованих та 

реконст-

руйованих 

закладів 

культури 

од. 25 144 +119 Виконується. 

Протягом 9 міс.  
2019 року 

у 5,8 раза 
перевищує 

річний показник 

- 

5989,7 3332,7 3332,7 5989,7 Оновлення 
матеріаль-

но-техніч-

ної бази 
закладів 

культури 

тис. грн. 25000 3332,7 -21667,3 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року 

виконано на 
13,3% до 

річного 

показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 
реалізації 

- 

 

 

Начальник управління культури  

Сумської обласної державної адміністрації          Олена МЕЛЬНИК     
 
 

22.10.2019 
 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (районний рівень) 

 

Загальна вартість проекту              210 000 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                               у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків: КЕКВ 2210, 2240, 3110, 3132 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.4. Розвиток 

економічного 
потенціалу регіону; 

розвиток територій; 

розвиток культури та 

дозвіллєвого 

обслуговування 

населення 

Збереження та 

модернізація 
існуючої мережі 

клубних, 

бібліотечних 

закладів, закладів 

культурно-

мистецької освіти 
та музейної 

справи. 

Забезпечення прав 
громадянина 

отримання 

якісних та 
доступних послуг 

у сфері культури 

Райони 

Сумської 
області 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети 

усіх рівнів, 
інші кошти 

4129,9 2056,2 70000 2056,2 210000 4129,9 Кількість 

відремон-
тованих , 

відрестав-

рованих та 

реконст-

руйованих 

закладів 
культури 

од. 7 29 +22 Виконується. 

Протягом 9 міс.  
2019 року у 4 рази 

більше планового 

річного показника 

 

3460,8 939,2 939,2 3460,8 Оновлення 

матеріаль-

но-техніч-
ної бази 

закладів 

культури 

тис. грн. 6000 939,2 -5060,8 Виконується. 

Протягом 9 міс.  

2019 року 
виконано на 

15,7% до річного 

показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 
 

 

Начальник управління культури  

Сумської обласної державної адміністрації          Олена МЕЛЬНИК     
 

17.10.2019 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (міський рівень) 

 

Загальна вартість проекту              180000 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                               у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:  КЕКВ 2210, 2240, 3110, 3132 
 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту 
Стан реалізації 

проекту  

(з 

порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.4. Розвиток 
економічного 

потенціалу регіону; 

розвиток територій; 

розвиток культури та 

дозвіллєвого 

обслуговування 
населення 

Збереження прав 

громадян на 

отримання 

якісних та 

доступних послуг 

у сфері культури. 

Створення умов 

для поширення 

позитивних 

процесів 

культурно-

мистецького 

розвитку міст та 

інші території  

Міста 
Сумської 

області 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

Бюджети 
усіх рівнів, 

інші кошти 

3893,6 1001,2 40000 

 

1001,2 180000 3893,6 Кількість 
відремон-

тованих , 

відрестав-

рованих та 

реконст-

руйованих 
закладів 

культури 

од. 2 20 +18 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року  

у 10 разів 

більше 

планового 

річного 
показника 

- 

3844,7 1695,6 1695,6 3844,7 Оновлення 

матеріаль-
но-техніч-

ної бази 

закладів 
культури 

тис. грн. 3000 1695,6 -1304,4 Виконується. 

Протягом 9 міс.  
2019 року 

виконано 

на 56,5% до 
річного 

показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 
реалізації 

- 

 

 

Начальник управління культури  

Сумської обласної державної адміністрації         Олена МЕЛЬНИК     

     

 

17.10.2019 
 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення (обласний рівень) 

 

Загальна вартість проекту              120400 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                               у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:  КЕКВ 2210, 2240, 3110, 3132 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.4. Розвиток 

економічного 

потенціалу регіону; 
розвиток територій; 

розвиток культури та 

дозвіллєвого 
обслуговування 

населення 

Збереження прав 

громадян на 

отримання 

якісних та 

доступних послуг 

у незалежності до 

місця проживання  

Сумська 

область 
2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети 

усіх рівнів, 

інші кошти 

911,9 245 40200 

 

245 120400 

 

911,9 Кількість 

відремон-

тованих, 
відрестав-

рованих та 

реконст-
руйованих 

закладів 

культури 

од. 2 6 +4 Виконується. 

Протягом 9 міс.  

2019 року у 3 рази 
більше планового 

річного показника 

- 

3709,4 1812,6 1812,6 3709,4 Оновлення 

матеріаль-
но-техніч-

ної бази 

закладів 
культури 

тис. грн. 3000 1812,6 -1187,4 Виконано. 

Протягом 9 міс.  
2019 року 

виконано на 

60,4% до річного 
показника 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 
реалізації 

- 

 

 

 

Начальник управління культури  

Сумської обласної державної адміністрації         Олена МЕЛЬНИК      
 

17.10.2019 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва  

та переробки сільськогосподарської продукції 

Загальна вартість проекту              249017 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                               у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ____________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування 

з початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

2.1.1. Технологічне 
переоснащення діючих 

та створення 

високотехнологічних 

нових підприємств 

виробництва та 

переробки сільсько-
господарської продукції 

Забезпечення 
стабільної 

економічної 

ефективності 

сільськогосподар-

ського виробниц-

тва та переробки 
сільськогоспо-

дарської 

продукції 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

Бюджети 
усіх рівнів, 

інші кошти 

96301 29501 80000 29501 249017 96301 Технологічне 
переоснащення 

діючих та 

створення 

високотехноло-

гічних нових 

підприємств з 
виробництва та 

переробки 

сільськогоспо-
дарської 

продукції 

од. 1 1 0 Виконується.  
У ФГ «Озоня» 

Шосткинського району 

будується тваринницьке 

приміщення для 

утримання 200 голів 

молодняку великої 
рогатої худоби. Загальна 

вартість об’єкту 

(оперативні дані) – 
30 млн гривень 

Введення в дію 
заплановано  

у ІV кварталі 

2019 року  

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку  

Сумської обласної державної адміністрації         Олександр МАСЛАК 
 

05.11.2019 
 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Впровадження інноваційних технологій у розвиток агропромислового комплексу області 
 

Загальна вартість проекту              40806 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                                         у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ____________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування 

з початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

2.1.1. Технологічне 
переоснащення діючих 

та створення 

високотехнологічних 

нових підприємств 

виробництва та 

переробки сільсько-
господарської продукції 

Забезпечення 
стабільної 

економічної 

ефективності 

сільськогосподар-

ського виробниц-

тва та переробки 
сільськогоспо-

дарської 

продукції 

Сумська 
область 

2018-2020 
роки 

9 міс. 
2019 року 

Бюджети 
усіх рівнів, 

інші кошти 

822200 204218 13602 204218 40806 822200 Впровадження 
інноваційних 

технологій 

од. 3 3 0 Виконується. 
Протягом 9 міс.  

2019 року У ТОВ «Авіс 

Зернотрейд» 

Роменського району 

завершено будівництво 

елеватора ємністю 
39 тис. тонн 

одночасного зберігання 

зерна. Загальна вартість 
об’єкту (згідно з 

оперативними даними) –  

195 млн гривень 

- 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку  

Сумської обласної державної адміністрації          Олександр МАСЛАК 

 

 

05.11.2019 
 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Підтримка розвитку фермерства 
 

Загальна вартість проекту              337 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                                      у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ____________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування 

з початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

2.1.2. Підтримка 
розвитку фермерства 

Підвищення 
ефективності та 

конкурентно-

спроможності 

фермерських 

господарств 

шляхом 
підвищення 

фахової 

кваліфікації 
працівників та 

впровадження 

сучасних 
наукових 

розробок 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

- - - 112 - 337 - Кількість 
інформаційних 

заходів  

од. 5 19 +14 Виконується.  
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано у 

3,8 р.б. планового 

річного показника 

- 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку  

Сумської обласної державної адміністрації         Олександр МАСЛАК 

  

 

 

 

05.11.2019 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі 
 

Загальна вартість проекту              18000 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                                      у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ____________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування 

з початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

2.2.1. Розвиток 
сучасних форм 

кооперації в 

аграрному секторі 

Створення 
сприятливих умов 

для заготівлі, 

переробки та 
збуту сільськогос-

подарської про-
дукції, розбудови 

виробничої та 

соціальної інфра-
структури в сіль-

ській місцевості, 

підвищення дохо-
дів сільського 

населення 

Сумська 
область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 
2019 року 

- - - 6000 - 18000 - Кількість 
створених 

обслуговуючих 

кооперативів  

од. 1 1 0 Виконано. 
Зареєстровано СОК 

«Сумський молочник» 

 

- 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку  

Сумської обласної державної адміністрації         Олександр МАСЛАК 

 

 

05.11.2019 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Стимулювання самозайнятості та підготовка фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості 
 

Загальна вартість проекту              280 тис. гривень                                              ____________________________________________________________ 
                                                                                      у валюті договору (контракту)                                                                                            реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  ____________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування 

з початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

2.2.3. Удосконалення 
підготовки фахівців для 

малого бізнесу в 

сільській місцевості. 

2.2.4. Сприяння 

самозайнятості в 

сільській місцевості 

Підвищення рівня 
самозайнятості 

населення, 

ознайомлення 

жителів сільської 

місцевості з 

потенціалом 
соціально-

економічного 

розвитку району 
та мотивація їх до 

підприємницької 

діяльності 

Сумська 
область 

2018-2019 
роки 

9 міс. 
2019 року 

- - - 149 - 280 - Жителі 
сільської 

місцевості, які 

проходитимуть 

професійне 

навчання 

осіб 180 71 -109 Виконується.  
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 

на 39,4% до річного 

показника 

- 

Проведення 

групових 
інформаційних 

заходів 

од. 50 38 -12 Виконується.  

Протягом 9 міс.  
2019 року виконано 

на 76% до річного 

показника 

Надання 

індивідуальних 

консультацій 

од. 500 341 -159 Виконується.  

Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 
на 68,2% до річного 

показника 
 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 

 

Заступник директора 

Сумського обласного центру зайнятості 

   
Володимир ДМІТРІЄВ 

  

04.11.2019 
                  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Підтримка та розвиток бізнес-ініціатив молоді 
 

Загальна вартість проекту              1456 тис. гривень                                                                               Всього укладено 20 договорів.  
                                                       реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  КТКВК 1113131 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування 

з початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.1.2. Формування 

сучасної системи 
підготовки кадрів для 

потреб регіональної 

економіки, у тому числі 
розвиток освіти 

впродовж життя  

Підвищення рівня 

адаптивності, 
практичних знань, 

умінь та навичок 

студентської 
молоді щодо 

професійної 

реалізації та 
подальшого 

працевлашту-

вання в умовах 
сучасного ринку 

праці та попиту 

шляхом розвитку 
системи 

неформальної 

освіти  

Сумська 

область 

2018-2019 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Державний, 

обласний 
бюджети 

480 251,6 480 251,6 1456 480 Кількість 

охопленого 
населення 

заходами 

неформальної 
освіти 

осіб 3000 2452 -548 Виконується. 

Протягом 9 міс.  
2019 року виконано 

на 81,7% до річного 

показника 

- 

 

Заходи 

неформальної 
освіти різного 

формату  

од. 20 22 +2 Виконується. 

Протягом 9 міс.  
2019 року виконано 

на 110% до річного 

показника 

Соціологічне 
дослідження, 

спрямованого 

на вивчення 
рівня зайнятості 

од. 1 0 -1 Протягом звітного 
періоду не розпочато 

виконання 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 
реалізації 

- 

 

 

Начальник управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної адміністрації           Євген ПОХОДНЯ  

 

 

04.11.2019 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Підвищення соціальної активності молоді шляхом делегування повноважень до інститутів 

громадянського суспільства через механізми конкурсної підтримки (ІГС)  
 

Загальна вартість проекту              5100 тис. гривень                                                 Всього укладено 32 договори 
                                                                  реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  КТКВК 1113131 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування 

з початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.2.1. Розвиток 

лідерських та 

підприємницьких 

якостей молоді 

Залучення ІГС до 

вирішення 

пріоритетних 

питань розвитку 

соціально-

гуманітарної 
сфери Сумської 

області  

Сумська 

область 

2018-2019 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний 

бюджет 

1600 689,2 1700 689,2 5100 1043,5 Проведення 

конкурсів 

проектів ІГС 

од. 2 2 0 Виконано.  

Протягом 9 міс.  

2019 року виконано на 

100% до річного 

показника 

- 

Фінансова 

підтримка 

проектів за 
рахунок коштів 

місцевих 

бюджетів 

од. 50 32 -18 Виконується.  

Протягом 9 міс.  

2018 року виконано на 
64% до річного 

показника 

- 

Підвищення 

рівня залучення 

молоді 

% 12 0 0 Виконується.  

Інформація 

обліковується за 
підсумками року 

- 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 

 

Начальник управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної адміністрації           Євген ПОХОДНЯ  

 

04.11.2019



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Формування здорового способу життя 
 

Загальна вартість проекту              197446 тис. гривень                                              _________________________________________________ 
                                                                  реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  КТКВК 1115061, 1115051, 1115053, 1115011, 1115012, 1115031, 1115033, 1115062, 2751320 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування з 

початку 

реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) результативності 

реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.2.4. Формування 

здорового способу 
життя 

Пропаганда 

здорового способу 
життя серед 

різних верств 

населення, 
підвищення  

Сумська 

область 

2018-2019 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Обласний 

бюджет 
112334,5 10578 65815 10578 197446 112334,5 Збільшення 

рівня розбудови 
спортивної 

інфраструктури 

% 15 0 -15 Виконується.  

Триває підготовча 
робота 

- 

Будівництво 
спортивних 

майданчиків  

од. 3 0 -3 Виконується.  
Триває підготовча 

робота 

Кількість дітей 

залучених до 
занять у 

ДЮСШ 

осіб  14000 14142 +142 Виконується.  

Протягом 9 міс.  
2019 року виконано на 

101% до річного 

показника 

Підвищення 

рівня населення 

охопленого 
руховою 

активністю 

% 1 1 0 Виконується.  

Інформація 

обліковується за 
підсумками року 

Кількість 
центрів «Спорт 

для всіх» та 

спортивних 
клубів/ДЮСШ 

од.  7/49 7/49 0 Виконується.  
100% до планового 

річного показника 

 

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 

 

Начальник управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної адміністрації           Євген ПОХОДНЯ 

 

04.11.2019 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Створення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах 

 

Загальна вартість проекту              40000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  7618800 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.3.1. Удосконалення 

структури управління 
регіональним 

розвитком 

Створення 

доступних і 
якісних умов для 

реалізації прав, 

свобод і законних 

інтересів 

фізичних та 

юридичних осіб 
щодо отримання 

адміністративних 

послуг 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс 2019 

року 

Обласний, 

місцеві 
бюджети, 

міжнародна 

технічна 

допомога 

5561 0 15000 

 

0 40000 

 

5561 Кількість 

створених 
ЦНАП 

од. 15 0 -15 Виконується. 

Завершено 
ремонтні роботи 

приміщень під 

ЦНАП у 4 ОТГ та 

1 місті, тривають 

ремонтні роботи 

приміщень під 
ЦНАП у ОТГ та 1 

місті, розробля-

ються технічні 
завдання для 

створення/ 

модернізації 
ЦНАП у 6 ОТГ та 

2 містах   

- 

0 0 0 0 0 0 Кількість 
адміністра-

торів, які 

пройшли 
навчання 

(підвищення 

кваліфікації) 

осіб 45 67 +22 Виконується.  
Протягом  9 міс.  

2019 року 

виконано на 
148,9% до річного 

показника 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі  

Сумської обласної державної адміністрації        Олександр СІТАК 

 

05.11.2019  



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Розроблення містобудівної документації адміністративно-територіальних одиниць 

 

Загальна вартість проекту              15000 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  _________________ 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.3.1. Удосконалення 

структури управління 
регіональним 

розвитком 

Удосконалення 

просторового 
планування 

території для 

забезпечення їх 
сталого та 

збалансованого 

розвитку 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

- - - 5000 - 15000 - Кількість 

адміністра-
тивно-тери-

торіальних 

одиниць, де 
розроблено 

містобудівні 

документи 

оди-

ниць 

5 7 +2 Виконується.  

Протягом 9 міс.  
2019 року 

виконано на 140% 

до річного 
показника 

- 

 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Начальник управління містобудування та 

архітектури Сумської обласної державної адміністрації         О.КРИВЦОВ 
 

 

04.11.2019  



 

 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Впровадження концепції «Дільничний серед громади», спрямованої на створення поліцейських дільниць у об’єднаних територіальних громадах  

 

Загальна вартість проекту              8500 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  _________________ 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.3.1. Удосконалення 

структури управління 
регіональним 

розвитком 

Забезпечення 

публічної безпеки 
та правопорядку 

на територіях 

об’єднаних 
територіальних 

громад 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

Бюджети 

усіх рівнів 

350 0  2000 0 8500 350 Кількість 

створених 
поліцейських 

станцій 

од. 20 3 -12 Виконується.  

Протягом 9 міс.  
2019 року 

виконано на 15% 

до річного 
показника 

- 

 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Сумської обласної 

державної адміністрації             Віталій ТИМОШЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

14.11.2019   



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 
Створення центрів безпеки громадян  

 

Загальна вартість проекту              140400 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  _________________ 

 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.3.1. Удосконалення 

структури управління 

регіональним 
розвитком 

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. 

Сумська 

область 

2018-2020 

роки 

9 міс. 

2019 року 

- - - 52000 - 140400 - Кількість 

створених 

центрів 
безпеки 

громадян 

од. 10 0 -10 Виконується. 

Виготовлено та 

затверджено 
проектно-кошто-

рисну документа-

цію щодо нового 
будівництва цент-

рів безпеки гро-

мадян на території 
Недригайлівської 

та Краснопіль-

ської селищних 
рад 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту цивільного захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації         Олександр МИЛАШ 
 

05.11.2019   



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання, визначеного Планом реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року на 2018-2020 роки за 9 місяців 2019 року 

Покращення системи управління людськими ресурсами та налагодження міжрегіональної комунікації 

як інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем 
Загальна вартість проекту              22,4 тис. гривень                             ___________________________________________________________ 
                                                   у валюті договору (контракту)                                    реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер  
 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  _________________ 
 

Номер і найменування 

завдання регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проект 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проекту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному 

періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проекту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проекту Стан реалізації 

проекту  

(з порівняльною 

оцінкою фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проекту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 
план факт план факт 

назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.3.2. Покращення 
інструментів взаємодії 

громад для спільного 

вирішення проблем 

Удосконалення 
професійної 

компетентності 

посадових осіб 
органів 

виконавчої влади 

та органів 
місцевого 

самоврядування 

Сумської області 
з метою 

підвищення 

ефективності 
управління 

людськими 

ресурсами та 
адміністративного 

менеджменту 

Сумська 
область 

2018-2020 
роки 

9 міс. 
2019 року 

- - - 7,8 - 22,4 - Проведення 
моніторингу 

кадрових 

ресурсів, 
проблемних 

питань 

од. 39 38 -1 Виконується.  
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано 

на 97,4% до річного 
показника 

- 

Охоплення 
просвітни-

цькими 

заходами 

од. 800 855 +55 Виконується.  
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано на 

106,9% до річного 
показника 

Налагодження 

міжрегіо-

нальної 
комунікації 

од. 6 3 +3 Виконується.  

Протягом 9 міс.  

2019 року виконано на 
50% до річного 

показника 

Розроблення 
методичних 

рекомендацій, 

інструкцій 

од. 9 3 -6 Виконується.  
Протягом 9 міс.  

2019 року виконано на 

33,3% до річного 
показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник управління з питань персоналу апарату  

Сумської обласної державної адміністрації         О.МАКУХА 
 

 

04.11.2019 


