
ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року  

Створення інфраструктури індустріальних парків 

 

 

Загальна вартість проекту: 110151,9 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територіальна  

спрямованість  
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 порівняль-

ною 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 наймену-

вання 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.1. Підготовка 

інвестиційних 
продуктів 

Реконструкція та 

будівництво 
автомобільних доріг 

місцевого значення. 

Створення системи 

централізованого 

водопостачання, каналі-

заційного господарства 

та енергопостачання. 

Забезпечення  
належного санітарного 

стану та благоустрою 

територій 

Міста Шостка, 

Тростянець 

2016-2017 

роки 

9 міс. 

 2016 року 
- 110151,9 - 55075,95 - 110151,9 - Кількість 

працюючих 
підприємств  

на території 

парків,  

одиниць 

(до кінця  

2017 року) 

од. 8 1 -7 Виконується.  

12,5% до планового 
показника. 

На реалізацію 

проектів у  

2016 році 

передбачено та 

профінансовано 

4269,96 тис. грн.  

за рахунок коштів 
державного фонду 

регіонального 

розвитку 

 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

 

 

 

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі  

Сумської обласної державної адміністрації         О.М.Сітак 

 

04.11.2016  



 

 

ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Формування бренду Сумщини як інвестиційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом 

 

Загальна вартість проекту: 500 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  110502 

 

 
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 

фінансу-

вання 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 наймену-

вання 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.3. Створення 
маркетингового 

комплексу 

регіону 

Розроблення системи 
візуальної ідентифікації 

бренду області. 

Формування у 

свідомості цільових 

аудиторій впливу 

сталого образу області 

як інвестиційно та 
туристично 

привабливого регіону та 

території, привабливої 

для проживання. 

Формування бренд-

орієнтованої 

організаційної структури 

управління територією 

Сумська  
область 

2015-2017 

роки 

9 міс.  

2016 року 
Програма 
розвитку 

туризму в 

Сумській 

області на 

2011-2015 

роки 

157,9 81,4 150 81,4 500 157,9 Кількість 
заходів 

од. 7 10 +3 Виконується. 
142,9% до планового 

показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 
Директор Департаменту економічного розвитку 

і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації       О.М.Сітак 

 

04.11.2016   
 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Промоція інвестиційних можливостей регіону 

 

Загальна вартість проекту: 250 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 наймену-

вання 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.3. Створення 

маркетингового 

комплексу регіону 

Створення позитивного 

іміджу регіону для 

ведення бізнесу. 

Стимулювання 

залучення іноземного 

капіталу в область. 

Сприяння створенню 
нових підприємств та 

робочих місць. 

Забезпечення діалогу, 

обміну досвідом, 

інформацією між 

діловими колами, 

освітніми закладами, 
громадськими 

організаціями, 

органами місцевої 

влади 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

 2016 року 
- - - 100 - 250 - Кількість  

презентацій 

од. 1 1 0 Виконується. 

100% до планового 

показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 
Директор Департаменту економічного розвитку 

і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації       О.М.Сітак 

 

04.11.2016   
 

 

 



 

ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Ремонт, реконструкція та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

 

Загальна вартість проекту: 750000 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування  

(державний бюджет) – 3111020; видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (обласний бюджет)  170703   

 
Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 наймену-

вання 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.1.4. Розвиток 

логістично-
транспортного 

потенціалу 

Приведення у 

належний стан 
автомобільних доріг 

загального 

користування 

місцевого значення 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

 2016 року 
Державний та 

обласний 
бюджети  

6570,2 165979,9 250000 165979,9 750000 165979,9 Кількість 

відремон-
тованих,  

реконстру-

йованих, 

збудованих 

автомо-

більних 

доріг 

од. 8 12 +4 Виконується. 

150% до планового 
показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 
Заступник начальника з фінансово – економічних питань 

Служби автомобільних доріг у Сумській області          О.М.Неревяткіна 

 

04.11.2016   
 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Підтримка мікрокредитного фонду для малого і середнього бізнесу 

 

Загальна вартість проекту: 2595 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  250903 

 
Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 наймену-

вання 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.2.1. Розвиток 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

Розширення доступу 

малого та 

середнього 

підприємництва до 

кредитних ресурсів. 

Підвищення 

конкурентоспромож
ності суб’єктів 

малого та 

середнього 

підприємництва 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015 рік - 

9 міс. 

 2016 року 

Обласний 

бюджет 

1000 - 1595 - 2595 932,66 Сума наданої 

фінансово-

кредитної 

підтримки 

суб’єктам 

підприєм-

ницької 
діяльності 

тис. 

грн. 

2595 932,66 -1660 Виконується. 

36% до планового показ-

ника. На разі триває 

погодження проекту 

рішення Сумської 

обласної ради «Про 

порядок надання 
фінансової підтримки 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності комунальною 

установою «Сумський 

обласний фонд підтримки 

підприємництва» 
Сумської обласної ради»  

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 
Директор Департаменту економічного розвитку 

і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації       О.М.Сітак 

 

14.10.2016   
 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Створення Музею горюнської культури в селі Нова Слобода Путивльського району 

 

Загальна вартість проекту: 770,296 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  110203 Заповідники 

 
Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 наймену-

вання 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.3.1. Розвиток 

туристичних 

об’єктів, продуктів 

та мереж 

Збереження історико-

культурної спадщини, 

зокрема, традиційної 

культури мікросуб-

етносу «горюни» на 

території області. 

Підвищення турис-
тичного іміджу регіону. 

Розвиток взаємозв’язків 

інфраструктури 

туризму з іншими 

сферами соціально-

економічного та 

культурного розвитку 
області. 

Збільшення доходів від 

туризму, створення 

нових робочих місць 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015 рік – 

9 міс. 

 2016 року 

Обласний 

бюджет 

707,8 124,4 707,8 124,4 707,8 124,4 Створення 

туристич- 

ного  

об’єкту 

од. 1 0 -1 У звітному періоді  

розпочато виконання 

проекту 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Директор державного історико-культурного 

заповідника у м. Путивль           С.В.Тупик 

 

04.11.2016 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Винесення в натуру об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

 

Загальна вартість проекту: 13590 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 наймену-

вання 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.3.2. Туристична 

промоція області 

Популяризація мож-

ливостей туристично-

рекреаційного 

комплексу області на 

внутрішньому та 

міжнародному 

туристичних ринках. 
Залучення 

туристичних потоків 

у регіон та 

інвестиційних 

коштів для розвитку 

туристичної 

інфраструктури 
області 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015 рік – 

 9 міс. 

2016 року 

Кошти 

власників та 

користувачів 

земельних 

ділянок ПЗФ, 

місцеві фонди 

ОНПС, 
обласний фонд 

ОНПС, 

державний 

фонд ОНПС 

6,415 6,415 6795 6,415 13590 6,415 Кількість 

винесених в  

натуру 

об’єктів 

ПЗФ 

місцевого 

значення 

од. 29 16 -13 Виконується. 

55,2% до планового 

показника 

Недостатнє 

фінансування 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
Продовжити виконання заходу 

 

 

Директор Департаменту екології  

та охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної адміністрації                І.В.Кривозуб 

 

04.11.2016 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Переробка лісосічних та інших залишків деревини для виготовлення опалювальних пелетів та брикетів 

 

Загальна вартість проекту: 6000 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.4.2. Підтримка 

альтернативної 
енергетики 

Забезпечення ефек-

тивного використання 
енергоресурсів. 

Розвиток нових 

підприємств, 

використання новітніх 

технологій у галузі 

альтернативної 

енергетики. 
Забезпечення закладів 

бюджетної сфери, 

населення, інших 

споживачів 

альтернативними 

видами палива 

Глухівський, 

Кролеве-
цький, Сере-

дино-Буд-

ський, 

Шост-

кинський, 

Ямпільський  

райони 

2015-2016 

роки 

2015 рік – 

9 міс. 

2016 року 

Кошти 

ДП «Свеське  
лісове 

господарство» 

4500 0 2000 0 6000 4500 Кількість  

створених ліній з 
виготовлення 

пелетів 

од. 1 1 0 Виконується.  

100% до планового 
показника. 

Суб’єктами 

господарювання 

вироблено 9480 тонн 

пелетів та брикетів 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Сумської обласної державної адміністрації          П.С.Кондров 

 

 
 

07.11.2016   



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Впровадження енергоефективних заходів на об’єктах житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення споживання  

паливно-енергетичних ресурсів 

 

Загальна вартість проекту: 33131 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансува

ння 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.4.3. Стимулювання 
заходів з 

енергозбереження 

Раціональне 
використання 

енергоресурсів 

Сумська 
область 

2015-2017 

роки 

2015 рік – 

9 міс. 

2016 року 

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  

Орієнтований обсяг 

передбаченого 

скорочення споживання 

природного газу 

становить  

989 тис. м³/рік 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Сумської обласної державної адміністрації          П.С.Кондров 

 

 
 

07.11.2016   
 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Технічне переоснащення об’єктів житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних  

і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг 
 

Загальна вартість проекту: 131205 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 пи-

тання, їх вплив на 

реалізацію прое-

кту (з поясненням 

причин їх виник-

нення та зазна-

ченням механізму 

вирішення) 

план факт з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 

план факт план факт найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.1. Підвищення 

якості надання 

житлово-
комунальних 

послуг 

Надання якісних 

житлово-

комунальних 
послуг, 

покращення 

технічного стану 

об’єктів, розвиток 

підприємств 

житлово-

комунального 

господарства 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

2016 року 
Бюджети усіх 

рівнів  

14466 4800 19600 4800 36915 14466 Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний 
ремонт водопро-

відних мереж 

км 67,9 58,6 -9,3 Виконується. 

86,3% до планового 

показника 

- 

26467 4800 24300 4800 24813,9 26467 Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний 

ремонт каналі-

заційних мереж 

км 7,9 6,1 -1,8 Виконується. 

77,2% до планового 

показника 

- 

7339 140 7588 140 15572 7339 Будівництво, 

реконструкція 

свердловин 

од. 10 7 -3 Виконується. 

70% до планового 

показника 

- 

43418 320 10200 320 21665 43418 Будівництво, 

реконструкція 
систем 

вуличного 

освітлення  

км 75,2 9,8 -65,4 Виконується  

13% до планового 
показника 

- 

5024,6 3949,6 14170 3949,6 15245 5024,6 Оснащеність 

житлових 

будинків 

засобами обліку 

тепла 

од. 57 209 +152 Виконується  

У 3,7 раза більше 

планового показника 

- 

3100 3100 1013 3100 1013 3100 Будівництво, 

реконструкція 
каналізаційних 

очисних споруд 

од. 2 1 -1 Виконується. 

50% до планового 
показника 

- 

47200 47200 3909 47200 9538 47200 Реконструкція 

каналізаційних 

насосних станцій 

од. 6 1 -5 Виконується. 

16,7% до планового 

показника 

- 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Сумської обласної державної адміністрації          П.С.Кондров 

 

07.11.2016   



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Сумщина – європейська якість медицини 

 

Загальна вартість проекту: 431154 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

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

Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк 

реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 реалі-

зацію проекту (з 

поясненням причин 

їх виникнення та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

план факт з початку 

реалізації 

проекту 

за звітний 

період 

план факт план факт найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.2. Розвиток 

охорони здоров’я 

Удосконалення 

наявної матеріально-

технічної та 

лікувально-

діагностичної бази 

закладів охорони 

здоров’я відповідно до 
сучасних вимог, 

створення умов для 

застосування новітніх 

технологій у медичній 

галузі області 

Сумська  

область 

2015-2017 

роки 

2015 рік- 

9 міс. 

2016 року 

Кошти 

ДФРР, 

обласний 

бюджет 

13433,7 

1500 

3380 

1500 

3380 

1500 

3380 

1500 

3380 

1500 

3380 

1500 

Добудова ІІ черги 

ОКЗ Сумський 

обласний 

психонев-

рологічний 

диспансер. Пускові 

комплекси  
№ 1 і №2 

% 65 60 -5 в.п Виконується.  

92,3% до планового 

показника  

 

 

Охтирський, 

Великопи-

сарівський 

райони 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

2016 року 
Кошти 

ДФРР, 

обласний 

бюджет 

17500 

 

10000 

1993,15 

 

5595,24 

1993,15 

 

5595,24 

1993,15 

 

5595,24 

1993,15 

 

5595,24 

1993,15 

 

5595,24 

Розширення 

Охтирської ЦРЛ. 

Пусковий  

комплекс № 5 

% 78 70 -8 в.п. Виконується.  

89,7% до планового 

показника  

 

 

Сумська 

область 

2016 рік 9 міс. 

2016 року 

Кошти 

ДФРР, 

обласний 

бюджет 

3839,851 

5416,8 

3839,851 

5416,8 

- 

5416,8 

- 

5416,8 

- 

5416,8 

- 

5416,8 

Реконструкція 

гаражу 

на 26 санітарних 

автомобілів 

обласного центру 

екстреної медичної 

допомоги та 

медицини 
катастроф, м. Суми 

% 100 40 -60 в.п. Виконується.  

40% до планового 

показника  

 

 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

Начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації        С.П.Бутенко 
 

04.10.2016 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Якісну первинну допомогу – в кожну сім’ю 

 

Загальна вартість проекту: 25000 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

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

 
Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк 

реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.2. Розвиток 

охорони здоров’я 

Удосконалення 

первинної медико-

санітарної допомоги 

жителям міст 

обласного значення та 
формування в їх 

структурі мережі 

амбулаторій 

відповідно до 

нормативів 

Міста 

обласного 

значення 

Сумської 

області 

2015-2017 

роки 

2015 рік - - - 5000 - 25000 - Забезпеченість 

амбулаторіями 

од. на 

10 тис. 

населен

ня 

0,5 0,38 -0,12 Виконується. 

76% до планового 

показника 

Шляхом вирішення є 

пришвидшення про-

цесу прийняття 

органами місцевого 

самоврядування 
рішень про створення 

центрів ПМСД 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації        С.П.Бутенко 

 
 

04.10.2016 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти 

 

 

Загальна вартість проекту: 
 

22000 тис. гривень 

 ТОВ «Концерн Росавто-Україна» Дог. № 329 від 29.07.2015 (авт. ГАЗ 32212), 

ПП «Автоінвестстрой-Брок» Дог. № 330 від 29.07.2015 (шкільний автобус ПАЗ) 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  070101Дошкільна освіта 

 
Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.3. Розвиток 
системи освіти 

Забезпечення 
рівного доступу 

дітей та учнівської 

молоді до якісної 

освіти 

Сумська 
область 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

 2016 року 
Місцеві 

бюджети 
2800,2 - 7000 - 22000 - Створення  

нових місць у 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

од. 485 639 +154 Виконується. 
131,8% до планового 

показника 

- 

Кількість 

придбаних 

 шкільних 

автобусів 

од. 10 2 -8 Виконується. 

20% до планового 

показника 

Недостатнє  

фінансування 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
Включити зазначений проект до переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватись за кошти державного 

фонду регіонального розвитку у 2017 році 

 

 

Заступник директора 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації                                                            Е.В.Кучменко 

 

31.10.2016 

 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Модернізація мережі закладів культури 

 

  

Загальна вартість проекту: 80455 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  3142 Капітальні видатки 

 
Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

1.5.4. Розвиток 
культури та 

дозвіллєвого 

обслуговування 

населення 

Задоволення 
потреб жителів 

громади в 

дозвіллєвому 

обслуговуванні 

 

Сумська  
область 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

2016 року 
Бюджети  

усіх рівнів  
23330,7 5900 35879 1830,7 5900 23330,7 Проведення 

капітальних 

ремонтів  

закладів  

культури  

од. 20 37 +17 Виконується. 
185% до планового  

показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

 

 

 

05.11.2016 
 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Розвиток селекційно-насінницько-продовольчого картоплярства на принципах сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 

 

Загальна вартість проекту: 1720 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

2.1.1. Технологічне 

переоснащення 

діючих та створен- 

ня високотехно-

логічних нових 
підприємств 

виробництва та 

переробки сільсько-

господарської 

продукції 

Зміцнення матеріально-

технічної бази Сумського 

національного аграрного 

університету для 

проведення селекційно-
насінницької роботи по 

картоплі. 

Покращення сортового 

та репродукційного 

складу картоплі  

у фермерських та 

одноосібних сільських 

господарствах. 
Підвищення 

продуктивності площ. 

Збільшення доходів 

сільського населення. 

Створення нових робочих 

місць. 

Покращення соціальної 

інфраструктури  
сільської місцевості 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

9 міс.  

2016 року 
 - - 500 - 1720 - Кількість 

створених 

нових сортів 

картоплі 

селекції 
СНАУ 

од. 2 2 0 Виконується. 

100% до планового 

показника. 

Проект заплановано 

для реалізації 

у 2017 році 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації          О.П.Петрова 

 

27.10.2016   

 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Створення і функціонування навчально-консультаційного центру для фермерів і особистих селянських господарств  

з питань сільськогосподарського виробництва  

 

Загальна вартість проекту: 450 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

2.1.2. Підтримка 
розвитку 

фермерства 

Збільшення доходів 
сільського населення. 

Підвищення 

продуктивності праці, 

земельних угідь та 

тварин. 

Збереження родючості 

ґрунтів 

Сумська 
область 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

2016 року 
- - - 150 - 450 - Кількість 

інформаційних 

заходів 

од. 4 4 0 Виконується. 
100% до планового 

показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації          О.П.Петрова 

 

27.10.2016   



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Створення та підтримка 8 різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

 

Загальна вартість проекту: 14000 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

2.2.1. Розвиток 

сучасних форм 

кооперації в 

аграрному секторі 

Створення нових 

робочих місць. 

Підвищення доходів 

сільського населення. 

Збільшення обсягів 
виробництва продукції. 

Стабілізація 

ціноутворення на 

сільськогосподарську 

продукцію. 

Створення вигідних 

умов для перероблення 

та збуту сільськогоспо-
дарської продукції, 

розбудови виробничої 

та соціальної 

інфраструктури у 

сільській місцевості 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 
2015 рік  

9 міс.  

2016 року 

Кошти 

сільськогос-

подарських 

коопера-

тивів, 
місцеві 

бюджети, 

міжнародні 

донорські 

організації 

- - 5000 - 14000 - Кількість 

створених 

обслуговуючих 

кооперативів 

од. 8 4 -4 Виконується. 

50% до планового 

показника 

Обмежена кількість 

пропозицій 

щодо впровадження 

проекту 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації          О.П.Петрова 

 

27.10.2016   
 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Створення комунальних підприємств / кооперативів для обслуговування мереж водогонів, благоустрою, збору та утилізації твердих побутових відходів, 

надання ритуальних послуг у сільській місцевості 

 

Загальна вартість проекту: 12030 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

2.2.2. Підтримка 
розвитку неаграрних 

видів бізнесу в 

сільських територіях. 

3.2.2. Створення  

дієвих механізмів 

мобілізації мешканців  

до вирішення  

місцевих проблем 

Підвищення комфорту 
проживання сільських 

мешканців обраних 

громад. 

Формування нових 

моделей надання 

комунальних послуг. 

Об’єднання ресурсів 

громад і приватно-
громадського  

партнерства 

Сумська 
область,  

5 районів,  

відібрані за 

конкурсом 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

2016 року 
Місцевий 
бюджет 

  2000 - 12030 - Кількість 
створених  

комунальних 

підприємств з 

обслуговування 

водопровідних  

мереж 

од. 1 1 0 Виконано. 
Створено  

КП «Угроїди»  

у смт Угроїди 

Краснопільського  

району з благоустрою, 

збору та утилізації 

твердих побутових 

відходів 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Сумської обласної державної адміністрації          П.С.Кондров 

 

 
 

 

07.11.2016   
 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Консультаційна (дорадча) підтримка сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності 

 

Загальна вартість проекту: 850 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

2.2.1. Розвиток 

сучасних форм 

кооперації в 

аграрному секторі. 

2.2.2. Підтримка 

розвитку 
неаграрних видів 

бізнесу в сільських 

територіях. 

2.2.3. Удосконалення 

підготовки фахівців 

для малого бізнесу в 

сільській місцевості. 

2.2.4. Сприяння 
самозайнятості у 

сільській місцевості 

Підвищення спромож-

ності суб’єктів госпо-

дарювання та жителів 

сільських територій 

вирішувати економічні 

проблеми самостійно. 
Підвищення рівня знань і 

вдосконалення практич-

них навичок прибутко-

вого господарювання 

суб’єктами малого 

підприємництва, що 

здійснюють діяльність у 

сільській місцевості, та 
сільським населенням. 

Сприяння перетворенню 

особистих селянських 

господарств у сімейні 

фермерські господарства, 

інші підприємницькі 

структури. 
Підтримання формування 

мережі сільськогопо-

дарських обслуговуючих 

кооперативів. 

Підготовлення та 

проведення навчання 

основам диверсифікації 

господарської діяльності 
в сільській місцевості 

шляхом розвитку 

несільськогосподарського 

підприємництва 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

9 міс. 

2016 року 
- - - 300 - 850 - Кількість 

консультацій 

од. 500 380 -120 Виконується. 

76% до запланованого 

показника 

Обмеженість 

фінансування 

 

Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

Виконуючий обов’язки директора Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації          О.П.Петрова 
 

27.10.2016   



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Консультування з питань виробництва та реалізації органічної продукції 

 

Загальна вартість проекту: 600 тис. гривень  - 

   (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 резуль- 

таті реалізації  

проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

2.2.3. Удосконалення 

підготовки фахівців  

для малого бізнесу в 

сільській місцевості 

Розширення 

асортименту 

агропродукції. 

Підвищення рівня 

екологічної безпеки. 
Підвищення 

обізнаності 

сільськогосподарськ

их виробників  у 

сфері виробництва 

органічної продукції 

Сумська 

область 

2015-2017 

роки 

2015 рік –  

9 міс.  

2016 року 

- - - 200 - 600 - Кількість 

інформаційних 

заходів 

од. 2 2 0 Виконано. 

100% до планового 

показника 

Обмеженість 

фінансування 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
 

 

 

 

Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної адміністрації          О.П.Петрова 
 

27.10.2016   
 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги 

 

Загальна вартість проекту: 50000 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

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

 
Номер і 

найменування 

завдання  

регіональної  

стратегії, якому 

відповідає проект 

Одна або кілька  

цілей, які будуть 

досягнуті в результаті 

реалізації проекту 

Територі-

альна  

спрямо-

ваність  

Строк реалізації 

проекту 

Джерела 

фінан-

сування  

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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

2.2.5. Розвиток 

медичної 

допомоги в 

сільських 

територіях у 
рамках медичної 

реформи 

Удосконалення надання 

медичної допомоги 

жителям села. 

Підвищення рівня 

ранньої діагностики 
захворювань у 

сільських мешканців. 

Забезпечення 

доступності до якісної 

кваліфікованої 

медичної допомоги 

жителів сільських 

територій. 
Зниження 

онкозанедбаності та 

рівня захворюваності на 

деструктивні форми 

туберкульозу 

18 сільських 

адміністра-

тивних районів 

Сумської 

області 

2015-2017 

роки 

2015 рік – 

9 міс.  

2016 року 

- - - 10000 - 50000 - Кількість 

функціонуючих 

ЦПМСД 

од. 24 16 -8 Виконується. 

66,7% до планового 

показника 

Недостатнє 

фінансування 

Питома вага 

населення, 

що обслу-

говуються 

сімейними 

лікарями 

% 100 58 -42 в.п. Виконується. 

58% до планового 

показника 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації        С.П.Бутенко 

 
 

04.10.2016 



  

ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Закупівля обладнання для професійно-технічних навчальних закладів для підготовки за найбільш потрібними в регіоні професіями 

 

Загальна вартість проекту: 4000 тис. гривень  - 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  070501 Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти 

 

 
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 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

3.1.1. Удосконалення 
системи підготовки 

молоді до умов 

регіонального ринку 

праці 

Поліпшення 
ефективності роботи 

5 професійно-

технічних 

навчальних закладів 

Вибрані 
райони 

Сумської 

області 

2015-2016 

роки 

2015 рік  -  

9 міс. 

 2016 року 

Позабю- 
джетні 

кошти 

2067,56 632,48 1054 632,48 4000 2067,56 Придбання 
навчального 

обладнання 

од. 10000 12870 +2870 Виконується. 
128,7% до планового 

завдання 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
Проект планується до подання на конкурс з відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році 

 

Заступник директора Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації                                                            Е.В.Кучменко 

 

27.10.2016 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Обласний конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю 

 

Загальна вартість проекту:  

1000 тис. гривень 

 Всього укладено 26 договорів, а саме: від 27.03.2015 № 1-12, 14, 16-24  

та від 26.08.2015 № 25-28 

   (реквізити договору (контракту) – найменування, дата укладення і номер) 

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків  Обласна комплексна програма «Молодь Сумщини на 2011-2015 роки», 091103 

 
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 

фінан-

сування 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

3.2.1. Розвиток 
лідерських та 

підприємницьких 

якостей молоді 

Розвиток інститутів 
громадянського 

суспільства області, 

підтримка їх ініціатив. 

Сприяння 

впровадженню 

актуальних та 

суспільно-значущих 

проектів 
громадськості. 

Забезпечення 

прозорості та 

ефективного 

використання 

коштів, що 

передбачаються в 
обласному бюджеті 

на зазначені цілі 

Сумська  
область 

2015-2017 

роки 

2015 рік - 

9 міс. 

2016 року 

Обласний 
бюджет 

1000 1000 1000 0 1000 0 Проекти у 
сфері 

молодіжної 

політики, 

розроблені  

ІГС та 

профінансо-

вані за рахунок 

коштів 
обласного  

бюджету 

од. 30 37 +7 Виконано. 
123,3% до планового 

показника 

- 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 

Продовжити реалізацію завдання (проекту) у 2016 році, шляхом внесення інститутів громадянського суспільства до мережі 

отримувачів бюджетних коштів, фінансування проектів – переможців конкурсу та власне реалізації проектів 

 

 

Заступник начальника управління молоді та спорту 

Сумської обласної державної адміністрації          О.Б.Резніченко    

  
 

05.11.2016 

 



ЗВІТ 

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації  

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 9 місяців 2016 року 
Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек області 

 

Загальна вартість проекту: 1700 тис. гривень  - 

   (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 

фінансу-

вання 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 найменування 

індикатора 

(показника) 

оди-

ниця 

виміру 

прогноз факт відхи-

лення 

(+; -) 

3.3.2. Покращення 

інструментів 

взаємодії громад 

для спільного 

вирішення проблем 

Інформування 

населення щодо 

діяльності органів 

виконавчої влади  

та місцевого 
самоврядування. 

Задоволення потреб 

територіальних 

громад в актуальній 

політичній та 

соціально-

економічній 

інформації 

Білопільський, 

Буринський, 

Краснопіль-

ський, 

Недригайлів-
ський, 

Роменський, 

Середино-

Будський  

райони 

2015-2017 

роки 

2015 рік –  

9 міс. 

2016 року 

- - - 400 - 1700 - Створення 

центрів 

доступу до 

соціаль-

нозначущої  
інформації на 

базі бібліотек 

од. 5 2 -3 Виконується. 

40% до планового 

показника 

Проект не схвалено 

регіональною комісією 

 
Рекомендації щодо змін у наступному 

періоді реалізації 
- 

 

 

 

 

 

 

05.11.2016 


