
Довідка про громадське обговорення проєктів Стратегії регіонального розвитку Сумської області  

на період до 2027 року, Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку  

Сумської області на період до 2027 року та Звіту про їх стратегічну екологічну оцінку  
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До проєктів Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації 

1. Ольга Романюк,  

національна консуль-

тантка з питань ґендер-

ної рівності при Мініс-

терстві розвитку гро-

мад та територій Украї-

ни (Проєкт «Просуван-

ня ґендерної рівності 

та розширення прав і 

можливостей жінок в 

рамках реформи децен-

тралізації в Україні») 

Розділ ІІ. Профіль 

Сумської області 

(проєкт Стратегії) 

Доповнення Профілю 

Сумської області ґендерним 

профілем 

Враховано 

повністю 

Профіль Сумської області доповнено розділом 7. Ґен-

дерний профіль області  

 

Розділ ІV. Система 

цілей Стратегії регіо-

нального розвитку 

Сумської області на 

період до 2027 року 

(проєкт Стратегії) 

Врахування в оперативних 

цілях 1.2. Стимулювання 

активності малого та серед-

нього бізнесу та 3.1. Якісне 

життя та комфортні умови 

для гармонійного прожи-

вання жителів у регіоні 

ґендерного компоненту   

Враховано 

частково 

Доповнено аналітичну частину оперативної цілі 1.2. 

Стимулювання активності малого та середнього бізнесу 

ґендерним аналізом з розвитку підприємництва в 

регіоні.  

Не включено до оперативної цілі 1.2. завдання 

1.2.3. Розвиток жіночого підприємництва та скорочення 

ґендерного розриву на ринку праці, реалізація якого 

забезпечується в межах передбачених стратегією 

завдань 1.2.1. Інформаційно-консультативна підтримка 

суб’єктів малого та середнього підприємництва та  

1.2.2. Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних 

проєктів суб’єктів малого підприємництва.  

Операційну ціль 3.1. Якісне життя та комфортні умови 

для гармонійного проживання жителів у регіоні част-

ково доповнено ґендерним аналізом (окремі ґендерні 

диспропорції також було враховано в ґендерному 

профілю області, яким доповнено проєкт Стратегії).  
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Запропоновані індикатори до зазначених оперативних 

цілей частково враховано за ґендерною ознакою, не 

враховано показники, розрахунок яких за статтю не 

здійснюється органами статистики 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку 

- - - - - - 

 

 

Директор Департаменту економічного  

розвитку і торгівлі Сумської обласної  

державної адміністрації       Олександр СІТАК 


