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 дання ритуальних послуг у 

сільській місцевості 

 говування мереж 

водогонів» 

комунального під-

приємства – коопе-

ративу для обслуго-

вування мереж вод-

гонів, благоустрою, 

збору та утилізації 

твердих побутових 

відходів, надання 

ритуальних послуг у 

сільській місце-

вості»* 

          

Будівництво ІІ черги 

елеватора для доробки та 

зберігання зерна у  

ТОВ «Вітчизна» Коно-

топського району 

2015 рік Рішення Сумської 

обласної ради від 

27.01.2011 «Про 

Програму розвитку 

агропромислового 

комплексу та 

сільських територій 

Сумської області на 

період до 2015 року» 

(зі змінами) 

- 76707 76707 76707 76707 Введення 

елеваторних 

потужностей , 

тис. тонн 

20 20 - Виконано. 

Уведено в дію 30.10.2015 

- 

Підвищення 

рівня іннова-

ційної та ін-

вестиційної 

спроможності 

регіонів 

Удосконалення регіональної інвестиційно-інноваційної інфраструктури, зокрема створення регіональної мережі індустріальних парків 

Розвиток індустріального 

(промислового) парку 

«Свема» в м. Шостка та 

індустріального парку 

«Тростянець» в м. Трос-

тянець 

2015-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради  від 

16.01.2015 

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

Рішення Сумської 

обласної ради  від 

16.01.2015 

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

- - - - Кількість 

працюючих 

підприємств на 

території 

парків, одиниць 

(до кінця  

2017 року) 

8 1 -7 Виконується.  

12,5% до планового показ-

ника 

- 

Розвиток під-

приємницького 

середовища та 

конкуренції на 

регіональних 

товарних рин-

ках 

Впровадження програм фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва 

Надання суб’єктам малого 

і середнього підприєм-

ництва фінансової допо-

моги на поворотній основі 

для фінансування реалі-

зації інвестиційних проек-

тів за пріоритетними для 

області напрямками 

2015 рік Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015 «Про 

Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015 «Про 

Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

1000 1000 932,66 932,66 Кількість 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва, 

що отримають 

фінансову 

допомогу на 

поворотній 

основі, одиниць 

2 4 +2 Виконано.  

У 2 рази більше запланова-

ного показника 

- 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва 

Залучення підприємців до 

участі в програмі пере-

підготовки управлінських 

кадрів для сфери під-

приємництва «Українська 

ініціатива» 

2015 рік Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

- - - - Кількість 

представників 

підприємництва, 

що пройшли 

стажування в 

Німеччині, осіб 

6 17 +11 Виконано. 

У 2,8 раза більше від пла-

ну 

- 

Розвиток 

транскордон-

ного співробіт-

ництва 

Підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні програм 

Реалізація спільного 

проекту ЄС/ПРООН «Міс-

цевий розвиток, орієн-

тований на громаду – IІI» 

2015-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

22.05.2015 «Про 

обласну цільову 

програму 

«Місцевий розвиток 

орієнтований на 

громаду-ІІІ»» 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

22.05.2015 «Про 

обласну цільову 

програму 

«Місцевий розвиток 

орієнтований на 

громаду-ІІІ»» 

18800 14886 14886 14886 Кількість реа-

лізованих мік-

ропроектів, оди-

ниць (до кінця  

2017 року) 

36 21 -15 Виконується. 

Із 36 запланованих мікро-

проектів завершено – 21, 

або 58,3% до плану, 

реалізується – 15 

- 
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Реалізація ІІІ фази 

швейцарсько-українського 

проекту «Підтримка де-

централізації в Україні» 

DESPRO 

2015-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 
 

16276 

(за 2015 рік, 

обсяги 

фінансуванні 

плануються 

щорічно) 

16276 4861,2 4861,2 Кількість реа-

лізованих мік-

ропроектів, оди-

ниць (до кінця  

2017 року) 

8 1 -7 Із 8 запланованих мікро-

проектів завершено 1, або 

12,5% до планового 

показника, реалізується – 7 

- 

Диверсифіка-

ція джерел ене-

ргопостачання 

та підвищення 

рівня енерго-

ефективності в 

регіонах 

Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами 

Переведення котелень теп-

лопостачальних підпри-

ємств та закладів бюджет-

ної сфери на альтернативні 

види палива 

2015-

2017 

роки 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

64000 21000 19843 19843 Споживання 

природного газу 

теплопостачаль-

ними підпри-

ємствами та 

закладами бюд-

жетної сфери, 

млн. куб. метрів 

(до кінця  

2017 року) 
 

148 188 +40 Виконується. 

Споживання природного 

газу на 27% перевищує 

запланований показник на 

2015-2017 роки 

- 

Реконструкція котельні 

Самотоївської загально-

освітньої школи І-ІІІ ст. 

Краснопільської районної 

ради* 

2015 рік Рішення Само-

тоївської сільської 

ради від 02.06.2015 

«Про виділення 

10% від вартості 

проекту «Реконст-

рукція Самотоївсь-

кої загально-

освітньої школи  

І-ІІІ ст. Красно-

пільської районної 

ради» на реалізацію 

даного проекту» 

Рішення Само-

тоївської сільської 

ради від 02.06.2015 

«Про виділення 

10% від вартості 

проекту «Реконст-

рукція Самотоївсь-

кої загально-

освітньої школи  

І-ІІІ ст. Красно-

пільської районної 

ради» на реалізацію 

даного проекту» 
 

581,2 581,2 581,2 581,2 Кількість 

закладів, де 

проведено 

заходи з 

енергозбере-

ження, одиниць 

1 1 - Виконано. 

100% виконання плано-

вого завдання, роботи по 

об’єкту завершено 

- 

Інноваційне рішення щодо 

забезпечення безпеки жит-

тя населення та впровад-

ження альтернативних 

енергозберігаючих техно-

логій у дошкільному нав-

чальному закладі (м. Пу-

тивль)* 

2015 рік Рішення Путивльсь-

кої міської ради від 

18.06.2015 «Про 

фінансування Прог-

рами «Інноваційне 

рішення щодо забе-

зпечення безпеки 

життя населення та 

впровадження аль-

тернативних енер-

гозберігаючих тех-

нологій у дошкіль-

ному навчальному 

закладі» 

Рішення Путивльсь-

кої міської ради від 

18.06.2015 «Про 

фінансування Прог-

рами «Інноваційне 

рішення щодо забе-

зпечення безпеки 

життя населення та 

впровадження аль-

тернативних енер-

гозберігаючих тех-

нологій у дошкіль-

ному навчальному 

закладі» 
 

1125,2 1125,2 680 680 Кількість 

закладів, де 

проведено 

заходи з 

енергозбере-

ження, одиниць 

1 - -1 Виконується. 

Роботи по об’єкту вико-

нано на 61,5% 

У зв’язку з постійним 

зростанням цін на будівельні 

матеріали та роботи необ-

хідно внесення змін до 

проектно-кошторисної доку-

ментації. Кошти ДФРР 

використано в повному 

обсязі, завершення робіт 

буде виконано за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

Заходи з енергозбереження 

у дошкільному навчаль-

ному закладі «Вишенька» – 

заощадження коштів се-

лищного бюджету смт Во-

роніж Шосткинського 

району* 

2015 рік Рішення Воронізсь-

кої селищної ради 

від 30.04.2015 «Про 

співфінансування 

проекту «Заходи з 

енергозбереження у 

дошкільному нав-

чальному закладі 

«Вишенька» – зао-

щадження коштів се-

лищного бюджету» 

Рішення Воронізсь-

кої селищної ради 

від 30.04.2015 «Про 

співфінансування 

проекту «Заходи з 

енергозбереження у 

дошкільному нав-

чальному закладі 

«Вишенька» – зао-

щадження коштів 

селищного бюджету 
 

364,1 364,1 317,5 317,5 Кількість 

закладів, де 

проведено 

заходи з 

енергозбере-

ження, одиниць 

1 1 - Виконано з економією 

бюджетних коштів. 

100% виконання планово-

го завдання 

- 
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Створення 

умов для про-

дуктивної пра-

ці населення 

Створення умов для підвищення рівня заробітної плати та ліквідації заборгованості з її виплати 

Проведення засідань об-

ласної тимчасової комісії з 

питань погашення забор-

гованості із заробітної 

плати, пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

2015-

2017 

роки 

Розпорядження 

голови Сумської 

обласної державної 

адміністрації від 

22.09.2009 № 520 

«Про утворення 

тимчасової комісії з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати 

(грошового забез-

печення), пенсій, 

стипендій та інших 

соціальних виплат» 

(зі змінами) 

- - - - - Заборгованість з 

виплати 

заробітної плати 

на 01.01.2018, 

млн. грн. 

42 84,9 +42,9 Виконується. 

Не досягнуто за планова-

ного рівня, перевищує 

прогнозний показник  

у 2 рази 

1. Підприємства-банкрути ут-

римують 48,8% заборгова-

ності з виплати заробітної 

плати. У найбільшого борж-

ника ВАТ «SELMI» заборго-

ваність складає 24,1 млн. грн. 

і зростає щомісяця майже на 

100 тис. грн. Перспективи 

реалізації майна на сьогодні 

відсутні, оскільки воно не є 

заставним. Розглядається пи-

тання про припинення проце-

дури санації ВАТ «SELMI» та 

відкриття ліквідаційної проце-

дури як одного із ефективних 

варіантів погашення заборго-

ваності. 

2. Наявна заборгованість  

ПАТ «СМНВО». Це пов’я-

зано з звуженням ринку збуту 

продукції та з несвоєчасним 

відшкодуванням ПДВ підпри-

ємству (на 21.01.2016 –  

22,3 млн. грн.). 

3. Призупинення на держав-

ному рівні планових та поза-

планових перевірок щодо до-

держання трудового законо-

давства. Необхідно відновити 

діяльність центрального ор-

гану виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю 

за додержанням законо-

давства про працю 

Створення ум-

ов для розв’я-

зання нагаль-

них проблем 

переселенців 

Соціальний захист та соціальне забезпечення вимушено переміщених осіб 

Співпраця з благодійними, 

громадськими, волон-

терськими організаціями з 

питань надання допомоги 

вимушено переміщеним 

особам 
 

2015 рік - - 2,3 2,3 2,5 2,5 Надання виму-

шено перемі-

щеним особам 

соціальної 

підтримки,  

млн. грн. 

2,3 2,5 +0,2 Виконується. 

Фактичне фінансування 

перевищило заплановане 

на 8,7% 

- 

Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб 

Надання компенсації за-

реєстрованим безробітним 

з числа внутрішньо пере-

міщених осіб (зокрема, на 

проходження попередньо-

го медичного та нарколо-

гічного огляду, транспорт-

них витрат на переїзд до 

місця працевлаштування, 

витрат роботодавців на 

оплату праці за праце-

влаштування на умовах 

строкових трудових дого-

ворів, на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації) 

2015 рік Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 8 вересня 2015 р. 

№ 696 «Про затвер-

дження порядку 

здійснення заходів 

сприяння зайнятості, 

повернення коштів, 

спрямованих на 

фінансування таких 

заходів, у разі пору-

шення гарантій зай-

нятості для внут-

рішньо перемішених 

осіб» 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 8 вересня 2015 р. 

№ 696 «Про затвер-

дження порядку 

здійснення заходів 

сприяння зайнятості, 

повернення коштів, 

спрямованих на 

фінансування таких 

заходів, у разі пору-

шення гарантій зай-

нятості для внут-

рішньо перемішених 

осіб» 
 

55,2 55,2 3,9 3,9 Чисельність 

працевлашто-

ваних безробіт-

них, осіб 

5 3 -2 Виконано частково.  

60% виконання планового 

завдання 

Порядок здійснення заходів 

сприяння зайнятості, повер-

нення коштів, спрямованих 

на фінансування таких захо-

дів, у разі порушення гаран-

тій зайнятості для внут-

рішньо перемішених осіб 

набрав чинності лише у ве-

ресні 2015 року. 

У 2016 році заплановано 

надати компенсацію 80 без-

робітним з зазначеної кате-

горії осіб 
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Підвищення 

стандартів 

життя в сіль-

ській місцевос-

ті 

Розвиток вуличного зовнішнього освітлення населених пунктів 

Будівництво та реконст-

рукція мереж зовнішнього 

освітлення, встановлення 

енергозберігаючих джерел 

освітлення 

2015-

2017 

роки 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

31160 10600 8552 8552 Рівень впровад-

ження енерго-

зберігаючих 

джерел світла, 

% (до кінця  

2017 року) 

88 73 -15 Виконується. 

На 15 в.п. менше плано-

вого рівня 2017 року 

- 

Модернізація 

системи освіти 

Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, модернізація матеріально-технічної бази закладів 

Капітальний ремонт бу-

дівлі блоку «Б» КУ Сумсь-

кий спеціальний навчаль-

но-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа  

І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 37 

«Зірочка», м. Суми 

2015 рік Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 03 серпня  

2015 року № 543 

«Деякі питання 

використання у 

2015 році дер-

жавних капітальних 

видатків»  

(зі змінами) 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 03 серпня  

2015 року № 543 

«Деякі питання 

використання у 

2015 році дер-

жавних капітальних 

видатків»  

(зі змінами) 

2000 2000 1500 1500 Кількість 

відремонтова-

них закладів, 

одиниць 

1 1 - Виконано. 

100% виконання плано-

вого завдання, роботи по 

об’єкту завершено 

- 

Капітальний ремонт бу-

дівлі КУ Сумська спеціа-

лізована школа І-ІІІ ст. № 2 

ім. Д. Косаренка, м. Суми 

2015 рік 1490 1490 1414,4 1414,4 Кількість 

відремонтова-

них закладів, 

одиниць 

1 1 - Виконано. 

100% виконання плано-

вого завдання, роботи по 

об’єкту завершено 

- 

Капітальний ремонт бу-

дівлі КУ Сумська загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№ 20, м. Суми 

2015 рік 2526 2526 1964 1964 Кількість 

відремонтова-

них закладів, 

одиниць 

1 - -1 Виконується.  

Будівельна готовність об’-

єкта – 95%, роботи будуть 

завершені у 2016 році 

- 

Створення 

умов для фор-

мування здо-

рового насе-

лення 

Модернізація системи екстреної медичної допомоги 

Реконструкція та капі-

тальний ремонт адмініст-

ративної будівлі обласного 

центру екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф  

2015 рік Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015 «Про 

обласний бюджет 

Сумської області на  

2015 рік»  

(зі змінами) 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015 «Про 

обласний бюджет 

Сумської області на  

2015 рік»  

(зі змінами) 

14500 14500 14500 14500 Введення 

об’єкта в 

експлуатацію, 

одиниць 

1 1 - Виконано. 

100% виконання плано-

вого завдання, роботи по 

об’єкту завершено 

- 

Удосконалення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я відповідно до сучасних вимог у рамках проекту «Сумщина – європейська якість медицини» 

Добудова об’єктів неза-

вершеного будівництва: 

 

обласного психоневроло-

гічного диспансеру в місті 

Суми;* 

 

центральної районної 

лікарні м. Охтирка;* 

 

незавершеного об'єкту по 

вул. Семашко, 7а, м. Коно-

топ – добудова під поло-

говий будинок з діагнос-

тичним центром та дитячу 

поліклініку* 

2015 рік Рішення Сумської 

обласної ради від 

16.07.2015 «Про 

внесення змін до 

рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015 «Про 

обласний бюджет 

Сумської області на  

2015 рік»  

(зі змінами). 

Рішення 

Конотопської 

міської ради від 

27.05.2015 «Про 

внесення змін до 

міського бюджету 

на 2015 рік» 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

16.07.2015 «Про 

внесення змін до 

рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015 «Про 

обласний бюджет 

Сумської області на  

2015 рік»  

(зі змінами). 

Рішення 

Конотопської 

міської ради від 

27.05.2015 «Про 

внесення змін до 

міського бюджету 

на 2015 рік» 

 

 

 

28872,4 

 

 

 

31140 

 

 

 

41666,8 

 

 

 

28872,4 

 

 

 

31140 

 

 

 

41666,8 

 

 

 

16293,5 

 

 

 

4884,8 

 

 

 

21250,9 

 

 

 

16293,5 

 

 

 

4884,8 

 

 

 

21250,9 

Уведення 

об’єктів в 

експлуатацію, 

одиниць 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

-1 

 

 

 

-1 

 

 

 

-1 

Виконується. 

Завершено будівельні ро-

боти по добудові під поло-

говий будинок з діагнос-

тичним центром та дитячу 

поліклініку в м. Конотоп, 

на сьогодні здійснюється 

поставка обладнання. 

Продовження робіт на 

зазначених об’єктах запла-

новано на 2016 рік 

У зв’язку з тим, що розпо-

рядження Кабінету Міністрів 

України щодо внесення змін 

до переліку інвестиційних 

програм і проектів регіо-

нального розвитку, що 

можуть реалізовуватися у 

2015 році за рахунок коштів 

ДФРР № 1015-р, затвердже-

но лише 23 вересня 2015 ро-

ку, не вдалося використати 

кошти в повному обсязі 

Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги в рамках проекту «Якісну первинну допомогу – в кожну сім’ю» 

Завершення формування 

мережі юридично самос-

тійних центрів первинної 

медико-санітарної допо-

моги (ПМСД) 

2015-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

- - - - Кількість функ-

ціонуючих 

центрів ПМСД, 

одиниць  

(до кінця  

2017 року) 

24 10 -14 Виконується. 

41,7% від запланованого 

показника 

Обмеження фінансування з 

місцевих бюджетів. Рішення 

щодо створення центрів 

приймаються органами міс-

цевого самоврядування 
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розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

Реорганізація первинної 

допомоги на засадах 

сімейної медицини 

2015-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

- - - - Питома вага 

населення, що 

обслуговується 

сімейними 

лікарями, % 

(до кінця  

2017 року) 

100 56 -44 Виконується.  

Планове завдання не ви-

конано на 44 в.п. 

- 

Модернізація вторинної та третинної допомоги 

Приведення ліжкового 

фонду відповідно до вимог 

постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 25 лис-

топада 2015 р. № 1024  

2015-

2017 

роки 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 25 листопада 

2015 р. № 1024 

«Про затвердження 

нормативу забезпе-

чення стаціонар-

ними лікарняними 

ліжками у розра-

хунку на 10 тис. на-

селення» 

- - - - - Забезпеченість 

стаціонарними 

ліжками на 

10 тис. насе-

лення, ліжок 

(до кінця  

2017 року) 

60 86,2 -26,2 Виконується.  

Не досягнуто за планова-

ного рівня забезпеченості 

(перевищує прогнозний 

показник у 1,4 раза)  

Унаслідок передачі закладів 

охорони здоров’я Укрзаліз-

ниці на утримання з місцевих 

бюджетів цілими майновими 

комплексами, оптимізація ста-

ціонарних відділень пере-

даних закладів не прово-

дилась 

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я області 

Навчання лікарів за 

регіональним замовленням 

2015-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

15.01.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

- - - - Забезпеченість 

лікарями на  

10 тис. насе-

лення, лікарів 

(до кінця  

2017 року, 

враховуються 

заклади, що 

підпорядковані 

МОЗ) 

35,5 35,9 +0,4 Виконується.  

101,1% до плану 

Не вдалось суттєво вплинути 

на кадрову ситуацію в галузі: 

забезпеченість лікарями хоча 

 і підвищилась до 35,9 на  

10 тис. населення проти 35,2 у 

2014 році, проте залишається 

нижче середньоукраїнського 

показника (2014 рік – 37,4 на 

10 тис. населення). У сільсь-

кій місцевості необхідно 

передбачати «місцеві стиму-

ли» для закріплення медичних 

кадрів 

Соціокультур-

ний розвиток 

Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям області  

Реконструкція будинку 

культури в селі Самотоївка 

Краснопільського району* 

2015 рік Рішення Само-

тоївської сільської 

ради від 02.06.2015 

«Про виділення 

10% від вартості 

проекту «Реконст-

рукція будинку 

культури в селі 

Самотоївка Красно-

пільського району» 

Рішення Само-

тоївської сільської 

ради від 02.06.2015 

«Про виділення 

10% від вартості 

проекту «Реконст-

рукція будинку 

культури в селі 

Самотоївка Красно-

пільського району» 

966,2 966,2 966,2 966,2 Кількість 

реалізованих 

проектів, 

одиниць 

1 1 - Виконано. 

100% виконання плано-

вого завдання, роботи по 

об’єкту завершено 

- 

Модернізація мережі бібліотек 

Інформатизація та фор-

мування єдиної елект-

ронної бібліотеки 

2015-

2016 

роки 

Наказ Міністерства 

культури України 

від 29.11.2011 

«Про затвердження 

Концепції нового 

інтегрованого ре-

сурсу – електронної 

бібліотеки «Куль-

тура України» 

  

- - - - - Кількість оци-

фрованих 

документів, 

примірників 

(до кінця  

2016 року) 

26 21 -5 Виконується.  

Оцифоровано 50% доку-

ментів із 10 запланованих 

на 2015-2016 роки 

- 
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Використання ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг, надання бібліотечних послуг з використанням мережі Інтернет в сільській місцевості та малих містах 

Проект Посольства США 

«Інформаційний центр 

«Вікно в Америку» 

2015-

2016 

роки 

- - - - 241,1 241,1 Кількість клубів 

з вивчення іно-

земних мов, 

одиниць  

(до кінця  

2016 року) 

11 6 -5 Виконується. 

У 2015 році працювали  

6 клубів з вивчення анг-

лійської мови (54,5% від 

запланованого) 

- 

Надання якіс-

них житлово-

комунальних 

послуг, забез-

печення жит-

лом 

Будівництво, реконструкція систем водопостачання та водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій 

Будівництво, реконструк-

ція водопровідних мереж, 

заміна насосного облад-

нання 

2015-

2017 

роки 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

28600 8900 7608,1 7608,1 Частка ветхих 

та аварійних ме-

реж водопоста-

чання, % 

(до кінця  

2017 року) 

27,9 28,9 +1 Виконується. 

Не досягнуто запланова-

ного рівня (перевищує план 

на 1 в.п.) 

- 

Будівництво, реконструк-

ція каналізаційних мереж, 

каналізаційних насосних 

станцій, очисних споруд, 

заміна насосного облад-

нання 

2015-

2017 

роки 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

21200 7000 24338,6 24338,6 Частка ветхих 

та аварійних ме-

реж водовідве-

дення, % 

(до кінця  

2017 року) 

35,3 37 +1,7 Виконується. 

Не досягнуто запланова-

ного рівня (перевищує план 

на 1,7 в.п.) 

- 

* проекти реалізовувалися за кошти державного фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 766-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів ДФРР» (зі змінами). 

 

 

 

Перший заступник голови Сумської  

обласної державної адміністрації     О.О.Марченко 

 

 

Директор Департаменту економіч- 

ного розвитку і торгівлі Сумської  

обласної державної адміністрації      О.М.Сітак 
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Найменування цілі 

Стратегії 

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

індикатора 

2013 рік 

Прогнозне 

значення 

індикатора 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

2015 рік 

Стан виконання індикатора (з порівняльною 

оцінкою фактичного і прогнозного значення) 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного 

значення індикатора  

 

Експорт товарів у розра-

хунку на одну особу, 

доларів США 

812 1374 - Головне управління статистики у Сумській 

області не здійснює розрахунок зазначеного 

показника 

- 

Кількість малих підпри-

ємств у розрахунку на  

10 тис. наявного насе-

лення, одиниць 

44 
(2012 рік) 

74 49 
(за 2014 рік) 

Фактичне значення показника на 33,8% менше 

прогнозного. Поряд з цим у 2014 році кількість 

малих підприємств в області становила 5445 оди-

ниць проти 5426 одиниць у 2013 році.  

Відповідно зросла їх кількість у розрахунку на  

10 тис. осіб наявного населення до 49 проти 48 у 

2013 році 

На досягнення прогнозних зна-

чень індикаторів впливає складне 

політичне та соціально-економічне 

становище, що пов’язано з від’єм-

ними показниками економічного 

зростання та падінням платоспро-

можного попиту на послуги і това-

ри населення в регіоні, низьким 

рівнем формування підприєм-

ницького клімату, зокрема доступу 

до фінансово-кредитних ресурсів, 

часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами тощо 

Кількість середніх під-

приємств у розрахунку на 

10 тис. наявного насе-

лення, одиниць 

3 
(2012 рік) 

8 3 
(за 2014 рік) 

Показник залишився на базовому рівні.  

Кількість середніх підприємств в області має 

тенденцію до зниження. У 2014 році їх нарахо-

вувалось 367, що на 31 одиницю менше, ніж у 

2012 році 

Обсяг реалізованої інно-

ваційної продукції, % за-

гального обсягу реалізо-

ваної промислової про-

дукції 

10,6 
(2012 рік) 

15,5 10,4 
(за 2014 рік) 

Частка реалізованої інноваційної продукції 

становила 10,4% від загального обсягу реалізо-

ваної промислової продукції, що є на рівні  

2013 року, проте на 0,2 в.п. менше базового 

значення. Зменшилась і питома вага підпри-

ємств, що впроваджували інновації до 12,3% 

проти 16,8% у 2012 році 

Негативні тенденції розвитку 

інноваційної діяльності викликані 

недостатнім обсягом власних 

обігових коштів у промислових 

підприємств; тривалим терміном 

окупності нововведень; високим 

рівнем ризику. Для оптимізації 

інноваційної діяльності необхідно 

удосконалення нормативно-право-

вої бази, а саме в частині пільг і 

стимулів, розширення джерел 

фінансування науково-технічної 

та інноваційної діяльності; моти-

вації наукових працівників до 

інноваційної діяльності, зменшен-

ня міграції кваліфікованих 

наукових кадрів тощо 

 

Щільність автомобільних 

доріг загального користу-

вання з твердим покрит-

тям державного та місце-

вого значення вищої кате-

14,6 
(2012 рік) 

26,8 14,6 Протяжність автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям державного та 

місцевого значення вищої категорії (I та II кате-

горії) залишилась на рівні 2012 року і становить 

349,5 км 

Протягом останнього десятиріччя 

кошти виділялися в розмірах, 

значно менших за нормативну 

потребу і, як наслідок, не дотри-

муються міжремонтні терміни 



 3 

Найменування цілі 

Стратегії 

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

індикатора 

2013 рік 

Прогнозне 

значення 

індикатора 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

2015 рік 

Стан виконання індикатора (з порівняльною 

оцінкою фактичного і прогнозного значення) 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного 

значення індикатора  

горії (I та II категорії), км 

доріг на 1 тис. кв. км те-

риторії 

експлуатації доріг, що прискорює 

їх руйнування, збільшує витрати на 

утримання, знижує рівень безпеки 

руху та швидкісного режиму на 

дорогах; не забезпечується належ-

ний ремонт штучних споруд, 

зокрема мостів і мостових перехо-

дів. Зважаючи на постійне недо-

фінансування дорожньої галузі 

Сумської області майже 90% доріг 

потребують проведення ремонтів 

Ціль 2.  

Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція і просто-

ровий розвиток 

Середньомісячна заробіт-

на плата (номінальна), 

гривень 

2702 4856 3449 За підсумками 2015 року заробітна плата одного 

штатного працівника зросла на 19,9% у порівнянні з 

2014 роком і склала 3449 гривень, що на 1407 гри-

вень менше прогнозного значення на 2020 рік  

- 

Загальний коефіцієнт ви-

буття сільського населен-

ня на 1 тис. наявного 

сільського населення, 

проміле 

18,6 15,3 18,5 Показник фактично залишився на базовому рівні  Обмежені можливості працевлаш-

тування в сільській місцевості 

зумовлюють високий рівень 

безробіття та міграційний відтік 

населення працездатного віку 

Забезпеченість населення 

лікарями всіх спеціаль-

ностей на 10 тис. наяв-

ного населення на кінець 

року, лікарів 

38,4 
(2012 рік) 

41,5 36,7 
(без врахування 

відомчих та 
приватних 

закладів) 
2014 рік – 39,9 

За попередніми даними, без урахування відомчих 

та приватних закладів (строк звітності – кінець 

березня 2016 року), у 2015 році забезпеченість 

лікарями на 10 тис. наявного населення становить 

36,7. За підсумками 2014 року цей показник склав 

39,9, що на 3,9% менше прогнозного значення. Для 

збільшення забезпеченості населення лікарями за 

державним та регіональним замовленням на 

першому курсі медичного інституту СумДУ навча-

лося 125 студентів за спеціальністю «лікувальна 

справа» та 15 – «медико-профілактична справа». 

На сьогодні в інтернатурі навчаються 299 лікарів-

інтернів, у тому числі – 117 за спеціальністю 

«загальна практика-сімейна медицина» та 20 – 

«медицина невідкладних станів». За регіональним 

замовленням навчається 44 студента та 24 інтерна 

із 12 районів області. У 2015 році приступило до 

роботи 96 лікарів, з них у сільській місцевості – 37 

 

Для вирішення кадрової проблеми  

в медичній галузі, особливо в 

сільській місцевості, необхідно пе-

редбачити «стимули» для закріп-

лення медичних кадрів (навчання 

сільської молоді у вищих ме-

дичних навчальних закладах за 

регіональним замовленням, забез-

печення належними соціально-по-

бутовими умовами молодих спе-

ціалістів, оснащення їх  робочих 

місць тощо) 
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Найменування цілі 

Стратегії 

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

індикатора 

2013 рік 

Прогнозне 

значення 

індикатора 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

2015 рік 

Стан виконання індикатора (з порівняльною 

оцінкою фактичного і прогнозного значення) 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного 

значення індикатора  

Рівень обладнання загаль-

ної площі житлового фон-

ду водопроводом у місь-

кій місцевості, відсотків 

68,6 
(2012 рік) 

67,9 66,8 
(за 2014 рік) 

Фактичне значення показника на 1,1 в.п. менше 

прогнозного значення на 2020 рік.  

Протягом 2015 року в містах області було 

збудовано 1,1 кілометра водопровідних мереж 

Недостатність фінансового ресур-

су для виконання планових робіт 

у повному обсязі 

Рівень обладнання загаль-

ної площі житлового фон-

ду водопроводом у сільсь-

кій місцевості, відсотків 

19,5 
(2012 рік) 

20,4 22,1 
(за 2014 рік) 

Фактичне значення показника на 1,7 в.п. пере-

вищує прогнозне значення на 2020 рік.  

Протягом 2015 року в сільській місцевості 

збудовано 32,3 кілометра водопровідних мереж 

Рівень смертності на  

1 тис. населення, проміле 

16,9 14,6 17 Рівень смертності залишився на базовому рівні Демографічна ситуація в області 

залишається складною, що обумов-

лено, насамперед, перевищенням 

рівня смертності над народжува-

ністю. Інтенсивність смертності за-

лежить від рівня старіння насе-

лення. Сумська область входить до 

групи областей, де спостерігається 

збільшення чисельності осіб, яким 

виповнилось 60 і більше років 

(значна питома вага осіб похилого 

віку) 

Демографічне наванта-

ження на 1 тис. осіб пос-

тійного населення віком 

16-59 років (міська місце-

вість), проміле 

530 
(на 01.01.2013) 

483,5 
(на 01.01.2021) 

557 
(на 01.01.2015) 

Протягом останніх років в області спостерігається 

поступове зростання демографічного навантажен-

ня на осіб працездатного віку. Цей процес 

відбувається як за рахунок збільшення наванта-

ження особами у віці до 15 років, так і за рахунок 

осіб старше працездатного віку. У порівнянні з 

01.01.2014 цей показник зріс на 15 осіб та 

перевищує як базовий показник 2012 року, так і 

прогнозне значення 

Демографічне наванта-

ження на 1 тис. осіб пос-

тійного населення віком 

16-59 років (сільська 

місцевість), проміле 

719 
(на 01.01.2013) 

602,5 
(на 01.01.2021) 

713 
(на 01.01.2015) 

У сільській місцевості демографічне наванта-

ження на 1 тис. осіб постійного населення віком 

16-59 років порівняно з 01.01.2013 зменшилось на 

6 осіб. Це пояснюється тим, що майже не 

змінилась частка дітей у віці до 15 років (12,6% у 

загальній чисельності сільського населення 

станом на 01.01.2015 проти 12,5% на відповідну 

дату попереднього року), частка осіб, яким 

виповнилося 60 і більше років скоротилась з 

28,4% на 01.01.2013 до 28,1% на 01.01.2015 на 

фоні майже незмінної частки осіб у віці  

16-59 років (59,2% загальної чисельності осіб у 

сільській місцевості на 01.01.2013 проти 59,3% на 

01.01.2015) 

Охоплення дітей дошкіль-

ними навчальними закла-

дами (міська місцевість), 

% 

80 
(2012 рік) 

88 

 

82,9 Показник охоплення дітей різними формами 

дошкільної освіти в міській місцевості порівняно 

з базовим показником 2012 року зріс на 2,9 в.п. та 

на 5,1 в.п. менше прогнозного значення.  

У 2015 році додатково відкрито 135 місць у 

дошкільних навчальних закладах, у тому числі з 

На сьогодні в області не вистачає 

пристосованих приміщень для 

відкриття додаткових дошкільних 

груп. Вирішенням цього питання є 

повернення в комунальну влас-

ність приміщень колишніх ДНЗ, 
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Найменування цілі 

Стратегії 

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

індикатора 

2013 рік 

Прогнозне 

значення 

індикатора 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

2015 рік 

Стан виконання індикатора (з порівняльною 

оцінкою фактичного і прогнозного значення) 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного 

значення індикатора  

грудня 2015 року розпочав роботу новий дош-

кільний навчальний заклад «Яблунька» в місті 

Суми (4 групи, 80 місць) 

що тривалий час використо-

вуються не за призначенням 

Охоплення дітей дошкіль-

ними навчальними закла-

дами (сільська місцевість), 

% 

54 
(2012 рік) 

73 74,3 Показник охоплення дітей різними формами 

дошкільної освіти в сільській місцевості порів-

няно з базовим показником 2012 року зріс на  

20,3 в.п. та становив 74,3%. Прогнозний показник 

перевищено на 1,3 в.п. Додатково в сільській 

місцевості відкрито 259 місць 

Питома вага утилізованих 

відходів, % загальної кіль-

кості утворених відходів 

33 
(2012 рік) 

48,2 26,2 
(за 2014 рік) 

Фактичний показник питомої ваги утилізованих 

відходів на 22 в.п. менше прогнозного показника. 

Протягом 2015 року на виконання заходів у сфері 

поводження з ТПВ використано 5,7 млн. гривень, 

у тому числі на реконструкцію полігонів ТПВ – 

1 млн. гривень, оновлення спецтехніки –  

1,5 млн. гривень, оновлення контейнерів –  

0,5 млн. гривень, інші – 2,7 млн. гривень 

Недосконалість діючих схем 

збирання і вивезення ТПВ у 

населених пунктах, незадовільний 

стан полігонів та звалищ ТПВ 

Рівень безробіття за мето-

дологією Міжнародної 

організації праці (МОП), 

% 

7,7 7,3 10,1 
(за січень-

вересень  

2015 року) 

Рівень безробіття населення, визначений за 

методологією МОП, за 9 місяців 2015 року 

становив 10,1% економічно активного населення 

(2014 рік – 9,5%) та перевищує прогнозний та ба-

зовий показники на 2,8 в.п. та 2,4 в.п. відповідно.  

Поряд з цим для запобігання різкому зростанню 

безробіття під час масового вивільнення праців-

ників, в області створено 19 місцевих спеціальних 

комісій. Проведено 18 засідань комісій, де 

розглянуто ситуацію з масового вивільнення 

працівників на 29 підприємствах. Чисельність 

осіб, забезпечених роботою, у 2015 році 

становила 22 тис. осіб (2014 рік – 22,4 тис. осіб). 

За направленням обласної служби зайнятості 

навчались 4,9 тис. осіб, у тому числі на замовлен-

ня роботодавців  4,3 тис. осіб. До громадських та 

інших тимчасових робіт залучено 8 тис. без-

робітних (2014 рік – 7,3 тис. осіб). 

Вжиті заходи дозволили знизити рівень 

безробіття в порівнянні з І кварталом 2015 року 

на 0,9 в.п. 

 

Серед основних проблем на ринку 

праці області залишаються досить 

низький попит на робочу силу  

(у 2015 році 5 тис. роботодавців 

зареєстрували 22,7 тис. вакансій  

(-4,6% до 2014 року)) та низький 

рівень запропонованої заробітної 

плати (кожна сьома вакансія – це 

вакансія з мінімальною заробіт-

ною платою і лише 2,2% – 

вакансії з заробітною платою, що 

вище середньої по області) 
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Найменування цілі 

Стратегії 

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

індикатора 

2013 рік 

Прогнозне 

значення 

індикатора 

2020 рік 

Фактичне 

значення 

індикатора 

2015 рік 

Стан виконання індикатора (з порівняльною 

оцінкою фактичного і прогнозного значення) 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного 

значення індикатора  

Площа земель природно-

заповідного фонду, тис. га 

176,2 
(на 01.01.2013) 

429 
(на 01.01.2021) 

176,5 
(на 01.01.2016) 

Зазначений показник залишився на базовому рівні Основним проблемним питанням 

є невнесення змін до Закону Укра-

їни «Про природно-заповідний 

фонд України» та інших підзакон-

них актів щодо передачі зазна-

чених повноважень до обласних 

державних адміністрацій 

Питома вага площі при-

родно-заповідного фонду 

до площі адміністративно-

територіальної одиниці, 

відсотків 

7,4 
(на 01.01.2013) 

18 
(на 01.01.2021) 

7,4 
(на 01.01.2016) 

Зазначений показник залишився на базовому рівні 

 

 
Перший заступник голови Сумської  

обласної державної адміністрації     О.О.Марченко 

 

 

Директор Департаменту економіч- 

ного розвитку і торгівлі Сумської  

обласної державної адміністрації      О.М.Сітак 

 


