
ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Створення та функціонування установи «Агенція регіонального розвитку «Офіс Євроінтеграції Сумської області» 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

 

Загальна вартість проекту        6000 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. Створення інфрас-
труктури з управління 

регіональним 

економічним розвитком 

Створення та 
забезпечення 

функціонування 

установи 
«Агенція 

регіонального 

розвитку «Офіс 
Євроінтеграції 

Сумської області» 

Сумська 
область 

2021-2023 
роки 

І квартал 
2021 року 

- - - 2000 - 6000 - Кількість 
наданих 

консультацій 

у напрямках 
регіонального 

розвитку та 

євроінтеграції 

од. 20 0 -20 Виконується. 
Визначено 

основні 

функціональні 
напрямки роботи 

установи.  

Триває робота 
щодо узгодження 

установчих 

документів 
установи 

- 

Кількість реа-
лізованих про-

ектів у рамках 
співробітниц-

тва територіа-

льних громад 

од. 10 0 -20 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Директор Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                                        Олександр КУЧКОВ 

 

05.05.2021 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Удосконалення просторового планування території області, запровадження системи містобудівного моніторингу та кадастру 
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

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 

(+; -) 

1.1.1. Створення інфрас-

труктури з управління 

регіональним 
економічним розвитком 

Розроблення 

генеральних 

планів та схем 
планування 

адміністративно-

територіальних 
одиниць області. 

Створення 

геоінформацій-
ного порталу 

містобудівного 

кадастру. 
Налагодження 

системи 

містобудівного 
моніторингу та 

кадастру на 

регіональному, 

районному та 

місцевому рівні 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

- - - 5000 - 15000 - Кількість 
адміністра-

тивно-терито-
ріальних оди-
ниць області 
забезпечених 
актуальною 
містобудів-

ною докумен-
тацією 

од. 15 2 -13 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 13,3% 

від річного 

показника 

Відсутність на-

лежного фінан-

сування заходів 
з реалізації 

містобудівних 

програм терито-
ріальних гро-

мад. У зв’язку  

із оптимізацією 
штатних струк-

тур уповнова-

жених органів 
містобудування 

та архітектури  

РДА, служби 
містобудівного 

кадастру на 

районному рівні 

не 

утворювались 

Наявність 
програмного 
забезпечення 
для формува-
ння програм-
но-технічно-
го комплексу 
містобудівно-
го кадастру 

од. 2 1 -1 Виконується. 

Протягом 
І кв. 2021 року 

виконано 50%  

від річного 
показника 

Кількість 
утворених 

служб місто-
будівного ка-
дастру на ре-
гіональному 

та районному 
рівні 

од. 2 1 -1 Виконується. 

Протягом 

І кв. 2021 року 
виконано 50%  

від річного 

показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту містобудування 

та архітектури Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                                           Володимир БИКОВ 

 

05.05.2021 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

 

Загальна вартість проекту        11000 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 

(+; -) 

1.1.3. Створення нових 

та технічна модернізація 

діючих промислових 
підприємств  

Створення нових 

робочих місць, 

зростання обсягів 
виробництва 

конкуренто- 

спроможної 
продукції 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

- - - 3300 - 11000 - Обсяг 

залучених 

інвестицій у 
промислову 

галузь 

млн. грн 2200 350 1850 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 15,9% 

від річного 

показника 

Обмеженість 

власних 

обігових коштів 
та відсутність 

потенційного 

інвестора 

Кількість 
новотворених, 

модернізова-

них 
промислових 

підприємств 

од. 2 0 -2 Не розпочато 
виконання 

Кількість 

промислових 

підприємств, 
що впровад-

жують 

інновації 

од. 25 23 -2 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 92% від 

річного показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Олександр КУЧКОВ 
 

05.05.2021 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Створення умов для виробництва, зберігання та поглибленої переробки сільськогосподарської продукції  
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

 

Загальна вартість проекту        1167650 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 

(+; -) 

1.1.4. Створення умов 

для виробництва, 

зберігання та 
поглибленої переробки 

сільськогосподарської 

продукції 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Підвищення рівня 

ефективності 

 виробництва в 
аграрному 

секторі, 

впровадження 
новітніх 

технологій 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 рок 

Власні кошти 

підприємств 

43100 43100 718700 43100 1167650 43100 Будівництво, 

додаткове 

введення 
елеваторних 

потужностей 

на об’єктах 
складського 

господарства 

регіонального 
ринку зерна 

од. 4 0 -4 Початок 

виконання 

заплановано у  
ІІ кв. 2021 року. 

Тривають 

підготовчі роботи 

- 

Будівництво 

тварин-
ницьких 

приміщень з 

використан-
ням сучасних 

технологій 

од. 2 0 -2 Початок 

виконання 
заплановано у  

ІІ кв. 2021 року. 

Тривають 
підготовчі роботи 

Створення 

сільськогос-
подарських 

кооперативів 

од. 1 0 -1 Початок 

виконання 
заплановано у  

ІІ кв. 2021 року. 

Тривають 
підготовчі роботи 

Створення 

фермерських,  
сімейних 

фермерських 

господарств 

од. 50 11 -39 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 22% від 

річного показника 



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 

(+; -) 

 

 
 

 

 

          Проведення 

інформацій-
них заходів: 

семінарів, 

майстер-
класів, 

круглих  

столів 

од. 20 11 -9 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 55% від 

річного показника 

 

Відновлення 
роботи//будів

ництво/реко-

нструкція 
потужностей  

з переробки 

конопель 

од. 1 1 0 Виконано. 
Протягом  

І кв. 2021 року 

виконано 100% 
від річного 

показника 

Розширення 

посівних 

площ 
конопель 

га 250 0 -250 Початок 

виконання 

заплановано у  
ІІ кв. 2021 року. 

Тривають 

організаційні 
роботи 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 
 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                                                                            Олександр МАСЛАК 
 

 

 

05.05.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Інформаційна підтримка малого та середнього підприємництва, створення нових центрів  
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

 

Загальна вартість проекту         300 тис. гривень                      ___________________________________________________________ 
                                             (у валюті договору (контракту)                                (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків   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. Інформаційно-

консультативна 

підтримка суб’єктів 
малого та середнього 

підприємництва 

Стимулювання 

розвитку малого 

та середнього 
підприємництва 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 рок 

Місцеві 

бюджети 

3,86 3,86 100 3,86 300 3,86 Кількість 

проведених 

інформацій-
но-консульта-

тивних 

заходів   

од. 50 63 +13 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 126% 

від річного 

показника 

- 

Кількість 
створених 

центрів 

інформацій-
но-консуль-

таційної 
підтримки 

бізнесу 

Оди-
ниць 

1 - -1 Початок 
виконання 

заплановано у  

ІІ кв. 2021 року. 
Тривають 

організаційні 
роботи 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Олександр КУЧКОВ 
 

 

 

05.05.2021 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту  45000 тис. гривень                           ___________________________________________________________ 
                                             (у валюті договору (контракту)                                (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 2717390 

 

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 Інформаційно-

консультативна 

підтримка суб’єктів 
малого та середнього 

підприємництва 

Створення 

доступних і 

якісних умов для 
реалізації прав, 

свобод і законних 

інтересів 
фізичних та 

юридичних осіб 

щодо отримання 
адміністративних 

послуг   

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Місцеві 

бюджети, 

кошти  ДФРР, 
інші джерела 

 

3910,05 3910,05 15000 3910,05 45000 3910,05 Кількість 

створених 

ЦНАП  

Оди-

ниць 

5 6 +1 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 120% 

від річного 

показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Олександр КУЧКОВ 

 

05.05.2021 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Фінансова підтримка малого підприємництва на поворотній основі 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту  3000 тис. гривень              ___________________________________________________________ 
                                             (у валюті договору (контракту)                                (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)  

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 2718891 

 

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 

(+; -) 

1.2.2 Фінансово-

кредитна підтримка 

інвестиційних проектів 
суб’єктів малого 

підприємництва 

Стимулювання 

розвитку малого 

підприємництва 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

- - - 1000 - 3000 - Кількість 

суб’єктів 

малого 
підприємни

цтва, які 

отримають 
фінансову 

підтримку   

од. 2 - -2 Виконується. 

Проводяться 

організаційні 
заходи по внесен-

ню змін до прог-

рами розвитку 
малого та серед-

нього підприє-

мництва в Сум-
ській області на 

2017-2021 роки, 

зокрема  правил 
надання фінан-

сової підтримки 

суб’єктам малого 

підприємництва 

на поворотній 

основі 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Олександр КУЧКОВ 

 

05.05.2021 

 
 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Якісні житлово-комунальні послуги та впровадження енергоефективності в житлово-комунальному господарстві 

 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту  270000 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. Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний ремонт 
об’єктів житлово-

комунального 

господарства, у тому 
числі на засадах 

енергоефективності 

Зменшення  

частки ветхих та 

аварійних мереж 
тепло-, 

водопостачання та 

водовідведення; 
встановлення 

сучасного 

енергоефектив-
ного обладнання 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Державний 

бюджет, 

місцеві 
бюджети, 

інші кошти 

2404 2404 80000 2404 270000 2404 Будівни-

цтво, 

технічне 
переоснаще

ння об’єктів 

житлово-
комуналь-

ного госпо-

дарства 

од. 22 0 -22 Початок 

виконання 

заплановано у  
наступному 

звітному періоді 

- 

Будівни-
цтво, 

реконст-
рукція, 

капітальний 

ремонт 

інженерних 

мереж 

км 83,5 3,4 -80,1 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 4,1% від 

річного показника 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Заступник директора Департаменту  

житлово-комунального господарства  

та енергоефективності  Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Анатолій ВОРОЖКО 

 

07.04.2021 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Ремонт та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   ___2761100 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. Розбудова 

дорожньої 

інфраструктури 

Забезпечення 

розвитку 

інженерно-
транспортного 

потенціалу 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Обласний та 

місцевий 

бюджети 

101283 101283 897200 101283 2761100 101283 Проведення 

капітального і 

поточного 
середнього 

ремонту  

автомобіль-
них доріг  

загального 

користування 
місцевого 

значення 

км 60 0 -60 Виконується. 

Роботи 

здійснюються у 
встановлені 

планом графіки. 

Введення в 
експлуатацію 

заплановано у 

наступних звітних 
періодах 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Директор Департаменту розвитку  

інфраструктури  Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Володимир ДУДЧЕНКО 

 

05.04.2021 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Приведення стану автомобільних доріг транспорт-ного сполучення Київ – Суми – Харків 

до сучасних технічних вимог (у межах Сумської області) 

 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   2323677,133 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. Розбудова 

дорожньої 

інфраструктури 

Забезпечення 

розвитку 

інженерно-
транспортного 

потенціалу 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Обласний та 

місцевий 

бюджети 

217384,822 217384,822 762336,53 6112 2323677,133 6112 Проведення 

капітального і 

поточного 
середнього 

ремонту  

автомобіль-
них доріг  

загального 

користування 
місцевого 

значення 

км 30,8 0 -30,8 Виконується. 

Роботи 

здійснюються у 
встановлені 

планом графіки. 

Введення в 
експлуатацію 

заплановано у 

наступних звітних 
періодах 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Заступник начальника Служби 

автомобільних доріг в Сумській області                                                                                             Сергій ОВЧАРЕНКО 

 

07.04.2021 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Розвиток екстреної медичної допомоги  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   235980 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 

(+; -) 

3.1.1. Створення умов 

для якісних сучасних 

медичних послуг 

Забезпечення 

населення області 

своєчасною 
високоякісною 

невідкладною 

медичною 
допомогою 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Обласний 

бюджет 

В межах бюджетних призначень на охорону здоров’я Рівень забез-

печення сані-

тарним авто-
транспортом  

% 100 100% 0 Виконується - 

Укомплектова

ність бригад 

медичним 
обладнанням 

та виробами 

медичного 
призначення 

відповідно до 
потреби 

% 100 92 -8 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 92% від 

річного показника 

Дотримання 

нормативу 

доїзду бригад 
екстреної ме-

дичної допо-

моги на рівні 
середнього по 

державі 

% 100 100 0 Виконується 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник управління  

охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Сергій БУТЕНКО 
 

05.04.2021 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Доступна і якісна первинна медична допомога  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   225000 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 

(+; -) 

3.1.1. Створення умов 

для якісних сучасних 

медичних послуг 

Забезпечення 

жителів 

доступною 
якісною 

своєчасною 

кваліфікованою 
медичної 

допомогою на 

первинному рівні 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Обласний 

бюджет 

В межах бюджетних призначень на охорону здоров’я Рівень 

укладення 

декларацій 
сімейними 

лікарями 

первинної 
ланки 

% 98 84,1 -13,8 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 85,8% 

від річного 

показника 

- 

Забезпече-

ність телеме-

дичними 
комплексами 

% 100 100 0 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 100% 

від річного 
показника 

Забезпече-

ність комп’ю-

терним 
обладнанням 

та мережею 

Інтернет 

% 100 96,2 -3,8 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 96,2% 

від річного 

показника 
 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник управління  

охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Сергій БУТЕНКО 
 

05.04.2021 

 
 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Розвиток спеціалізованої медичної допомоги  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   1049000 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 

(+; -) 

3.1.1. Створення умов 

для якісних сучасних 

медичних послуг 

Забезпечення 

населення області 

доступною 
високоякісною 

безперервною 

медичною 
допомогою 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Обласний 

бюджет 

В межах бюджетних призначень на охорону здоров’я Введення в 

дію об’єктів 

після 
завершення 

будівництва/ 

реконструкції 

% 100 0 -100 Виконується. 

Тривають 

підготовчі роботи 

- 

Введення в 
дію 

обладнання 

% 100 95 -5 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 

виконано 95% від 
річного показника 

Підписання 

угод з НСЗУ 
на надання 

гарантованого 

пакету послуг 
зі 

спеціалізован

ої допомоги 

од. 100 100 0 Виконано. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 100% 

від річного 
показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник управління  

охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Сергій БУТЕНКО 
 

05.04.2021 

 
 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Створення «Медичного містечка» високоспеціалізованої допомоги  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   700000 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 

(+; -) 

3.1.1. Створення умов 

для якісних сучасних 

медичних послуг 

Запровадження 

новітніх сучасних 

технологій 
надання медичних 

послуг 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Обласний 

бюджет 

В межах бюджетних призначень на охорону здоров’я Введення в 

дію об’єктів 

після 
завершення 

будівництва 

% 1 1 0 Виконується. 

Тривають 

підготовчі роботи 

- 

Введення в 

дію 
обладнання 

% 100 95 -5 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 95% від 

річного показника 
 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник управління  

охорони здоров’я Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Сергій БУТЕНКО 
 

 

 

05.04.2021 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Якісний сучасний освітній та науковий простір  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   767723 тис. гривень          ___________________________________________________________ 
                                             (у валюті договору (контракту)                                (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)  

 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків ______________ 

 
тис. гривень 

 

Номер і 

найменування 

завдання 

регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проєкт 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проєкту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проєкту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проєкту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проєкту 
Стан реалізації 

проєкту  

(з порівняль-

ною оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проєкту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проєкту 

за  

звітний 

період 

план факт план факт 
назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

3.1.2. Якісний 

сучасний освітній 

простір 

Підвищення 

якості  надання 

освітніх послуг 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки  

І квартал 

2021 року  

Місцевий 

бюджет 

- - 500 - 2400 - Кількість 

закладів 

дошкільної 
освіти, де 

буде створено 

додаткові 
дошкільні 

групи 

од. 2 0 -2 Не розпочато 

виконання 

Виконання 

заплановано на 

початку 
2021/2022 

навчального 

року 

Місцевий 

бюджет, інші 
джерела 

(субвенція з 
державного 

бюджету 

місцевим 
бюджетам для 

Нової 

української 
школи) 

- - 93587 - 309774 - Кількість ка-

бінетів пер-
ших класів, де 

буде облаш-
товано сучас-

ний освітній 

простір 

од. 520 0 -520 Не розпочато 

виконання 

- 

Місцевий 

бюджет, інші 
джерела 

(субвенції з 

державного 
бюджету 

місцевим 

бюджетам) 

- - 19184 - 66288 - Кількість зак-

ладів загаль-
ної середньої 

освіти, де бу-

де створено 
новий освіт-

ній простір 

од. 33 0 -33 Не розпочато 

виконання 

- 



Номер і 

найменування 

завдання 

регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проєкт 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проєкту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проєкту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проєкту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проєкту 
Стан реалізації 

проєкту  

(з порівняль-

ною оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проєкту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проєкту 

за  

звітний 

період 

план факт план факт 
назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

     

Місцевий 

бюджет, інші 
джерела 

(субвенція з 

державного 
бюджету 

місцевим 

бюджетам на 
придбання 

шкільних 

автобусів, 
обладнаних 

місцями для 

дітей з 
особливими 

освітніми 

потребами) 

- - 14 000 - 46 200 - Кількість 

придбаних 
шкільних 

автобусів 

од. 15 - -15 Не  розпочато 

виконання 

- 

Інші джерела 

(субвенція з 
державного 

бюджету 

місцевим 
бюджетам на 

надання 

підтримки 
особам з 

особливими 

освітніми 
потребами) 

1 532,4 1 532,4 12 667 1 532,4 41 456 1 532,4 Кількість 

дітей з особ-
ливими освіт-

німи потре-

бами, охоп-
лених інклю-

зивним нав-

чанням у зак-
ладах дош-

кільної освіти 

особи 75 109 +34 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 

145,3% від 
річного 

показника 

- 

Інші джерела 

(субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 
бюджетам на 

надання 

підтримки 
особам з 

особливими 

освітніми 
потребами) 

Кількість 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами, 
охоплених 

інклюзивним 

навчанням у 
закладах 

загальної 

середньої 
освіти 

особи 550 686 +136 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 

виконано 

124,7% від 
річного 

показника 

- 

- - - - - - - Рівень 
охоплення 

дітей та 

учнівської 
молоді 

позашкільною 

освітою 

% 68 60 -8 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 

виконано 88,2% 
від річного 

показника 

- 



Номер і 

найменування 

завдання 

регіональної 

стратегії, якому  

відповідає проєкт 

Одна або кілька 

цілей, які будуть 

досягнуті в 

результаті 

реалізації 

проєкту 

Територі-

альна 

спрямо-

ваність 

Строк реалізації 

проєкту 

Джерела 

фінансування 

у звітному 

періоді 

Фактична сума 

підписаних 

договорів 

(контрактів) у 

звітному періоді 

Фінансування 

у звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проєкту 

Індикатори (показники) 

результативності реалізації проєкту 
Стан реалізації 

проєкту  

(з порівняль-

ною оцінкою 

фактично 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

реалізацію 

проєкту  

(з поясненням 

причин їх 

виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт 

з початку 

реалізації 

проєкту 

за  

звітний 

період 

план факт план факт 
назва 

індикатора 

один. 

виміру 
прогноз факт 

відхи-

лення 

(+; -) 

     

- - - - - - - Кількість 

відкритих 
закладів 

позашкільної 

освіти 

од. 1 4 +3 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 400% 

від річного 
показника 

- 

Місцевий 

бюджет та 

інші кошти 
(власні кошти 

закладів та 

кошти соціа-
льних 

партнерів) 

- - 495 - 1605 - Кількість 

закладів 

професійної 
(професійно-

технічної) 

освіти, які 
здійснюють 

підготовку 

робітничих 
кадрів 

од. 24 27 +3 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 

112,5% від 

річного 
показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Заступник директора Департаменту  

освіти і науки Сумської обласної  

державної адміністрації             Юрій ХАРЛАМОВ 
 

 

05.04.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 

за січень-березень 2021 року 

Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення 
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту              250 000 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 
(+; -) 

3.1.3. Розбудова 

культурно-мистецького 
потенціалу 

Популяризація 

культурного 
надбання регіону 

та здобутків 

національної 
культури. 

Модернізація 

культурної 

інфраструктури. 

Збільшення 

кількості 
відвідувачів у 

закладах 

культури. 
Створення 

комфортних умов 

для реалізації 
культурно-

мистецьких 

потреб населення 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

Бюджети 

усіх 
рівнів, 

інші 

кошти 

0 0 62000 0 250000 0 Кількість 
населення, 
що відвідує 
бібліотеки, 
музеї, теат-
рально-ви-
довищні 
заклади 

тис. 

осіб 

500 184,3 -315,7 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 36,9% 

від річного 
показника 

 

- 

0 0 0 0 Кількість 
працівників 
базової ме-
режі зак-

ладів куль-
тури місце-
вого рівня 

осіб 5000 4605 -395 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 92,1% 

від річного 
показника 

- 

0 0 0 0 Кількість 
створених 
функціо-
нально та 
організа-

ційно нових 
моделей 
закладів 
культури  

од. 10 2 -8 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 20% 

від річного 
показника 

Відсутність 
нормативно-
правової бази 
для створення 
та функціону-
вання центрів 
культурних 

послуг 

0 0  0  0 Кількість 
закладів ку-

льтури, в 
яких про-

ведено капі-
тальний 

ремонт або 
реконст-
рукцію 

од. 100 0 -100 Не розпочато 
виконання 

Відсутність 
інформації від 

окремих 
громад, 

обмежене 
фінансування  

 

 
 

 

 



 

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 
(+; -) 

      130,9 130,9  130,9  130,9 Частка 
закладів 

культури, 
що мають 

доступ  
до мережі 
Інтернет 

% 70 42,1 -27,9 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 60,1% 

від річного 
показника  

- 

 

Рекомендації щодо змін у наступному періоді 

реалізації 

- 

 
 

 

Виконуючий обов’язки начальника 

управління культури Сумської 

обласної державної адміністрації                                                                                             Євген БАЛЕНКО 

 

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Підвищення рівня активності та залучення молоді до процесів прийняття рішень в громадах 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

 

Загальна вартість проекту        11950 тис. гривень     Договори: від 2.01.2021 № 1-16, від 10.03.21 № 13, від 11.03.2021 № 15, від 19.03.2021 № 19 
                                             (у валюті договору (контракту)                                (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)  

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КТКВК МБ 1113131, КПКВК МБ 1113133  

 

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 

(+; -) 

3.1.4. Забезпечення 

гідних умов розвитку 

молоді 

Підвищення рівня 

активності та 

залученості 
молоді до 

процесів розвитку 

та функціону-
вання молодіжної 

політики в 

громадах 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

Обласний 

бюджет 

869,6 869,6 3700 869,6 11950 869,6 Кількість 

молоді 

залученої до 
формування 

та реалізації 

молодіжної 
політики 

осіб 5000 510 -4490 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 10,2% 

від річного 

показника 

- 

Кількість 

створених 

молодіжних 
рад 

од. 5 2 -3 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 40% від 

річного показника 

Кількість 
створених 

молодіжних 

просторів 

од. 3 0 -3 Не розпочато 
виконання 

Реалізація 

молодіжних 

заходів і 
проектів 

од. 20  2 -18 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 10% від 

річного показника 
 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Заступник начальника управління молоді та спорту  

Сумської обласної державної адміністрації                                                                                                        Ольга РЕЗНІЧЕНКО 
 

07.04.2021 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Посилення кадрового потенціалу молодіжної сфери 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

 

Загальна вартість проекту        370 тис. гривень                             Д                             Договір: від 04.03.2021 № 7                          д 
                                             (у валюті договору (контракту)                                (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)  

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків КТКВК МБ 1113131, КПКВК МБ 1113133  

 

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 

(+; -) 

3.1.4. Забезпечення 

гідних умов розвитку 

молоді 

Розширення 

якісного та 

кількісного 
складу кадрового 

потенціалу 

молодіжної сфери 
шляхом розвитку 

системи 

спеціалізованого 
навчання та 

підготовки 

фахівців по роботі 
з молоддю 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

Обласний 

бюджет 

10,8 10,8 100 10,8 370 10,8 Кількість 

осіб, що 

пройшли 
фахове 

навчання по 

роботі з 
молоддю 

осіб 40 17 -23 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 42,5% 

від річного 

показника 

- 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Заступник начальника управління молоді та спорту  

Сумської обласної державної адміністрації                                                                                                        Ольга РЕЗНІЧЕНКО 
 

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Формування здорового способу життя через систему фізичної культури і спорту  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

 

Загальна вартість проекту        355737,3 тис. гривень                             Д                                                                           д 
                                             (у валюті договору (контракту)                                (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер)  

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

0615031, 1115062, 1115052, 1115021, 1115032, 1115022 
 

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 

(+; -) 

3.1.5. Формування 

здорового способу 
життя через систему 

фізичної культури і 

спорту 

Пропаганда 

здорового способу 
життя серед 

різних верств 

населення, 
подолання 

суцільної 

байдужості до 
здоров’я 

населення   

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

Обласний 

бюджет 

20560,3 20560,3 114047,4 20560,3 355737,3 20560,3 Збільшення 

рівня розбу-
дови спортив-

ної інфраст-

руктури 

% 5  0 -5 Не розпочато 
виконання 

- 

Будівництво 

спортивних 

майданчиків 

од. 3  0 -3 Не розпочато 
виконання 

Кількість 
дітей залуче-

них до занять 

у ДЮСШ 

осіб  14000  13850 -150 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 98,9% 

від річного 
показника 

Підвищення 
рівня населе-

ння охопле-

ного руховою 
активністю 

% 2 1 -1 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 50% від 
річного показника 

Кількість 

центрів «Спорт 

для всіх» та 

спортивних 

клубів/ДЮСШ 

од.  7/48 5/43 -2/-5 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 

71,4%/89,6 від 
річного показника 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Заступник начальника управління молоді та спорту  

Сумської обласної державної адміністрації                                                                                                        Наталія ПОЖАРОВА 
 

07.04.2021 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Удосконалення знань, проведення навчання з організації соціальних послуг в практичній роботі працівників установ-надавачів соціальних 

послуг системи соціального захисту населення області  
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   0       225         0                              ___________________________________________________________ 
                                             (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 

(+; -) 

3.1.6 Створення умов 

для ікясних сучасних 

соціальних послуг 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників 
соціальної сфери 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

Місцевий 

бюджет 

8,6 8,6 75 8,6 225 8,6 Чисельність 

працівників 

установ-
надавачів 

соціальних 

послуг, які 
пройшли 

навчання 

осіб 60 22 -38 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 36,7% 

від річного 

показника 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 

- 

 

Директор Департаменту соціального захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації Михайло ДУБРОВСЬКИЙ 

 

07.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Збереження біологічного різноманіття та біоресурсів 
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   0       4690         0                              ___________________________________________________________ 
                                             (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 

(+; -) 

3.2.1. Збереження 

та захист довкілля 

Збільшення 

площі ПЗФ, 

запобігання 

порушенню 

заповідного 

режиму 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

Місцевий 

бюджет 

(обласний 
фонд ОНПС) 

8,6 8,6 1190 8,6 4690 8,6 Частка 

територій та 

об’єктів 
ПЗФ у 

відношенні 

до площі 
регіону 

% 7,5 7,5 0 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 100% 

від річного 

показника 

- 

Кількість та 

площа 

встанов-
лених 

 в натурі 
меж 

об’єктів 

ПЗФ 

од./ 

га 

7/2000 0/0 -7/-2000 Не розпочато 

виконання 

Реалізація 

проекту 

почнеться  
після виділення 

коштів з 
обласного 

 фонду ОНПС 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 

- 

 

Директор Департамент захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації Дмитро ТАРАНЕНКО 
 

07.04.2021 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Розробка плану управління річковим басейном (далі – ПУРБ) 
(найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   0                0                              ___________________________________________________________ 
                                             (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 

(+; -) 

3.2.1. Збереження 

та захист довкілля 

Збереження 

біоразнома-

ніття, відро-

дження вод-

них живих 

ресурсів, 

розширення 

зони охорони 

цінних видів 

водних 

біоресурсів 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

- - - - - - - Виконання 

програми 

діагностичн
ого моніто-

рингу 

од. 24 6 -18 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 
виконано 25% від 

річного показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 

- 

 

Заступник начальника Регіонального офісу 

водних ресурсів в Сумській області 

 Олена ВАКАРЧУК 
 

07.04.2021 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 
 

за січень-березень 2021 року 

Забезпечення сталої інфраструктури управління відходами  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   0      81000         0                              ___________________________________________________________ 
                                             (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 

(+; -) 

3.2.2. Створення 

системи управління 

відходами 

Зменшення 

забруднення 

довкілля, 
підвищення 

стандартів життя 

населення 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

- - - 28000 - 81000 - Кількість побу-

дованих та мо-

дернізованих 
об’єктів інфрас-

труктури з об-

робки та вида-
лення відходів 

од. 2 0 -2 Не розпочато 

виконання 

Реалізація 

проекту 

почнеться  
після виділення 

коштів з 

обласного 
 фонду ОНПС 

Питома вага 

використаних, 
знешкоджених  

та утилізованих 

відходів від за-
гального обсягу 

утворених 

% 10 0 -10 Не розпочато 

виконання 

Реалізація 

проекту 
почнеться  

після виділення 

коштів з 
обласного 

 фонду ОНПС 

Кількість лік-
відованих неса-

нкціонованих та 

стихійних сміт-
ників на площах 

од. 13 5 -8 Виконується. 
Протягом  

І кв. 2021 року 

виконано 38,5% 
від річного 

показника 

- 

Проведені 

освітні заходи 

од. 10 3 -7 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 30% від 

річного показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 

- 

 

Директор Департамент захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації Дмитро ТАРАНЕНКО 
 

07.04.2021 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 

за січень-березень 2021 року 

Забезпечення сталої інфраструктури управління твердими побутовими відходами  
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   0      30500         0                              ___________________________________________________________ 
                                             (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 

(+; -) 

3.2.2. Створення 
системи управління 

відходами 

Зменшення 
забруднення 

довкілля, 
підвищення 

стандартів життя 

населення 

Сумська 
область 

2021-2023 
роки 

І квартал 
2021 року 

Місцеві 
бюджети 

82,6 82,6 9500 82,6 30500 82,6 Кількість 
придбаної  

спецтехніки для 
збору та транс-

портування 

ТПВ, у тому 
числі для збору 

вторсировини 

од. 4 0 -4 Початок реалізації 
проекта 

заплановано на 
наступний звітний 

період 

- 

Кількість 

придбаних 
контейнерів для 

збору твердих 

побутових 
відходів 

од. 200 16 -184 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 8%  

від річного 
показника 

 

Рівень збіль-

шення охоп-
лення населення 

послугою з ви-

возу твердих 
побутових 

відходів 

% 85 85 0 Виконується. 

Протягом  
І кв. 2021 року 

виконано 100%  

від річного 
показника 

- 

Інформаційно-

просвітницька 
діяльність 

од 10 0 -10 Початок реалізації 

проекта заплано-
вано на наступний 

звітний період 

- 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 

- 

 

Заступник директора Департаменту житлово- 

комунального господарства та енергоефективності  

Сумської  обласної державної адміністрації                                                                                             Анатолій ВОРОЖКО 
 

07.04.2021 



ЗВІТ 

про результати реалізації технічного завдання на проект регіонального розвитку, визначеного Планом заходів на 2021-2023 роки  

з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки 

за січень-березень 2021 року 

Впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади», у тому числі,  

шляхом створення спеціалізованих поліцейських станцій у територіальних громадах   
 (найменування проекту регіонального розвитку (далі – проект) 

Загальна вартість проекту   0      6300         0                              ___________________________________________________________ 
                                             (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 

(+; -) 

3.2.3. Забезпечення 

безпеки проживання 

Максимальне 

наближення 

поліцейського 

офіцера громади 

до населення 

території 
обслуговування 

Сумська 

область 

2021-2023 

роки 

І квартал 

2021 року 

Місцеві 

бюджети 

350 350 1750 350 6300 350 Кількість 

створених 

поліцейських 

станцій 

од. 8 2 -6 Виконується. 

Протягом  

І кв. 2021 року 

виконано 25%  

від річного 

показника 

- 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 

- 

 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 

управління правоохоронними органами  

Сумської  обласної державної адміністрації                                                                                             Михайло КРИВОРОТЕНКО 
 

 

07.04.2021 
 

 


