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Поліпшення 

транспортної 

доступності в 

межах регіону  

Оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально значущих пасажирських перевезень 

Придбання транспортних 

засобів, пристосованих для 

перевезення осіб з обме-

женими фізичними можли-

востями на приміських 

автобусних маршрутах 

2016-

2017 

роки 

- - - - - - Кількість 

транспортних 

засобів, 

одиниць 

(до кінця  

2017 року) 

90 56 -34 Виконується.  

62,2% до планового показ-

ника 

- 

Придбання рухомого скла-

ду КП СМР «Електроавто-

транс»  

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

міської ради від 

24 грудня 2015 року 

№ 150-МР «Про 

міську цільову 

(комплексну) Прог-

раму розвитку місь-

кого пасажирського 

транспорту м. Суми 

на 2016-2018 роки» 

- - - - - Кількість 

транспортних 

засобів, 

одиниць 

(до кінця  

2017 року) 

40 12 -28 Виконується. 

Показник залишився на 

базовому рівні. 

Оголошено тендер на 

придбання 7 тролейбусів 

- 

Розвиток 

сільської 

місцевості 

Сприяння розвитку підприємницьких ініціатив безробітних – мешканців сільської місцевості 

Одноразова виплата допо-

моги по безробіттю для ор-

ганізації підприємницької 

діяльності безробітним – 

мешканцям сільської міс-

цевості 

2016 рік - - 2,1  

(загальна 

сума на 

виплату 

безробітним 

для 

організації 

підприєм-

ницької 

діяльності, 

окремо для 

мешканців 

сільської 

місцевості 

кошти не 

перед-

бачаються) 

2,1  

(загальна 

сума на 

виплату 

безробіт-

ним для 

організації 

підприєм-

ницької ді-

яльності, 

окремо 

для меш-

канців 

сільської 

місцевост

і кошти не 

передба-

чаються) 

1,5 

(загальна 

сума виплат 

безробіт-

ним для 

організації 

підприєм-

ницької 

діяльності, 

окремо для 

мешканців 

сільської 

місцевості 

кошти не 

передба-

чаються) 

1,5 

(загальна 

сума виплат 

безробіт-

ним для 

організації 

підприєм-

ницької 

діяльності, 

окремо для 

мешканців 

сільської 

місцевості 

кошти не 

передба-

чаються) 

Чисельність 

працевлаштова-

них безробіт-

них, осіб 

80 13 -67 Виконується.  

16,3% до плану 

- 

Розвиток інфраструктури села 

Створення 2 комунальних 

підприємств – кооперативів 

для обслуговування мереж 

водогонів, благоустрою, 

збору та утилізації твердих 

побутових відходів, на-

дання ритуальних послуг у 

сільській місцевості 

2016-

2017 

роки 

- Рішення 

Угроїдської 

селищної ради від 

19.01.2016 «Про 

створення 

комунального 

підприємства 

«Угроїди» 

12030 - 50 50 Кількість ство-

рених підпри-

ємств, одиниць 

(до кінця  

2017 року) 

2 1 -1 Виконується. 

50% до планового показ-

ника. Створено комуналь-

не підприємство в Крас-

нопільському районі 

- 

Будівництво ІІ черги 

елеватора ТОВ «Зернова 

індустрія» в смт Низи  

Сумського району 

2016 рік - - 200000 120000 2900 2900 Введення 

елеваторних 

потужностей , 

тис. тонн 

120 60  
(базове 

значення) 

-60 
(у 2016 році 

елеваторні 

потуж-

ності не 

вводились) 

Виконується. 

Розпочато будівництво 

об’єкту, освоєно 1,5% 

коштів, введення в дію 

очікується в 2017 році 

- 

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* 

2016-

2017 

роки 

- Рішення 

Шосткинської 

міської ради 

від 10.05.2016 № 97 

«Про затвердження 

проектів». 

5679,573 5679,573 - - Кількість 

працюючих 

підприємств на 

території 

парків, одиниць 

(до кінця  

8 1 -7 Виконується.  

12,5% до планового показ-

ника. 

У другому півріччі  

2016 року заплановано ре-

конструкцію дороги та 

- 
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Рішення 

Тростянецької 

міської ради від 

19.04.2016 року  

№ 153 «Про внесен-

ня змін до рішення 

3 сесії 7 скликання 

Тростянецької 

міської ради від 

24.12.2015 року  

№ 412 «Про 

міський бюджет на 

2016 рік»» 

2017 року) будівництво інженерних 

мереж до індустріальних 

парків 

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 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015 «Про 

Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 

- 1595 1595 - - Кількість 

суб’єктів малого 

та середнього 

підприємництва, 

що отримають 

фінансову 

допомогу на 

поворотній 

основі, одиниць 

7 0 -7 Не виконується Сумською обласною радою 

не затверджено Порядок 

надання фінансової підтрим-

ки суб’єктам підприємниць-

кої діяльності комунальною 

установою «Сумський 

обласний фонд підтримки 

підприємництва» Сумської 

обласної ради (внесено на 

розгляд чергової сесії) 

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва 

Залучення підприємців до 

участі в програмі пере-

підготовки управлінських 

кадрів для сфери під-

приємництва  

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 

- - - - - Кількість 

представників 

підприємництва, 

що пройшли 

стажування в 

Німеччині, осіб 

12 8 -3 Виконується. 

66,7% до планового 

показника 

- 

Раціональне 

використання 

природно-ре-

сурсного по-

тенціалу, збере-

ження культур-

ної спадщини 

та найцінніших 

природних 

територій 

Збереження в області біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування екомережі 

Оголошення нових об’єк-

тів природно-заповідного 

фонду місцевого значення 

2016-

2017 

роки 

- - - - - - Кількість об’єк-

тів природно-за-

повідного фонду 

місцевого зна-

чення, одиниць 

248 241 -7 Не виконується. 

Показник залишився на 

базовому рівні 2015 року. 

Протягом звітного періоду  

нові об’єкти природно-

заповідного фонду не 

створювались 

Відсутність повноважень у 

структурних підрозділів 

обласних державних адмі-

ністрацій з екології та 

природних ресурсів у сфері 

заповідної справи 

Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними 

Створення еколого-

освітнього та рекреацій-

ного центру на базі 

національного природного 

парку «Деснянсько-Старо-

гутський 

2016-

2017 

роки 

- - - - - - Кількість ство-

рених еколого-

освітніх та рек-

реаційних цент-

рів, одиниць 

1 - -1 Не виконується 

 

Відсутність фінансування з 

Державного фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Збереження історико-культурних цінностей, забезпечення в регіонах доступності до культурної спадщини 

Занесення об’єктів куль-

турної спадщини до 

державного реєстру неру-

хомих пам’яток (у рамках 

реалізації Програми еконо-

мічного і соціального 

розвитку Сумської області 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

- - 199 72,4 72,4 Кількість об’єк-

тів культурної 

спадщини, зане-

сених до дер-

жавного реєстру 

нерухомих па-

м’яток, одиниць  

307 202 -105 Виконується. 

65,8% до плану. У звітному 

періоді складено облікову 

документацію на 15 об’єк-

тів 

- 
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на відповідний рік) області на 2016 рік» 

(зі змінами) 

Створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку туризму 

Створення музею го-

рюнської культури в селі 

Нова Слобода Путивльсь-

кого району (реконст-

рукція об’єктів)* 

2016 рік Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 

Розпорядження 

голови Сумської 

обласної державної 

адміністрації  

від 01.07.2016  

№ 330-ОД  

«Про використання 

бюджетних коштів» 

728,296 728,296 - - Кількість ство-

рених об’єктів, 

одиниць 

1 - -1 Виконується. 

Використання коштів за-

плановано на ІV квартал 

2016 року 

- 

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» 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

22.05.2015 «Про 

обласну цільову 

програму 

«Місцевий розвиток 

орієнтований на 

громаду-ІІІ» 

- - - - - Кількість реа-

лізованих мік-

ропроектів, оди-

ниць (до кінця  

2017 року) 

36 21 -15 Виконується. 

Проекти знаходяться в 

стадії реалізації 

- 

Реалізація ІІІ фази 

швейцарсько-українського 

проекту «Підтримка де-

централізації в Україні» 

DESPRO 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2015 рік» 

- - - - - Кількість реа-

лізованих мік-

ропроектів, оди-

ниць (до кінця  

2017 року) 

6 - -6 Виконується. 

Реалізуються проекти з 

сільського водопостачан-

ня, водовідведення, місь-

кого водопостачання, 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

- 

Диверсифіка-

ція джерел ене-

ргопостачання 

та підвищення 

рівня енерго-

ефективності в 

регіонах 

Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами 

Переведення 102 котелень 

теплопостачальних під-

приємств та закладів бюд-

жетної сфери на альтер-

нативні види палива 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 

- 64000 21700  

(2016 рік) 

3913 3913 Споживання 

природного газу 

теплопостачаль-

ними підпри-

ємствами та 

закладами бюд-

жетної сфери, 

млн. куб. метрів 

(до кінця  

2017 року) 

148 Показник 

визнача-

ється за 

підсум-

ками 

річної 

звітності 

- Виконується. 

За перше півріччя 2016 ро-

ку в області встановлено 

11 твердопаливних котлів 

(міста Глухів, Шостка, 

Сумський та Липоводо-

линський райони) 

- 

Реалізація проектів з 

енергозбереження в нав-

чальних закладах області 

2016 рік - Розпорядження 

голови Сумської 

обласної державної 

адміністрації від 

13.07.2016 № 360-

ОД «Про внесення 

змін до розподілу 

бюджетних 

призначень» 

11876 4942,2 4942,2 4942,2 Кількість 

закладів, де 

проведено 

заходи з 

енергозбере-

ження, одиниць  

13 13 - Виконується. 

Завершено реалізацію про-

ектів у навчальних закла-

дах Буринського (2), Лебе-

динського (4), Липово-

долинського (3), Охтирсь-

кого (2), Сумського (1) та  

Тростянецького (1) райо-

нів області 

- 

Реконструкція існуючої 

котельні на твердому 

паливі КУ СОР Кроле-

вецький будинок інтернат 

для громадян похилого 

віку та інвалідів по 

бул. Шевченко, 59 м. Кро-

левець Сумської області 

2016 рік - - - - - - Обсяги спожи-

вання природ-

ного газу систе-

мою соціального 

захисту області,  

тис. куб. метрів 

251,1 467,1 -216 Не виконується У зв’язку з передачею 

управлінням майном Сумсь-

кої обласної ради приміщень 

котелень в оренду (рішення 

Сумської обласної ради від 

28.08.2015), Кролевецький та 

Воронізький будинки-інтер-

нати зняті з розгляду об’єктів 
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Реконструкція існуючої 

котельні на твердому 

паливі КУ СОР Воронізь-

кий будинок інтернат для 

громадян похилого віку та 

інвалідів по вул. Кайдаша, 

25 у смт Вороніж Шост-

кинського району Сумсь-

кої області 

2016 рік - - - - - - щодо реконструкції за 

рахунок коштів ДФРР 

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 

2016-

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. 

42 100,3 +58,3 Виконується. 

Не досягнуто за планова-

ного рівня, перевищує 

прогнозний показник  

у 2,4 раза 

Наявність довготривалої 

заборгованості з виплати 

заробітної плати станом на 

01.07.2016 на підприємствах: 

ПАТ «Сумське МНВО» – 

46,8 млн. гривень (причини: 

розірвання торгівельних 

стосунків з РФ – основним 

експортером, наявність за-

боргованості з відшкодуван-

ня ПДВ, застосування 

країнами СНД і Середньої 

Азії жорсткої політики 

імпортозаміщення); 

ВАТ «SELMI» – 24,5 млн. гри-

вень (причини: довготри-

вала процедура санації 

підприємства, відсутній ін-

вестор, що унеможливлює 

розробку та подання госпо-

дарському суду плану сана-

ції, перспективи реалізації 

майна відсутні, оскільки 

опису підлягає майно, що є 

заставним, морально застарі-

лим та зношеним). Необ-

хідним є винесення рішення 

Господарським судом щодо 

припинення процедури са-

нації та  визнання його банк-

рутом, відкриття ліквідна-

ційної процедури 

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 

2016-

2017 

роки 

- - - - - - Надання виму-

шено перемі-

щеним особам 

соціальної 

підтримки,  

млн. грн. 

9,3 

(на кінець 

2017 року) 

8,6,  

у тому 

числі у 

звітному 

періоді – 

4,1 

-0,7 Виконується. 

92,5% виконання плано-

вого завдання 

- 

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 

2016 рік Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 8 вересня 2015 р. 

№ 696 «Про затвер-

дження порядку 

здійснення заходів 

сприяння зайнятості, 

повернення коштів, 

- 337,1 337,1 150,9 150,9 Чисельність 

працевлаштова-

них безробіт-

них, осіб 

80 19 -61 Виконується.  

23,8% до плану 

Виконання заходу плану-

ється в другому півріччі  

2016 року в разі збільшення 

кількості безробітних з числа 

внутрішньо переміщених  

осіб (на час планування 

заходу кількість безробітних 

з числа внутрішньо перемі-
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місця працевлаштування, 

витрат роботодавців на 

оплату праці за праце-

влаштування на умовах 

строкових трудових дого-

ворів, на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації) 

спрямованих на 

фінансування таких 

заходів, у разі пору-

шення гарантій зай-

нятості для внут-

рішньо перемішених 

осіб» 

щених становила 314 осіб 

проти 113 осіб на 01.07.2016) 

Підвищення 

стандартів 

життя в сіль-

ській місцевос-

ті 

Забезпечення водопостачання сільських населених пунктів 

Будівництво водопро-

відної мережі правого 

берега р. Куколка в селі 

Попівка для забезпечення 

водопостачання* 

2016 рік - Рішення Попівської 

сільської ради від 

14 березня  

2016 року «Про 

внесення змін до 

рішення сільської 

ради від 23.12.2015 

«Про сільський 

бюджет на  

2016 рік» 
 

3500 3500 - - Протяжність по-

будованих водо-

провідних ме-

реж, км 

12,9 - -12,9 Виконується. 

Реалізацію проекту запла-

новано на друге півріччя 

2016 року 

- 

Розвиток вуличного освітлення сільських населених пунктів 

Будівництво та реконст-

рукція 334 км мереж зов-

нішнього освітлення, вста-

новлення 2622 одиниць 

енергозберігаючих джерел 

освітлення 

2016-

2017 

роки 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

20400 10300 

 

320 320 Рівень впровад-

ження енерго-

зберігаючих 

джерел світла, 

% (до кінця  

2017 року) 

88 Показник 

визнача-

ється за 

підсум-

ками 

річної 

звітності 

- Виконується. 

Відновлено 90,8 км мереж, 

змонтовано 96 світиль-

ників 

- 

Створення 

умов для фор-

мування здо-

рового насе-

лення 

Модернізація системи екстреної медичної допомоги 

Утворення єдиної регіо-

нальної оперативно-дис-

петчерської служби з 

використанням сучасних 

GPS-технологій у рамках 

національного проекту 

«Вчасна допомога»  

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015 «Про 

обласний бюджет 

Сумської області на 

2016 рік» 

(зі змінами) 
 

- 200 200 200 200 Введення 

об’єкта в 

експлуатацію, 

одиниць 

1 - -1 Виконується. 

Планується придбання 

базової станції телемет-

ричного комплексу 

«UNET» 

- 

Реконструкція гаража на  

26 санітарних автомобілів 

КЗ СОР «Сумський облас-

ний центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф»* 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 
 

- 9959,671 9959,671 - - Реконструйо-

вано об’єктів, 

одиниць 

1 - -1 Виконується. 

Реалізацію проекту запла-

новано на друге півріччя 

2016 року 

- 

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 (пускові комплекси 

№ 1 та № 2); 

 

центральної районної 

лікарні м. Охтирка 

 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 

-  

 

 

14933,734 

 

 

 

 

27500 

 

 

 

14933,734 

 

 

 

 

27500 

 

 

 

1220,58 

 

 

 

 

2214,224 

 

 

 

1220,58 

 

 

 

 

2214,224 

Готовність 

об’єкта, % 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

-90 

 

 

 

 

-92 

Виконується. 

Розпочато фінансування 

робіт з будівництва облас-

ного психоневрологічного 

диспансеру (пусковий ком-

плекс № 1) та центральної 

районної лікарні міста 

Охтирка 

Запізніле виділення коштів з 

державного фонду регіональ-

ного розвитку призведе до 

порушення графіка будів-

ництва та введення в 

експлуатацію зазначених 

об’єктів 
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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) 

2016 рік Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 
 

- - - - - Кількість функ-

ціонуючих 

центрів ПМСД, 

одиниць  

(до кінця  

2017 року) 

24 12 -12 Виконується. 

50% від запланованого 

показника. У 2016 році 

створено 2 центри 

Обмеження фінансування з 

місцевих бюджетів. Рішення 

щодо створення центрів 

приймаються органами міс-

цевого самоврядування 

Реорганізація первинної 

допомоги на засадах 

сімейної медицини 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 
 

- - - - - Питома вага 

населення, що 

обслуговується 

сімейними 

лікарями, % 

(до кінця  

2017 року) 

100 57,9 -42,1 Виконується.  

Планове завдання не ви-

конано на 42,1 в.п. (у 

порівнянні з 2015 роком 

показник підвищився на 

1,9 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  

2016-

2017 

роки 

- Розпорядження 

голови Сумської 

обласної державної 

адміністрації  

від 04.04.2016  

№ 163-ОД «Про 

затвердження нор-

мативів забезпечен-

ня стаціонарними 

лікарняними ліжка-

ми у розрахунку на 

10 тисяч населення» 

(норматив – 30,8) 
 

- - - - Забезпеченість 

стаціонарними 

ліжками на 

10 тис. насе-

лення, ліжок 

(до кінця  

2017 року) 

60 86,1 -26,1 Виконується.  

Планове завдання не ви-

конано на 26,1 в.п.. 

У 2016 році скорочено  

115 ліжок 

- 

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я області 

Навчання лікарів за 

регіональним замовленням 

2016-

2017 

роки 

Рішення Сумської 

обласної ради від 

25.12.2015  

«Про Програму 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 

(зі змінами) 

- - - - - 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 

- 

Покращення спортивної інфраструктури в області 

Будівництво гуртожитку 

для ДЮСШ «Футбольний 

центр «БАРСА» 

2016 рік - Рішення Сумської 

обласної ради від 

29.01.2016 «Про 

внесення змін до 

Програми 

економічного і 

соціального 

розвитку Сумської 

області на 2016 рік» 
 

11600 11600 2894,357 2894,357 Введення 

об’єкта в 

експлуатацію, 

одиниць 

1 - -1 Виконується. 

Ступінь будівельної готов-

ності об’єкта – 42% 

Недостатність фінансування 

(додаткова потреба становить 

20 млн. грн.). 
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Соціокультур-

ний розвиток 

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

Створення умов для реа-

лізації творчого потенціалу, 

організації дозвілля та 

надання якісних культур-

них послуг населенню 

Березівської об’єднаної 

територіальної громади* 

2016 рік - Решення 

Березівської 

сільської ради 

Глухівського 

району від 

21.04.2016 «Про 

внесення змін до 

рішення сільської 

ради від 25.12.2015 

«Про бюджет 

сільської ради на 

2016 рік» 

905,917 905,917 - - Кількість реалі-

зованих проек-

тів, одиниць 

1 - -1 Виконується. 

Виконання заходу запла-

новано на друге півріччя 

2016 року 

- 

Створення умов для 

культурного розвитку 

громади села Уралове 

Середино-Будського рай-

ону Сумської області* 

2016 рік - Рішення 

Уралівської 

сільської ради 

Середино-

Будського району 

від 15.04.2016 «Про 

внесення змін до 

бюджету Уралівсь-

кої сільської ради 

на 2016 рік» 

374,951 374,951 - - Кількість реа-

лізованих 

проектів, 

одиниць 

1 - -1 Виконується. 

Виконання заходу запла-

новано на друге півріччя 

2016 року 

- 

Модернізація мережі бібліотек 

Інформатизація та фор-

мування єдиної елект-

ронної бібліотеки 

2016 рік 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.  

Оцифровано 5 документів 

з 10 запланованих 

- 

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» 

2016 рік - - - - - - Кількість клубів 

з вивчення іно-

земних мов, 

одиниць  

(до кінця  

2016 року) 

11 11 0 Виконано. 

У звітному періоді 

працювали 11 клубів з 

вивчення іноземних мов 

(100% від запланованого) 

- 

Надання якіс-

них житлово-

комунальних 

послуг, забез-

печення жит-

лом 

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

Будівництв 1,9 км, ре-

конструкція водопровід-

них мереж, заміна насос-

ного обладнання 

2016-

2017 

роки 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

39200 19600 

 

1100 1100 Кількість 

споживачів 

комунальних 

послуг, %. 

Частка застарі-

лих та 

аварійних 

мереж водопос-

тачання, % 

66 

 

 

 

27,9 

Показники 

визнача-

ється за 

підсум-

ками 

річної 

звітності 

- Виконується. 

Проведено капітальний 

ремонт та реконструкцію 

3,2 км водопровідних 

мереж, ремонт 2 артезіансь-

ких свердловин 

- 

Будівництво 1 км, реконст-

рукція каналізаційних 

мереж, каналізаційних 

насосних станцій, очисних 

споруд, заміна насосного 

обладнання 

2016-

2017 

роки 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

Місцеві програми 

економічного і 

соціального 

розвитку районів 

48600 

 

24300 

 

700 700 Кількість 

споживачів 

комунальних 

послуг, %. 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

Показники 

визнача-

ється за 

підсум-

ками 

річної 

звітності 

- Виконується. 

Проведено капітальний 

ремонт та реконструкцію 

0,21 км каналізаційних 

мереж 

- 
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Частка застарі-

лих та 

аварійних 

мереж водовід-

ведення, % 

35,3 

Розвиток 

прикордонних 

територій 

Облаштування державного кордону 

Улаштування інженерних 

загороджень, прокладання 

рокадних доріг уздовж 

кордону, облаштування 

місць несення служби 

2016 рік Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від  

14 травня 2015 р.  

№ 439-р «Про 

затвердження плану 

заходів щодо інже-

нерно-технічного 

облаштування 

українсько-російсь-

кого державного 

кордону, територій, 

прилеглих до 

районів проведення 

антитерористичної 

операції та Авто-

номної Республіки 

Крим» 

- - - - - Протяжність ін-

женерних заго-

роджень, км. 

Кількість опор-

них пунктів, 

одиниць. 

Протяжність ро-

кадних доріг, км 

337 

 

 

17 

 

 

310,7 

- 

 

 

- 

 

 

- 

-337 

 

 

-17 

 

 

-310,7 

Не виконується Кошти з державного бюд-

жету на облаштування дер-

жавного кордону в межах 

Сумської області не виділ-

ялися 

* проекти реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 432-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2016 року». 

 

 

 



Аналітична записка про основні результати виконання завдань  

Державної стратегії регіонального розвитку України  

на період до 2020 року за перше півріччя 2016 року 

У 2016 році робота Сумської обласної державної адміністрації була 

спрямована на виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2020 року (далі – Стратегія), плану заходів з її реалізації 

на 2015-2017 роки, плану роботи Сумської обласної державної адміністрації на 

2016-2017 роки з виконання завдань Стратегії (затверджений розпорядженням 

голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.01.2016 № 18-ОД). 

У рамках виконання завдання Стратегії з розвитку інфраструктури міст в 

області проводиться розроблення містобудівної документації, зокрема, 

завершується розроблення генерального плану міста Шостка. 

Для забезпечення транспортної доступності в межах регіону в першому 

півріччі 2016 року додатково забезпечено рух 13 транспортних засобів, 

пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Станом на 01.07.2016 на приміських автобусних маршрутах загального 

користування всього використовується 56 таких транспортних засобів (62,2% 

до запланованого показника на 2016-2017 роки). Забезпечується розвиток 

міського пасажирського транспорту. Зокрема, Сумською міською радою в 

липні 2016 року оголошено тендер на придбання 7 тролейбусів. 

Для забезпечення занятості безробітних жителів сільської місцевості у 

звітному періоді одноразову допомогу по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності отримали 13 осіб (план на 2016 рік – 80 осіб). 

Відділами організації профорієнтації центрів зайнятості Сумської області 

проводяться інформаційні семінари «Як розпочати власний бізнес», «Від бізнес 

ідеї до власної справи», також для мешканців сільської місцевості, де кількість 

вільних робочих місць для працевлаштування за наймом обмежена, 

проводиться семінар на тему «Організація зеленого туризму». 

На виконання завдання з розвитку інфраструктури сільської місцевості у 

2016 році створено комунальне підприємство в смт Угроїди Краснопільського 

району, що займається благоустроєм та обслуговуванням водопровідних мереж. 

В області проводиться розширення елеваторних потужностей, зокрема, у 

2016 році ТОВ «Зернова індустрія» Сумського району розпочато будівництво  

ІІ черги елеватора з добовим об’ємом приймання від 3 до 5 тис. тонн зернових 

та олійних культур. Станом на 01.08.2016 в інвестиційний об’єкт залучено до  

3 млн. гривень інвестиційних коштів (загальна вартість проекту – 200 млн. гри-

вень), у тому числі побудовано та введено в дію ангар для зберігання зерна  

(2,5 млн. гривень) та бункер для відвантаження зерна (400 тис. гривень). 

Елеватор має сучасний складський комплекс з високотехнологічним імпортним 

обладнанням. Технологічний процес і контроль за якістю продукції 

автоматизовані, що гарантує надійний та економічний підхід до сушіння, 

зберігання і транспортування зерна. Лабораторія обладнана за європейськими 

стандартами. Все зерно, що надходить на елеватор, просушується та доводиться 

до кондицій згідно з діючими ДСТУ. Завершення будівництва ІІ черги 

елеватора в ТОВ «Зернова індустрія» Сумського району очікується у 2017 році. 
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З метою підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності 

області забезпечується розвиток індустріальних парків «Свема» в місті Шостка 

та «Тростянець» у місті Тростянець. У 2016 році за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку планується реконструкція дороги та будівництво 

електричних мереж до індустріального парку «Свема» в місті Шостка, 

інженерних мереж водопостачання та водовідведення – до промислового парку 

в місті Тростянець. 

У рамках виконання завдання з розвитку підприємницького середовища 

на надання суб’єктам малого та середнього підприємництва фінансової 

допомоги на поворотній основі для реалізації інвестиційних проектів за 

пріоритетними для області напрямками у 2016 році з обласного бюджету 

передбачено 1595 тис. гривень.  

В області реалізується Програма Федерального міністерства економіки та 

енергетики Німеччини для управлінських кадрів «Fit for Partnership with 

Germany». У березні 2016 року в Сумській області пройшли Дні зазначеного 

проекту. У рамках заходу відбулися зустрічі з представниками обласного 

об’єднання організації роботодавців «Сумський регіон», для суб’єктів 

підприємництва міст та районів області проведено семінар на тему: «Вихід 

українських підприємств на міжнародні ринки шляхом стажувань в Республіці 

Німеччина», тренінги та бізнес-майстерня. В області також проведено 

конкурсний відбір претендентів на стажування у Німеччині за Програмою «Fit 

for Partnership with Germany». З 31 кандидата відібрано 25 представників різних 

сфер підприємництва Сумської області. За звітний період стажування в 

Німеччині пройшли 8 осіб (план – 12). 

З метою збереження історико-культурних цінностей, забезпечення в 

регіонах доступності до культурної спадщини в області продовжується 

складення облікової документації на пам’ятки та об’єкти нерухомої культурної 

спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України. У першому півріччі 2016 року складено облікову документацію на  

15 об’єктів культурної спадщини, у тому числі на 2 пам’ятки археології 

національного значення. Також в області застосовуються інноваційні технології 

з обліку та моніторингу об’єктів нерухомої культурної спадщини та 

створюється єдина електронна картографічна основа меж територій пам’яток та 

їх охоронних зон шляхом впровадження програмного продукту 

«Геоінформаційна система «Карта 2011». Створено електронну базу даних на 

440 археологічних об’єктів, що становить майже 50% від облікованих пам’яток 

та об’єктів культурної спадщини області. 

У рамках розвитку транскордонного співробітництва в області 

продовжується реалізація проектів міжнародної технічної допомоги.  

Зокрема, реалізується ІІІ фаза спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду», що співфінансується Програмою розвитку 

ООН та ЄС. Для реалізації власних ініціатив відібрано 32 громади-учасниці за 

«основною» квотою, та 4 громади – за квотою «економічний компонент» у  

8 районах області (реалізовано 21 проект із 36). За «основною» квотою 6 громад 
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обрали пріоритетом забезпечення доступу до якісної питної води 

(водопостачання), 7 громад – енергозбереження в школах та дитячих садках та 

реконструкцію вуличного освітлення, 7 громад – реконструкцію фельдшерсько-

акушерських пунктів (ФАП) та амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини (АЗПСМ), 11 громад  напрям «інноваційне енергозбереження»,  

1 громада – захист навколишнього середовища. За «економічним компонентом» 

(створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів) ініціативи 

реалізують 4 громади, що направлені на обробіток сільськогосподарської землі, 

у тому числі вирощування картоплі. 

У рамках реалізації ІІІ фази швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO у 2015 році в Сумській області 

було розпочато реалізацію проектів за всіма компонентами проекту, а саме: 

сільське водопостачання, сільське водовідведення в Конотопському районі 

(село Вирівка); міське водопостачання в містах Ромни та Кролевець; 

інтегроване поводження з твердими побутовими відходами в місті Глухів та 

Глухівському районі; проект з підтримки ініціатив об’єднаних територіальних 

громад щодо розробки стратегії водопостачання та програм із модернізації та 

розвитку системи водопостачання в Березівській об’єднаній територіальній 

громаді. 

Пріоритетним напрямом роботи з впровадження Стратегії є 

диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефек-

тивності. За перше півріччя 2016 року в області встановлено 11 твердо-

паливних котлів та 4 енергоефективні газові котли, орієнтований обсяг 

скорочення споживання природного газу становить 547,5 тис. куб. метрів на 

рік. На придбання «негазових» котлів видано 1054 кредити на загальну суму  

14,7 млн. гривень.  

Також проведено заходи з енергозбереження в 13 навчальних закладах 

(100% до плану) Буринського (2), Лебединського (4), Липоводолинського (3), 

Охтирського (2), Сумського (1) та Тростянецького (1) районів області. 

Тривають роботи з модернізації котельного господарства ще в 5 закладах. 

У рамках виконання завдання зі створення умов для продуктивної праці 

населення вживались заходи для погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати (на 01.07.2016 обліковується в сумі 100,3 млн. гривень; план 

до кінця 2017 року – 42 млн. гривень). Основною причиною є наявність 

заборгованості на економічно активному підприємстві ПАТ «Сумське НВО» 

(46,8 млн. гривень). Поряд з цим на початку липня підприємству відшкодовано 

30,3 млн. гривень податку на додану вартість, що дало можливість виплатити 

заробітну плату за квітень. На підприємствах, щодо яких здійснюється 

процедура відновлення платоспроможності боржника, або визнано їх 

банкрутами, заборгованість становила 36,6 млн. гривень (ВАТ «SELMI» та  

ПАТ «Центролит»). 

Питання стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

заслухано на 6 засіданнях обласної, 110 – районних і міських тимчасових 

комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
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забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 

172 звіти керівників підприємств-боржників. З керівниками 2 підприємств-

боржників розірвано контракти. Борг підприємств, керівники яких звітували на 

засіданнях тимчасових комісій, зменшений на загальну суму 16,5 млн. гривень. 

З метою оперативного реагування на факти порушення трудового 

законодавства та вжиття до їх керівників відповідних заходів впливу подано 

107 звернень, у тому числі до управління Держпраці у Сумській області – 23,  

до власників, органів влади – 59. У звітному періоді управлінням Держпраці у 

Сумській проведено 25 перевірок підприємств-боржників із виплати заробітної 

плати. 

Актуальним напрямом роботи є створення умов для розв’язання 

нагальних проблем переселенців із зони проведення АТО та АР Крим, у тому 

числі в рамках співпраці з благодійними, громадськими, волонтерськими 

організаціями. У Сумській області реалізується проект UKR 1602, що 

організований Міністерством зовнішніх справ ФРН спільно з Посольством ФРН 

в Україні, Спілкою Робітничих самаритян Німеччини, Спілкою Самаритян 

України. Протягом першого півріччя 2016 року надано допомогу на загальну 

суму 1,8 млн. гривень. До Сумської області щомісяця надходять партії 

гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, дитячого харчування. 

За сприяння Департаменту соціального захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації надано гуманітарну допомогу вимушеним 

переселенцям Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні. 

Допомогу отримали 325 переміщених осіб, які проживають в Сумській області, 

на суму 643,5 тис. гривень. 

Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України 

Сумської області в рамках Міжнародного проекту «Україна: громадський 

неспокій» надала допомогу переселенцям із зони АТО у вигляді ваучерів на 

продукти харчування через мережу магазинів «Сільпо». Допомогу отримали 

2373 внутрішньо переміщені особи на загальну суму 1,7 млн. гривень. 

Протягом першого півріччя 2016 року мали статус безробітного 396 осіб з 

числа переселенців. Служба зайнятості розширює можливості 

працевлаштування таких осіб шляхом компенсації витрат для проходження 

попереднього медичного та наркологічного огляду, якщо це необхідно для 

працевлаштування, фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, витрат роботодавця на оплату праці за 

працевлаштування на умовах строкових трудових договорів, який 

працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених 

осіб, на перепідготовку та підвищення кваліфікації. За звітний період 

відповідно до цього порядку працевлаштовано 19 осіб. 

У цілому працевлаштовано 68 переселенців, проходили професійне 

навчання 3 внутрішньо переміщені особи з числа безробітних, 2 особи відкрили 

власну справу шляхом здійснення в установленому порядку виплати 

одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької 

діяльності. 
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Для підвищення стандартів життя в сільській місцевості в першому 

півріччі 2016 року відновлено 90,8 кілометрів мереж зовнішнього освітлення, 

встановлено 6 шаф обліку, змонтовано 96 світильників. 

У рамках реалізації завдання Стратегії зі створення умов для формування 

здорового населення продовжується добудова обласного психоневрологічного 

диспансеру (місто Суми) та центральної районної лікарні (місто Охтирка), 

проводяться роботи з утворення єдиної регіональної оперативно-

диспетчерської служби з використанням сучасних GPS-технологій у рамках 

національного проекту «Вчасна допомога». Також передбачено кошти 

державного фонду регіонального розвитку на реконструкцію гаража на  

26 санітарних автомобілів КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф». 

В області продовжується реорганізація первинної допомоги на засадах 

сімейної медицини. Питома вага населення, що обслуговується сімейними ліка-

рями зросла в порівнянні з 2015 роком на 1,9 в.п. і становить 57,9% (план до 

кінця 2017 року – 100%). В області функціонує 122 сімейні амбулаторії  

(2015 рік – 119), 15 відділень сімейної медицини, всього – 362 дільниці. 

Реорганізовано в сімейні 2 лікарські амбулаторії (Краснопільський район та 

місто Тростянець) та 1 сільську лікарську амбулаторію (Лебединський район). 

Станом на 01.07.2016 зареєстровано 16 самостійних центрів первинної 

медико-санітарної допомоги (план – 24), проте 4 з них не функціонують у 

зв’язку з обмеженим фінансуванням. У цьому році зареєстровано 2 такі центри 

у Путивльскому та Глухівському районі. 

У 2016 році продовжується оптимізація ліжкового фонду області, проте 

не досягнуто запланованого рівня, за звітний період скорочено 115 ліжок. 

Для покращення кадрової ситуації в медичній галузі за регіональним 

замовленням навчається 44 студента та 24 інтерна із 12 районів області, 

приступило до роботи 20 лікарів. Забезпеченість лікарями (закладів, що 

підпорядковані МОЗ) становить 35,9 на 10 тис. населення (план – 35,5). Також 

виділено 12 квартир лікарям Кролевецької ЦРЛ, забезпечено житлом 3 лікарів 

Глухівської ЦРЛ. 

В області продовжується покращення спортивної інфраструктури, 

зокрема, триває будівництво гуртожитку для ДЮСШ «Футбольній центр 

«Барса». На сьогодні проводяться опоряджувальні роботи, завершується 

утеплення фасаду, змонтовано ліфти, системи тепло- та водопостачання. 

У рамках реалізації завдання щодо соціокультурного розвитку області у 

2015 році продовжувалась реалізація грантового проекту Посольства США 

«Інформаційний центр «Вікно в Америку», основна мета якого надання 

актуальної інформації про США та поповнення фондів бібліотек англомовними 

виданнями. Працювали 11 клубів з вивчення англійської (5), польської, 

німецької, португальської, італійської, іспанської, французької мов (100% 

виконання планового завдання). Проведено 226 засідань, участь взяли  

2500 користувачів.  
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З метою формування єдиної електронної бібліотеки (відповідно до наказу 

Міністерства культури України від 29.11.2011 «Про затвердження Концепції 

нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки «Культура України») 

оцифровано 5 документів з 10 запланованих (усього в області оцифровано  

21 документ).  

У рамках виконання завдання з підвищення якості надання житлово-

комунальних послуг у звітному періоді проведено капітальний ремонт та 

реконструкцію 3,2 кілометрів водопровідних мереж та 0,21 кілометрів 

каналізаційних мереж, ремонт 2 артезіанських свердловин (загальна вартість 

робіт – 1,8 млн. гривень). 
 


