
ЗВІТ 

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 2016 рік 
(звіт сформовано за інформацією відповідальних виконавців (авторів) проектів) 

 
тис. грн. 

 

Назва проектів 

регіонального розвитку,  

включених до програми 

регіонального розвитку 

Територіальна 

спрямованість 

проектів 

Строк 

реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування  

у звітному 

періоді 

Фактична сума під-

писаних договорів  

у звітному періоді 

Фінансування у 

звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проектів 

Індикатори результативності виконання плану заходів 

Стан виконання 

плану заходів  

(з порівняльною 

оцінкою 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання  План Факт 
з початку 

реалізації 

за звітний 

період 
План Факт План Факт 

Найменування 

індикатора 

Одиниця 

виміру 
План Факт 

Відхилен-

ня (+;-) 

Стратегічна ціль 1. Розвиток економічного потенціалу регіону 
 

Операційна ціль 1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств 
 

Будівництво сучасного 
овочесховища потужністю 
5 тис. тонн на принципах 

кооперації 

Буринський 

район 

2015-2016 

роки 

- - - - 17500 - 19000 - Кількість 
овочесховищ 

од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 

пропозицій 

щодо впрова-

дження проекту 
 

Створення інфраструктури 
індустріальних парків 

Сумська  
область 

2016-2017 

роки 

2016-2017 

роки 
Державний 

бюджет 
4326,2 4326,2 55075,95 4326,2 110151,9 4326,2 Кількість працю-

ючих підприємств  

на території парків 
 

од. 8 1 -7 Виконується. 
12,5% до планового 

показника 

- 

Створення виробництва  
на основі технології  

«холодного асфальту» 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 10000 - 12500 - Кількість 
створених 

виробництв  

од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 

пропозицій 

щодо впрова-

дження проекту 
 

Формування бренду Сумщини 
як інвестиційно привабливого 
регіону та регіону із значним 

туристичним потенціалом 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Обласний 

бюджет 

384,9 308,4 150 308,4 500 384,9 Кількість заходів од. 7 12 +5 Виконується. 

171,4% до планового 

показника 

- 

Промоція інвестиційних 
можливостей регіону 

Сумська  
область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- - - 100 - 250 - Кількість  

презентацій 
од. 1 4 0 Виконується. 

У 4 рази більше 

планового показника 

- 

Дослідження потенційно 
можливих бізнес-ніш по 

заміщенню імпорту 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 100 - 250 - Кількість  
досліджень 

од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 

пропозицій 

щодо впрова-

дження проекту 
 

Інвентаризація старо- 
промислових територій  

області для інвестиційної 
промоції 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 100 - 250 - Створення реєстру од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 

пропозицій 

щодо впрова-
дження проекту 

 

Розроблення проекту 
автомобільної ділянки «Обхід 

міста Суми» 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 2000 - 6859 - Розроблення 
проекту 

од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 

пропозицій 

щодо впрова-

дження проекту 
 

Ремонт, реконструкція  
та будівництво автомобільних 

доріг загального корис- 
тування місцевого значення 

Сумська  
область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Державний та 

обласний 

бюджети  

14166,7 7596,5 250000 7596,5 750000 14166,7 Кількість відре-
монтованих,  рекон-
струйованих, збудо-

ваних автомо-
більних доріг 

од. 8 23 +15 Виконується. 
У 2,9 раза більше 

планового показника 

- 

Операційна ціль 1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 
 

Підтримка мікрокредитного  
фонду для малого і  
середнього бізнесу 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Обласний 

бюджет 

932,66 - 1000 - 10007 932,66 Сума наданої 
фінансово-кредит-

ної підтримки 
суб’єктам 

підприємницької 
діяльності 

 
 
 

тис. грн. 1000 932,66 -67,3 Виконується. 

93,3% до 

планового 

показника 

- 
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Назва проектів 

регіонального розвитку,  

включених до програми 

регіонального розвитку 

Територіальна 

спрямованість 

проектів 

Строк 

реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування  

у звітному 

періоді 

Фактична сума під-

писаних договорів  

у звітному періоді 

Фінансування у 

звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проектів 

Індикатори результативності виконання плану заходів 

Стан виконання 

плану заходів  

(з порівняльною 

оцінкою 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання  План Факт 
з початку 

реалізації 

за звітний 

період 
План Факт План Факт 

Найменування 

індикатора 

Одиниця 

виміру 
План Факт 

Відхилен-

ня (+;-) 

Підтримка ІТ сфери в 
Сумському регіоні 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 500 - 1550 - Кількість 
робочих місць 

од. 1500 0 -1500 У звітному періоді  

не розпочато 

виконання проекту 

Відсутність 

пропозицій 
щодо впрова-

дження проекту 
 

Вивчення спроможності 
підприємств у проведенні 
маркетингових досліджень  

та збуті товару 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 100 - 300 - Кількість  
маркетингових 

досліджень 

од. 100 0 -100 У звітному періоді  
не розпочато 

виконання проекту 

Проект запла- 
новано до  
реалізації 

у 2017 році 
 

Операційна ціль 1.3. Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму 
 

Створення Музею горюнської 
культури в селі Нова  

Слобода Путивльського 
району 

 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Державний 

бюджет, 
обласний 
бюджет 

770,9 728,3 400 728,3 500 770,9 Створення 
туристичного 

об’єкту 

од. 1 1 0 Виконано - 

Створення еколого- 
освітнього та рекреаційного 
центру на базі національного 

природного парку 
«Деснянсько-Старогутський» 

 

Сумська область, 

Середино-Буд-
ський район 

2015-2017 

роки 

- - - - 11620 - 12000 - Створення еколого-
освітнього та 
рекреаційного 

центру 

од. 1 0 -1 Виконується - 

Винесення в натуру об’єктів 
природно-заповідного фонду 

місцевого значення 
 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Кошти 

власників та 
користувачів 

земельних 
ділянок ПЗФ, 
державний, 
обласний та 

місцеві фонди 
ОНПС 

 

6400 6400 6795 6400 20385 6400 Кількість винесених 
в натуру об’єктів 
ПЗФ місцевого 

значення 

од. 29 1 -28 Виконується. 

3,4% до планового 

показника 

Обмежене 
фінансування 

Операційна ціль 1.4. Підвищення енергоефективності в усіх секторах 
 

Впровадження системи 
енергетичного менеджменту 

в Сумській області 

Сумська 
область 

2015-2017 

роки 

- - - - 300 - 728 - Впровадження 
системи 

енергетичного 
менеджменту 

од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 
пропозицій 

щодо впрова-
дження проекту 

Переробка лісосічних  

та інших залишків деревини 

для виготовлення  

опалювальних пелетів  

та брикетів 

 

Глухівський, Кро-
левецький, Сере-
дино-Будський, 
Шосткинський, 

Ямпільський  
райони 

2015-2016 

роки 

2015-2016 

роки 
Кошти 

ДП «Свеське  

лісове 

господарство» 

4500 4500 2000 4500 6000 4500 Кількість  
створених ліній з 

виготовлення 
пелетів 

од. 1 1 0 Виконано.  

100% до планового 

показника 

- 

Впровадження 

автоматизованої системи 

регулювання споживання 
енергоресурсів в обласних 

установах бюджетної сфери 

 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 28700 - 86100 - Кількість котелень, 
оснащених засоба-

ми управління 
споживанням 

теплових ресурсів 

од. 10 0 -10 Не виконано Відсутність 

пропозицій 
щодо впрова-

дження проекту 

Впровадження енергоефектив-

них заходів на об’єктах 

житлово-комунального гос-

подарства, спрямованих на 

скорочення споживання па-

ливно-енергетичних ресурсів 
 

 

 
 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Бюджети усіх 

рівнів та інші 

джерела 

фінансування 

50744 13700 21700 13700 50744 17613 Кількість котелень, 
переведених на 

альтернативні види 
палива 

од. 34 28 -6 Виконується.  

82,4% до планового 

показника 

- 
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Назва проектів 

регіонального розвитку,  

включених до програми 

регіонального розвитку 

Територіальна 

спрямованість 

проектів 

Строк 

реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування  

у звітному 

періоді 

Фактична сума під-

писаних договорів  

у звітному періоді 

Фінансування у 

звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проектів 

Індикатори результативності виконання плану заходів 

Стан виконання 

плану заходів  

(з порівняльною 

оцінкою 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання  План Факт 
з початку 

реалізації 

за звітний 

період 
План Факт План Факт 

Найменування 

індикатора 

Одиниця 

виміру 
План Факт 

Відхилен-

ня (+;-) 

Операційна ціль 1.5. Розвиток територій 

Технічне переоснащення 

об’єктів житлово-кому-

нального господарства, 

скорочення питомих 

показників використання 

енергетичних і матеріальних 
ресурсів на виробництво 

житлово-комунальних послуг 

Сумська  

область 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2015-2017 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2017 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджети 

усіх рівнів 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

52254 37788 19600 37788 36915 52254 Будівництво, ре-
конструкція, капі-
тальний ремонт 
водопровідних 

мереж 

км 67,9 135 +67,1 Виконується. 
у 2 рази більше  

планового показника 

- 

67367 40900 24300 40900 24813,9 67367 Будівництво, ре-
конструкція, капі-
тальний ремонт 
каналізаційних 

мереж 

км 7,9 11,38 +3,48 Виконується. 
у 1,4 рази більше 

планового показника 

- 

15003 7664 7588 7664 15572 15003 Будівництво, 
реконструкція 

свердловин 

од. 10 12 +2 Виконується. 
у 1,2 раза більше 

планового показника 

- 

69322 25904 10200 25904 21665 69322 Будівництво, 
реконструкція 

систем вуличного 
освітлення  

км 75,2 188,4 +113,2 Виконується  
у 2,5 рази більше 

планового показника 

- 

8974,2 3949,6 14170 3949,6 15245 8974,2 Оснащеність 
житлових будинків 

засобами обліку 
тепла 

од. 57 209 +152 Виконується. 
у 3,7 раза більше  

планового показника 

- 

4510 1410 1013 1410 1013 4510 Будівництво, 
реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд 

од. 2 5 +3 Виконується. 
у 2,5 раза більше  

планового показника 

- 

47409 209 3909 209 9538 47409 Реконструкція 
каналізаційних 

насосних станцій 

од. 6 1 -5 Виконується. 
16,7% до планового 

показника 

Обмежене 

фінансування 

Сумщина – європейська якість 

медицини 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Обласний 

бюджет 

6004,31 6004,31 6004,31 6004,31 6004,31 6004,31 Реконструкція га-
ражу на 26 сані-

тарних автомобілів 
обласного центру 

екстреної медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф 

% 100 100 0 Виконано. 
Об’єкт введено в 

експлуатацію 

- 

 Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Кошти ДФРР, 

обласний 
бюджет 

17192,5 17192,5 17192,5 17192,5 17192,5 17192,5 Добудова ІІ черги 
ОКЗ Сумський об-

ласний психоневро-
логічний диспансер 

% 100 100 0 Виконано. 
Об’єкт введено в 

експлуатацію 

- 

Охтирський, 

Великописарів-

ський райони 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Кошти ДФРР, 

обласний 
бюджет 

25835,7 25835,7 25835,7 25835,7 25835,7 25835,7 Розширення 
Охтирської ЦРЛ 

% 100 100 0 Виконано. 
100% до планового 

показника 

- 

Якісну первинну  

допомогу – в кожну сім’ю 

Міста обласного 

значення Сумської 

області 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- - - 5000 - 25000 - Забезпеченість 

амбулаторіями 
од. на 

10 тис. 

населення 

0,5 0,42 -0,08 Виконується. 

84% до планового 

показника 

Шляхом вирі-
шення є приш-
видшення про-
цесу прийняття 

ОМС рішень про 
створення 
ЦПМСД 

Забезпечення рівного доступу 

дітей та учнівської молоді до 

якісної освіти 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Місцеві 

бюджети 

- - - - - - Створення місць 

у дошкільних 

навчальних 
закладах 

од. 485 709 +224 Виконується. 

У 1,5 раза більше 

планового 
показника 

- 

3899,2 1099 7000 1099 22000 3899,2 Кількість 
придбаних 

шкільних автобусів 

од. 10 3 -7 Виконується.  
30% до планового 

показника 

Обмежене 
фінансування 

Модернізація мережі закладів 

культури 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Бюджети усіх 

рівнів 

38100 22500 35879 22500 80455 38100 Проведення ка-
пітальних ремонтів 
закладів культури 

  

од. 20 73 +53 Виконується. 

У 3,6 раза більше 

планового показника 

- 
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Назва проектів 

регіонального розвитку,  

включених до програми 

регіонального розвитку 

Територіальна 

спрямованість 

проектів 

Строк 

реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування  

у звітному 

періоді 

Фактична сума під-

писаних договорів  

у звітному періоді 

Фінансування у 

звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проектів 

Індикатори результативності виконання плану заходів 

Стан виконання 

плану заходів  

(з порівняльною 

оцінкою 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання  План Факт 
з початку 

реалізації 

за звітний 

період 
План Факт План Факт 

Найменування 

індикатора 

Одиниця 

виміру 
План Факт 

Відхилен-

ня (+;-) 

Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій 

Операційна ціль 2.1. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі 

Розвиток селекційно-

насінницько-продовольчого 

картоплярства на принципах 

сільськогосподарської обслу-

говуючої кооперації 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- - - 500 - 1720 - Кількість 

створених нових 
видів картоплі 

од. 2 2 0 Виконується. 

100% до планового 

показника 

- 

Створення і функціонування 

навчально-консультаційного 

центру для фермерів і особис- 
тих селянських господарств з 

питань сільськогосподарського 

виробництва 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- - - 150 - 450 - Кількість 

інформаційних 
заходів 

од. 4 4 0 Виконується. 

100% до планового 

показника 

- 

Консалтинг з нетрадиційних 

видів агровиробництва 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 200 - 600 - Кількість наданих 
консультацій 

од. 210 0 -210 Не виконано Відсутність 

пропозицій 
щодо впрова-

дження проекту 

Започаткування виробництва 

органічної сільськогоспо-

дарської продукції у 

фермерських та 

індивідуальних селянських 
господарствах області 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 120 - 360 - Кількість  
створених 

виробництв 

од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 

пропозицій 
щодо впрова-

дження проекту 

Операційна ціль 2.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст 
Створення та підтримка 
8 різноспеціалізованих 
сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Кошти сіль-

ськогоспо-

дарських 

кооперативів, 

місцеві 

бюджети, 
міжнародні 

донорські 

організації 

- - 3000 - 14000 - Кількість 
створених 

обслуговуючих 
кооперативів 

од. 8 4 -4 Виконується. 

50% до планового 

показника 

Обмежена 
кількість 

пропозицій 
щодо  

впровадження 
проекту 

Створення комунальних 
підприємств / кооперативів 
для обслуговування мереж 

водогонів, благоустрою, збору 
та утилізації твердих побу-

тових відходів, надання 
ритуальних послуг у сільській 

місцевості 

Сумська область,  

5 районів,  

відібрані за 

конкурсом 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Місцеві 

бюджети, 

кошти 

ДФРР 

2070  10000  12030 2070 Кількість 
створених  

комунальних 
підприємств з 

обслуговування 
водопровідних  

мереж 

од. 3 3 0 Виконано. 
100% до планового 

показника 

- 

Консультаційна (дорадча) 
підтримка сільськогос-

подарських товаровиробників 
усіх форм власності 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- - - 300 - 850 - Кількість 

консультацій 
од. 500 968 +468 Виконується. 

Майже у 2 рази 
перевищує плановий 

показник 

- 

Консультування з питань 
виробництва  та реалізації 

органічної продукції 

Сумська 
область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- - - 200 - 600 - Кількість 

інформаційних 
заходів 

од. 5 2 -3 Виконується. 
40% до планового 

показника 

- 

Створення та підтримка 
шкільних гуртків народних 

ремесел 

Сільські місцевості  

Сумської області 

2015-2017 

роки 

- - - - 200 - 600 - Кількість 
створених 

шкільних гуртків 
народних ремесел 

од. 10 0 -10 Не виконано Відсутність 

пропозицій 
щодо впрова-

дження проекту 
Покращення якості медичної 

допомоги у сільських 
амбулаторіях загальної 

практики – сімейної медицини 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

- - - - 100 - 300 - Впровадження 
методичних 

рекомендацій 
МІСумДУ 

% 100 0 -100 в.п. Виконується.  

Розвиток Центрів  
первинної медико-санітарної 

допомоги 

18 сільських 

адміністративних 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- 

 

- - 10000 - 50000 - Кількість 
функціонуючих 

ЦПМСД 

од. 24 19 -5 Виконується. 
79,2% до планового 

показника 

- 
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Назва проектів 

регіонального розвитку,  

включених до програми 

регіонального розвитку 

Територіальна 

спрямованість 

проектів 

Строк 

реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансування  

у звітному 

періоді 

Фактична сума під-

писаних договорів  

у звітному періоді 

Фінансування у 

звітному періоді 

Фінансування з 

початку реалізації 

проектів 

Індикатори результативності виконання плану заходів 

Стан виконання 

плану заходів  

(з порівняльною 

оцінкою 

виконаного і 

запланованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

виконання  План Факт 
з початку 

реалізації 

за звітний 

період 
План Факт План Факт 

Найменування 

індикатора 

Одиниця 

виміру 
План Факт 

Відхилен-

ня (+;-) 

 
 

районів Сумської 

області 

 

 

 

 

Питома вага насе-
лення, що обслу-
говуються сімей-

ними лікарями 

% 100 59,3 -40,7 в.п. Виконується. 
59,3% до планового 

показника 

Створення Шосткинської 
міжрайонної лікарні-хоспісу 

Шосткинський, 

Ямпільський 

райони 

2015-2017 

роки 

- - - - 2000 - 3000 - Відкриття 

хоспісу 

од. 1 0 -1 Не виконано Відсутність 

пропозицій 
щодо впрова-

дження проекту 

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу 

Операційна ціль 3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці 
Розвиток регіональних Малих 

академій наук Сумської 
області та створення на їх 

основі Комп’ютерної академії 

Районні центри 

Сумської області 

2015-2017 

роки 

- - - - 230 - 675 - Кількість дітей,  
залучених до 

навчання у ново-
створених Малих 

академіях наук 

осіб 1200 0 -1200 У звітному періоді  
не розпочато 

виконання проекту 

Проект не 
схвалено 

регіональною 
комісією 

Створення Школи по-
чаткового підприємця 

для студентів та бізнесменів-
початківців 

Місто Суми  
та районні центри 
Сумської області 

2015-2017 

роки 

- - - - 150 - 500 - Створення школи 
початкового 
підприємця 

од. 1 0 -1 У звітному періоді  
не розпочато 

виконання проекту 

Проект не 
схвалено 

регіональною 
комісією 

Закупівля обладнання  
для професійно-техніч- 

них навчальних закладів для 
підготовки за найбільш 

потрібними в регіоні 
професіями 

Вибрані райони 
Сумської області 

2015-2016 

роки 

2015-2016 

роки 
Позабюджетні 

кошти 

2695,5 627,96 2300 627,96 4000 2695,5 Придбання 
навчального 
обладнання 

од. 500 687 +187 Виконується. 
137,4% до планового 

показника 

- 

Операційна ціль 3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців 
Обласний конкурс проектів, 

розроблених інститутами 
громадянського суспільства у 

сфері роботи з дітьми та 
молоддю 

Сумська  
область 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
Обласний 

бюджет 

1800,74 1000 400 1000 1200 1800,74 Кількість 
профінансованих 

проектів 

од. 24 39 +15 Виконано. 

162,5% до планового 

показника 

- 

Розроблення та впровадження 
місцевих планів дій з охорони 
навколишнього середовища 

Міста та населені 
пункти Сумської 

області 

2015-2017 

роки 

- - - - 150 - 600 - Кількість 
розроблених та 
впроваджених 

місцевих планів  
дій з охорони 

навколишнього 
середовища 

од. 10 0 -10 Не виконано Відсутність 
пропозицій 

щодо впрова-
дження проекту 

Розвиток велосипедної 
інфраструктури в містах 

Сумської області 

Місто Суми та ра-
йонні центри з ви-
соким антропоген-

ним наванта-
женням на 

навколишнє при-
родне середовище 

2015-2017 

роки 

- - - - 1000 - 3500 - Кількість  
створених 

велосипедних 
доріжок  

од. 3 0 -3 Не виконано Відсутність 

пропозицій 
щодо впрова-

дження проекту 

Операційна ціль 3.3. Удосконалення системи регіонального управління 
Створення Агенції 

регіонального розвитку 
Сумська область 2015-2016 

роки 

- - - - 2000 - 2800 - Створення 

Агенції 

регіонального 

розвитку 

од. 1 0 -1 Виконується - 

Створення інформаційно-
ресурсних центрів  

доступу до соціально-
значущої інформації на базі 

бібліотек області 

Білопільський, 
Буринський, 

Краснопільський, 
Недригайлівський, 

Роменський, 
Середино-Будський 

райони 

2015-2017 

роки 

2015-2017 

роки 
- - - 300 - 1700 - Створення центрів 

доступу до 

соціаль-

нозначущої  

інформації на базі 

бібліотек 

од. 5 5 0 Виконано. 
100% до планового 

показника 

- 

 


