
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

17.12.2019                                                                                                    №  676-ОД 

 

 
Про план роботи Сумської  

обласної державної адміністра-

ції на 2020 рік 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві  

державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної адміністра-

ції, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної  

адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД (зі змінами): 

1. Затвердити план роботи Сумської обласної державної адміністрації на 

2020 рік (далі – план роботи), що додається. 

2. Першому заступникові, заступникам голови, керівникові апарату  

Сумської обласної державної адміністрації, відповідальним виконавцям  

забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи. 

3. Відділу моніторингу і контролю апарату Сумської обласної державної 

адміністрації здійснювати поточний контроль за виконанням плану роботи у 

терміни та строки, встановлені у ньому для виконання відповідних заходів. 

4. Управлінню організаційної діяльності апарату Сумської обласної  

державної адміністрації здійснювати наступний контроль за результатами  

виконання заходів, передбачених планом роботи. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Тимчасово виконуючий 

обов’язки голови                                                                             Іван БОРШОШ 

 
 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови   

Сумської обласної 

державної адміністрації  

17 грудня 2019 року № 676-ОД 

  
 

ПЛАН  

роботи Сумської обласної державної адміністрації на 2020 рік 

1. Основні цілі та напрями діяльності адміністрації 

 

№ 
з/п 

Зміст 
заходу 

Термін/строк 
виконання 

Відповідальний 
структурний підрозділ 

адміністрації 

Відповідальний 
заступник голови 

(керівник апарату) 
адміністрації 

Очікуваний 
результат 

 

1 2 3 4 5 6 

І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
1. Економічний розвиток Сумської області 

Реалізація державної регіональної економічної політики 

1.  Моніторинг реалізації  

39 технічних завдань, вклю-

чених до Плану реалізації 

Стратегії регіонального роз-

витку Сумської області на 

період до 2020 року на 2018-

2020 роки (за підсумками 

2019 року) 

Лютий  Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Оцінка результативності реалізо-

ваних технічних завдань, вияв-

лення нереалізованих та прий-

няття рішення щодо їх подальшої 

реалізації. Підготовка звітів про 

результати реалізації проектів 

регіонального розвитку та вис-

вітлення їх на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади 

Сумської області 

2.  Моніторинг реалізації  
39 технічних завдань, вклю-
чених до Плану реалізації 

Щокварталу  
до 20 числа  

Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі  

Перший заступник голо-
ви  адміністрації, заступ-
ники голови  адміністра-

Оцінка результативності реалі-
зованих технічних завдань, вияв-
лення нереалізованих та прийнят-



 

 

2 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

Стратегії регіонального роз-
витку Сумської області на 
період до 2020 року на 2018-
2020 роки (за підсумками 
2020 року) 

ції, керівник апарату від-
повідно до розподілу 

обов’язків 

тя рішення щодо їх подальшої ре-
алізації. Підготовка звітів про ре-
зультати реалізації проектів регіо-
нального розвитку та висвітлення 
їх на веб-порталі місцевих органів 
виконавчої влади Сумської облас-
ті 

3.  Моніторинг реалізації Дер-
жавної стратегії регіональ-
ного розвитку України та 
плану її заходів з реалізації 
відповідно до індикативних 
показників, визначених роз-
порядженням голови Сумсь-
кої обласної державної адмі-
ністрації від 26.11.2018 
№ 708-ОД «Про план роботи 
Сумської обласної держав-
ної адміністрації на 2018-
2020 роки з виконання зав-
дань Державної стратегії 
регіонального розвитку Ук-
раїни на період до 2020 ро-
ку» 

Лютий,  
серпень  

Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підведення підсумків стану ви-
конання індикаторів результа-
тивності 46 запланованих заходів 
Державної стратегії регіональ-
ного розвитку України на період 
до 2020 року в Сумській області 
(порівняння базових і прогнозних 
значень) за 2019 рік та перше 
півріччя 2020 року 

4.  Проведення оцінки внут-
рішньорегіональної дифе-
ренціації соціально-еконо-
мічного розвитку міст та 
районів області 

Червень  Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Запобігання поглибленню дис-
пропорцій у розвитку адміністра-
тивних територій області 

5.  Проведення оцінки показ-
ників соціально-економіч-
ного розвитку з метою ви-
значення територій депре-
сивними 

Червень Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Визначення депресивних тери-
торій в області та забезпечення їх 
сталого розвитку  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

6.  Моніторинг процесу децент-

ралізації влади та рефор-

мування місцевого самовря-

дування 

Щомісяця  

до 5 числа 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Реалізація комплексу заходів що-

до удосконалення сфер жит-

тєдіяльності населення, зокрема 

освіти, охорони здоров’я, соціаль-

ного захисту тощо з метою вияв-

лення поточних проблем та вчас-

ного реагування на них  

7.  Оцінка тенденцій соціально-

економічного розвитку Сум-

ської області за видами еко-

номічної діяльності 

Щомісяця  

до 5 числа 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Аналіз стану розвитку окремих 

сфер економічної діяльності із 

визначенням основних причин, 

що вплинули на результати робо-

ти галузей 

8.  Розроблення Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 

2027 року та Плану заходів з 

її реалізації на 2021-2023 ро-

ки 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Формування комплексної сис-

теми завдань, що базуватимуться 

на розумінні поточної ситуації та 

рівня розвитку всієї області, її 

міст та районів і зможуть забез-

печити досягнення стратегічного 

бачення та створення регіону 

сталого розвитку 

9.  Формування відомостей про 

об’єкти державної власності 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Облік об’єктів державної влас-

ності 

10.  Підготовка щорічного звіту 

та щомісячних доповідей 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Аналіз динаміки показників соці-

ально-економічного розвитку 

регіону, виявлення позитивних та 

негативних тенденцій соціально-

економічного розвитку Сумської 

області 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

11.  Внесення змін та аналіз ви-

конання заходів Програми 

економічного і соціального 

розвитку Сумської області 

на 2020 рік та наступні  

2020-2021 програмні роки 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Оцінка стану реалізації Програми 

економічного і соціального роз-

витку Сумської області на 

2019 рік та наступні 2020- 

2021 програмні роки, підготовка 

та внесення на розгляд Сумської 

обласної ради змін до основних 

заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Сумської 

області на 2019 рік та наступні 

2020-2021 програмні роки, що 

надасть можливість поліпшити 

результати діяльності в окремих 

сферах соціально-економічного 

розвитку регіону та вирішити 

актуальні проблемні питанні об-

ласті 

12.  Сприяння формуванню 

об’єднаних територіальних 

громад та приєднанню до 

вже об’єднаних територіаль-

них громад відповідно до 

перспективного плану фор-

мування територій громад 

Сумської області 

Протягом  

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Створення на території області 

об’єднаних територіальних гро-

мад відповідно до перспек-

тивного плану формування тери-

торій громад Сумської області, 

поліпшення їх соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку  

13.  Формування та затверджен-

ня переліку об’єктів, фінан-

сування яких буде здійсню-

ватися за рахунок коштів 

бюджету розвитку облас-

ного бюджету. Моніторинг 

ефективного використання 

коштів обласного бюджету 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури об-

ласті 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

14.  Технічний супровід реалі-

зації проектів, фінансування 

яких буде здійснюватися за 

рахунок субвенції з дер-

жавного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-еко-

номічного розвитку окремих 

територій. Моніторинг ефек-

тивного використання кош-

тів державного бюджету 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі  

 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури об-

ласті 

15.  Формування та затверджен-

ня переліку об’єктів, фі-

нансування яких буде здійс-

нюватися за рахунок коштів 

державного фонду регіо-

нального розвитку. Моніто-

ринг ефективного викорис-

тання коштів державного 

бюджету 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури об-

ласті 

16.  Технічний супровід реаліза-

ції проектів, фінансування 

яких буде здійснюватися за 

рахунок субвенції з дер-

жавного бюджету місцевим 

бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. Мо-

ніторинг ефективного вико-

ристання коштів державного 

бюджету 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури об-

ласті 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

17.  Реалізація проектів міжна-

родної технічної допомоги 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поліпшення базової місцевої ін-

фраструктури у сфері енерго-

збереження та енергозберігаючих 

технологій, водопостачання, охо-

рони здоров’я, стимулювання та 

підтримки створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків, створення центрів на-

дання адміністративних послуг та 

інше 

18.  Розвиток індустріальних 

(промислових) парків 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підвищення конкурентоспромож-

ності регіональної економіки, 

активізація інвестиційної діяль-

ності в області, розвиток сучасної 

виробничої та ринкової інфра-

структури, створення нових ро-

бочих місць, підвищення рівня 

життя населення 

19.  Супровід інвестиційних про-
ектів 

Протягом 
року 

Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення ефективної реалі-
зації інвестиційних проектів 

2. Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики 

Реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, адміністративних послуг 

20.  Організація проведення кон-

курсного відбору з надання 

часткової компенсації спла-

чених відсотків за креди-

тами, отриманими суб’єк-

тами малого підприємництва 

у державних банківських 

установах 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Надання переможцям конкурсу 

часткового відшкодування спла-

чених відсотків за кредитами, 

отриманими у державних бан-

ківських установах 
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21.  Координація повноважень 

здійснення державної регу-

ляторної політики у сфері 

господарської діяльності в 

районних державних адмі-

ністраціях, виконавчих комі-

тетах міських рад (міст об-

ласного значення), об’єдна-

них територіальних громад 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розробка плану діяльності Сум-

ської обласної державної адмініс-

трації з підготовки проектів регу-

ляторних актів, оприлюднення, 

контроль за його виконанням 

22.  Організаційно-методичне за-

безпечення діяльності цен-

трів надання адміністратив-

них послуг та їх адмі-

ністраторів, у тому числі 

об’єднаних територіальних 

громад 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Створення для суб’єктів звер-

нення доступних, зручних умов 

для реалізації прав, свобод і за-

конних інтересів щодо отримання 

якісних адміністративних послуг 

у центрах надання адміністрати-

вних пуслуг 

23.  Організація проведення кон-

курсного відбору суб’єктів 

підприємницької діяльності 

та направлення їх на стажу-

вання до Федеративної Рес-

публіки Німеччина  

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Направлення суб’єктів підприєм-

ництва на стажування до Феде-

ративної Республіки Німеччина 

3. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі та громадського харчування, 

побутового обслуговування незалежно від форм власності. Міжнародні та зовнішньоекономічні відносини 

Забезпечення реалізації на території області державної цінової політики, державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг 

24.  Регулювання цін і тарифів у 

відповідності до повно-

важень, наданих постановою 

Кабінету Міністрів України  

від 25 грудня 1996 р. № 1548 

«Про встановлення повно-

важень органів виконавчої 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Стабільна цінова ситуація на ре-

гіональних ринках соціально ва-

жливих товарів та послуг, на які 

встановлене державне регу-

лювання цін і тарифів, захист 

населення області від необґрун-

тованого зростання цін і тарифів; 
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влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулю-

вання цін (тарифів)»   

забезпечення цінової доступності 

соціально важливих товарів та 

послуг 

25.  Розвиток інфраструктури 

споживчого ринку та рівня 

забезпеченості населення 

площами, місцями та зак-

ладами мережі 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Дотримання в області державних 

соціальних нормативів у сфері 

торгівлі, громадського харчу-

вання та послуг відповідно до 

ст. 15 Закону України «Про дер-

жавні соціальні стандарти та де-

ржані соціальні гарантії» 

26.  Забезпечення участі підпри-

ємств та організацій області 

в регіональних, національ-

них та міжнародних вис-

тавково-ярмаркових заходах 

Протягом 

року 

Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Збільшення частки товарів місце-

вого виробництва на регіональ-

ному споживчому ринку, розши-

рення географії країн-партнерів 

та зростання обсягів зовнішньої 

торгівлі 

Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних відносин 

27.  Протокольне забезпечення 
прийому іноземних делега-
цій, окремих громадян іно-
земних держав та підготовка 
участі представників Сумсь-
кої обласної державної адмі-
ністрації у міжнародних за-
ходах 

Протягом 
року 

Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розвиток міжнародних та зов-
нішньоекономічних зв’язків об-
ласті 

28.  Проведення заходів з пре-
зентації зовнішньоеконо-
мічного та інвестиційного 
потенціалу Сумської області 
на регіональному, націо-
нальному та міжнародному 
рівнях  

Протягом 
року 

Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Формування позитивного іміджу 
регіону на зовнішніх ринках, 
стимулювання експорту, залу-
чення інвестицій 
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ІІ. БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСИ 

1. Бюджетна політика у сфері місцевих бюджетів 

Реалізація основних напрямків державної та регіональної фінансової, податково-бюджетної політики, здійснення загальної організації та 

координації учасників бюджетного процесу з питань формування і виконання місцевих бюджетів області на рівні міст і районів 

29.  Координація діяльності усіх 

учасників бюджетного про-

цесу щодо дотримання бюд-

жетного законодавства  

Протягом  

року 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Стабільний бюджетний процес 

30.  Моніторинг основних показ-

ників виконання доходної та 

видаткової частини місцевих 

бюджетів, підготовка відпо-

відних інформаційно-ана-

літичних матеріалів 

Протягом  

року 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Оцінка та прогноз виконання  

доходної та видаткової частини 

місцевих бюджетів 

31.  Оцінка ризиків виконання 

місцевих бюджетів 

Протягом  

року 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Збалансовані місцеві бюджети,  

виконані вимоги статей 51, 77 

Бюджетного кодексу України, 

своєчасна оплата енергоносіїв  

32.  Участь у комплексних пере-

вірках стану виконання пов-

новажень районними дер-

жавними адміністраціями 

Сумської області у галузі 

бюджету 

Протягом  

року 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення дотримання бюд-

жетного законодавства на усіх 

стадіях бюджетного процесу 

33.  Проведення  нарад у фор-

маті «круглого столу» з фі-

нансовими органами Сумсь-

кої області 

Протягом  

року 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Надання методичної допомоги у 

процесі формування та вико-

нання місцевих бюджетів   
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34.  Проведення експертизи рі-

шень районних та міських 

(міст обласного значення) 

рад, об’єднаних територіаль-

них громад про затвер-

дження та внесення змін до 

місцевих бюджетів щодо їх 

відповідності бюджетному 

законодавству 

Протягом 

року 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечено дотримання бюджет-

ного законодавства при затвер-

дженні та виконанні місцевих 

бюджетів, забезпечення виконан-

ня вимог статей 111, 115, 122 

Бюджетного кодексу України 

Забезпечення стабільності бюджетного процесу на обласному рівні 

35.  Складання розпису облас-

ного бюджету Сумської об-

ласті на 2020 рік 

Січень Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Затвердженння розпису облас-

ного бюджету Сумської області 

на 2020 рік, забезпечення вико-

нання вимог Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основ-

ні вимоги до виконання коштори-

сів бюджетних установ, затвер-

джених постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 

2002 р. № 228 «Про затвердження 

Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюд-

жетних установ» та статті 78 Бю-

джетного кодексу України 

36.  Комплекс заходів з форму-

вання прогнозу обласного 

бюджету Сумської області 

на 2021-2023 роки 

 

До 15 серпня  Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Затвердження прогнозу облас-

ного бюджету, який є основою 

для складання проекту облас-

ного бюджету Сумської області 

на 2021 рік, забезпечення вико-

нання вимог статті 751 Бюджет-

ного кодексу України  
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37.  Комплекс заходів з форму-

вання проекту обласного 

бюджету Сумської області 

на 2021 рік  

До 25 грудня 

 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Затвердження обласного бюд-

жету та стабільне фінансування 

бюджетних установ і регіональ-

них програм, забезпечено вико-

нання вимог статті 77 Бюд-

жетного кодексу України 

38.  Підготовка інформації про 
виконання обласного бюд-
жету Сумської області 
за 2019 рік,  
за І квартал 2020 року,  
за перше півріччя 2020 року, 
за 9 місяців 2020 року 

У двомісячний 
термін після 
завершення 

відповідного 
бюджетного 

періоду 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення інформації про ви-
конання обласного бюджету 
Сумської області за 2019 рік, за 
І квартал 2020 року, за перше 
півріччя 2020 року, за 9 місяців 
2020 року, забезпечення вико-
нання вимог статті 80 Бюд-
жетного кодексу України 

39.  Внесення змін до обласного 
бюджету Сумської області 
на 2020 рік  

Протягом 
року 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Ефективне використання  коштів 
обласного бюджету 

40.  Проведення перевірки пра-
вильності планування видат-
ків у кошторисах бюджет-
них установ, що утримують-
ся за рахунок коштів облас-
ного бюджету 

Протягом  
року 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Планування, ефективне викори-
стання бюджетних коштів, забез-
печення виконання вимог Поряд-
ку складання, розгляду, затвер-
дження та основні вимоги до ви-
конання кошторисів бюджетних 
установ, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2002 р. № 228 

41.  Фінансування бюджетних 
установ, які утримуються за 
рахунок коштів обласного 
бюджету та субвенцій, що 
передаються з державного 
бюджету 

Протягом  
року 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Функціонування бюджетних ус-
танов та здійснення заходів 
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42.  Здійснення аналізу стану 
виконання дохідної частини 
обласного бюджету Сумсь-
кої області у розрізі податків 
і зборів 

Протягом  
року 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Офіційний висновок про факт 
перевиконання чи недовиконання 
дохідної частини загального фо-
нду обласного бюджету за підсу-
мками І кварталу та наступних 
звітних періодів, забезпечення 
виконання вимог статті 78 Бю-
джетного кодексу України 

2. Реалізація бюджетної політики у сфері державних фінансів на рівні області 

Реалізація трансфертної бюджетної політики в області 

43.  Аналіз розподілу та моні-
торинг за використанням 
коштів трансфертів з дер-
жавного бюджету 

Протягом  
року 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Справедливий і неупереджений 
розподіл фінансового ресурсу 
між територіальними громадами 

44.  Своєчасне перерахування 
трансфертів з державного 
бюджету місцевим бюдже-
там на підставі Порядків та 
умов, затверджених Кабі-
нетом Міністрів України 

Протягом  
року 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Вчасне відшкодування пільг, жи-
тлових субсидій, допомог, ком-
пенсаційних виплат; забезпе-
чення строків проведення тран-
сакційних операцій, визначених 
постановами Кабінету Міністрів 
України від 4 березня 2002 р. 
№ 256 та від 15 грудня 2010 р. 
№ 1132 

Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів 

45.  Розробка паспорту бюджет-
ної програми на 2021 рік за 
бюджетною програмою 
7881010 «Здійснення вико-
навчої влади у Сумській об-
ласті» 

Протягом  
30 днів після 

набрання чин-
ності законом 

про Державний 
бюджет Украї-
ни на 2020 рік 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення відкритості плану-
вання коштів на утримання орга-
нів влади через програмно-
цільовий метод бюджетування 
відповідно до Правил складання 
паспортів бюджетних програм та 
звітів про їх виконання, затвер-
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джених наказом Міністерства 
фінансів України від 29.12.2002 
№ 1098 

46.  Складання звіту про вико-
нання паспорту бюджетної 
програми за 2019 рік за бю-
джетною програмою 
7881010 «Здійснення вико-
навчої влади у Сумській об-
ласті» 

Лютий Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення відкритості звіту 
про витрачання коштів на утри-
мання органів влади через про-
грамно-цільовий метод бюджету-
вання відповідно до Правил 
складання паспортів бюджетних 
програм та звітів про їх виконан-
ня, затверджених наказом Мініс-
терства фінансів України  
від 29.12.2002 № 1098 

47.  Розподіл доведених асигну-
вань державного бюджету в 
розрізі розпорядників кош-
тів нижчого рівня за бюд-
жетною програмою 7881010 
«Здійснення виконавчої вла-
ди у Сумській області» 

Після доведен-
ня показників 
Міністерством 

фінансів  
України  

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення виконання вимог 
Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основні вимоги 
до виконання кошторисів бюд-
жетних установ, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 р. 
№ 228 

48.  Розробка та подання Мініс-
терству фінансів України 
узагальненого бюджетного 
запиту до проекту держав-
ного бюджету на 2020 рік у 
частині видатків на утри-
мання обласної та районних 
державних адміністрацій 

У встановлені 
Міністерством 

фінансів  
України строки 

Департамент фінансів Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Дотримання вимог Бюджетного 
кодексу України, Інструкції з під-
готовки бюджетних запитів, зат-
вердженої наказом Міністерства 
фінансів України від 06.06.2012  
№ 687 та визначення реальної 
потреби органів влади у видатках 
на утримання для повноцінного 
виконання функцій і повно-
важень, визначених Законом Ук-
раїни «Про місцеві державні ад-
міністрації» 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF#n13
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49.  Розподіл відкритих асиг-

нувань загального фонду 

державного бюджету на фі-

нансування місцевих дер-

жавних адміністрацій облас-

ті за бюджетною програмою 

7881010 «Здійснення вико-

навчої влади у Сумській об-

ласті» 

Протягом  

року 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Фінансове забезпечення діяль-

ності місцевих органів вико-

навчої влади регіону відповідно 

до Порядку казначейського об-

слуговування державного бюд-

жету за витратами, затверд-

женого наказом Міністерства фі-

нансів України від 24.12.2012   

№ 1407 

ІІІ. БУДІВНИЦТВО 

1. Забезпечення реалізації на території області державної політики у галузі будівництва 

Моніторинг ринку будівництва області 

50.  Моніторинг незавершеного 

житлового будівництва на 

території області 

Щокварталу Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Проведення статистичних спосте-

режень, надання статистичної 

інформації в обсягах, за формами  

в визначені строки за запитами 

установ, організацій, підприємств 

51.  

п

р 

Моніторинг цін на будівельні 

матеріали 

До 1 листопада Управління капітального 

будівництва  

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Використання усереднених цін 

для   складання інвесторських 

кошторисів та порівняння цін 

підрядних організацій 

2. Виконання функцій замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення,  

здійснення технічного нагляду під час будівництва 

Оновлення основних фондів державного і комунального майна шляхом ведення будівництва об’єктів різної форми власності,  

поліпшення умов обслуговування територіальної громади області 

52.  Будівництво комунального 
закладу Сумської обласної 
ради «Сумська обласна кліні-
чна лікарня» за адресою:  
м. Суми, вул. Ковпака, 18»  
ІІ черга будівництва 

Протягом  
року 

Управління капітального 
будівництва  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Проведення будівельно-мон-
тажних робіт по добудові лікар-
няного корпусу, поновлення ма-
теріально-технічної бази стаціо-
нарних відділень  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#n15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#n15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#n15
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53.  Будівництво амбулаторії пер-

винної медичної допомоги за 

адресою: 

вул. Перемоги, № 14А, с. Чер-

неча Слобода, Буринський 

район, Сумська область (нове 

будівництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту  

54.  Будівництво амбулаторії 

первинно медичної допо-

моги за адресою:  

вул. Довженка, 1Г, с. Береза, 

Глухівський район, Сумська 

обл. (нове будівництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту 

55.  Будівництво амбулаторії пер-

винної медичної допомоги за 

адресою:  

вул. Трофімова, 3Б, с. Угрої-

ди, Краснопільський район, 

Сумська обл. (нове будів-

ництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту 

56.  Будівництво амбулаторії 

первинної медичної допомо-

ги за адресою: 

вул. Молодогвардійська, 2,  

с. Кардашівка, Охтирський 

район, Сумська обл. (нове 

будівництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту 

57.  Будівництво амбулаторії 

первинної медичної допомо-

ги за адресою: 

вул. Миру, 13 а, с. Синівка, 

Липоводолинський район, 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту 
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Сумська обл. (нове будівни-

цтво) 

58.  Будівництво амбулаторії 

первинної медичної допомо-

ги за адресою:  

вул. Пріщенка, 51, с. Мала 

Павлівка, Охтирський  рай-

он, Сумська обл. (нове буді-

вництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту 

59.  Будівництво амбулаторії 

первинної медичної допомо-

ги за адресою: 

вул. Охтирська, 59 Б, с.  Ко-

рабельське, Охтирський  

район, Сумська обл. (нове 

будівництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту  

60.  Будівництво амбулаторії пер-

винної медичної допомоги за 

адресою:  

вул. Соборна, 1Б, с. Анд-

ріяшівка, Роменський  район, 

Сумська обл. (нове будів-

ництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту  

61.  Будівництво амбулаторії 

первинної медичної допо-

моги за адресою:  

вул. Роменська, 47а, с. Хме-

лів, Роменський район, Сум-

ська обл. (нове будів-

ництво) 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання первин-

ної медичної допомоги жителям 

населеного пункту 

62.  Ремонт (реставраційний) го-

ловного корпусу пам’ятки 

Протягом  

року 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Проведення процедури укла-

дання договору з підрядною ор-
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1 2 3 4 5 6 

архітектури місцевого зна-

чення «Будинок державного 

банку» з пристосуванням для  

комунального закладу Сумсь-

кої обласної ради «Сумський 

обласний художній музей 

ім. Никанора Онацького» за 

адресою: м. Суми, площа По-

кровська, 1 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

ганізацією для здійснення ре-

монтних робіт будівлі. Віднов-

лення будівлі, припинення руй-

нування окремих конструкцій, 

забезпечення енергозбереження 

63.  Реконструкція Краснопіль-
ської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів Краснопіль-
ської районної ради Сумсь-
кої області по вул. Перемо-
ги, 1 в смт Краснопілля, 
Сумська обл. (інженерні ме-
режі та оздоблення примі-
щень) 

Протягом  
року 

Управління капітального 
будівництва  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Організація та проведення внут-
рішніх ремонтних робіт у примі-
щеннях навчального закладу  

64.  Реконструкція Недригай-
лівської спеціалізованої за-
гальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів по вул. Неза-
лежності, 25 в смт Недри-
гайлів, Сумська обл. (інже-
нерні мережі та оздоблення 
приміщень) 

Протягом  
року 

Управління капітального 
будівництва  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-
вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Організація та проведення внут-
рішніх ремонтних робіт у примі-
щеннях навчального зак-ладу 

ІV. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ 

1. Забезпечення реалізації на території області державної політики у сферах транспорту та зв’язку 

Організація пасажирських перевезень автомобільним транспортом 

65.  Проведення конкурсів з ви-
значення перевізників на при-
міських та міжміських авто-
бусних маршрутах, що не ви-

Протягом  
року 

Управління  
інфраструктури 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

Формування конкурентного се-
редовища для забезпечення функ-
ціонування 80 об’єктів (маршру-
тів) 
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Продовження додатка 
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ходять за межі Сумської обла-
сті 

до розподілу обов’язків 

66.  Моніторинг розкладів руху 

автобусів, введення додатко-

вих рейсів у дні підвищеного 

пасажиропотоку 

Протягом  

року 

Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення потреб населення в 

обслуговуванні пасажирським 

автомобільним транспортом 

67.  Проведення конкурсу з ви-

значення підприємства (ор-

ганізації) для здійснення 

функцій робочого органу 

по підготовці матеріалів до 

проведення конкурсів з ви-

значення перевізників на 

приміських та міжміських 

автобусних маршрутах за-

гального користування, що 

не виходять за межі терито-

рії області  

Протягом 

ІІІ кварталу  

Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення належної якості 

проведення конкурсів з визна-

чення перевізників на приміських 

та міжміських автобусних марш-

рутах загального користування, 

що не виходять за межі території 

області 

Забезпечення належної якості обслуговування населення пасажирським автомобільним транспортом 

68.  Здійснення не менше 20 пе-

ревірок дотримання перевіз-

никами умов договорів на 

право перевезення пасажи-

рів на приміських та між-

міських автобусних маршру-

тах, що не виходять за межі 

Сумської області 

Протягом  

року 

Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Попередження порушень правил 

надання послуг з перевезення па-

сажирів, поліпшення якості обслу-

говування населення 

69.  Створення належних умов для 

здійснення перевезень осіб з 

Протягом  

року 

Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Збільшення на 5 одиниць кіль-

кості транспорту, пристосованого 
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Продовження додатка 
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обмеженими фізичними мож-

ливостями 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

для перевезення інвалідів 

2. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

Поліпшення стану автомобільних доріг та транспортної інфраструктури Сумської області 

70.  Підготовка та направлення до 

Державного агентства авто-

мобільних доріг України пе-

реліку об’єктів будівництва, 

реконструкції, ремонту авто-

мобільних доріг загального 

користування місцевого зна-

чення, вулиць і доріг кому-

нальної власності у населених 

пунктах на 2020 рік 

Протягом  

І кварталу 

Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Організація проведення ремонтних 

робіт на автомобільних дорогах 

загального користування місцевого 

значення, вулицях і дорогах кому-

нальної власності у населених пун-

ктах 

71.  Забезпечення проведення се-

реднього поточного ремонту 

автомобільних доріг за-

гального користування місце-

вого значення, мережі вулиць 

і доріг комунальної власності 

у населених пунктах  

Протягом  

року 

Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поліпшення якості об’єктів до-

рожньо-транспортної інфраст-

руктури, забезпечення якості та 

безпеки вантажних і пасажирських 

перевезень 

72.  Забезпечення виконання робіт 

з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загаль-

ного користування місцевого 

значення 

Протягом  

року 

Управління 

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поліпшення якості об’єктів до-

рожньо-транспортної інфраст-

руктури, забезпечення якості та 

безпеки вантажних і пасажирських 

перевезень 

73.  Моніторинг автомобільних 

доріг загального користування 

державного значення, ремонт-

ні роботи на яких будуть ви-

конуватися в рамках експери-

Протягом  

року 

Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення виконання ремонтних 

робіт на автомобільних дорогах 

загального користування держав-

ного значення 
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менту з фінансового забезпе-

чення реалізації заходів з роз-

витку автомобільних доріг 

загального користування  

74.  Здійснення заходів щодо 

підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на авто-

мобільних дорогах загаль-

ного користування у Сум-

ській області 

Протягом року Управління  

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Зменшення кількості дорожньо--

транспортних пригод, забезпе--

чення якості вантажних і паса--

жирських перевезень 

V. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

1. Реформування медичної галузі 

Наближення доступності медичних послуг населенню. Підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань за рахунок економії 

бюджетних коштів, внаслідок усунення дублювання медичної допомоги 

Реформування первинної медико-санітарної допомоги 

75.  Створення і забезпечення фу-

нкціонування закладів відпо-

відно до плану формування 

спроможних мереж 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Приведення у відповідність до пот-

реб населення мережі закладів охо-

рони здоров’я  

76.  Реорганізація первинної до-

помоги на засадах загальної 

практики – сімейної меди-

цини 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення обслуговування у 

сімейного лікаря 90% населення 

77.  Забезпечення закладів охо-

рони здоров’я, що надають 

первинну допомогу, комп’ю-

терним обладнанням, прог-

рамним супроводом, мережею 

Інтернет 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підвищення 100% доступності та 

забезпечення своєчасності надання 

якісної первинної медичної допо-

моги населенню  
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78.  Впровадження в області те-

лемедицини та забезпе-

чення надання телемедич-

них консультацій згідно з 

вимогами Міністерства охо-

рони здоров'я України 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоров’я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Покращення доступу хворого і 

лікуючого лікаря до ресурсів і 

потужностей спеціалізованих 

закладів 

79.  Створення пунктів невід-

кладної допомоги при ам-

булаторно-поліклінічних 

закладах 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоров’я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Покращення доступності медич-

ної допомои хворим у невід-

кладних станах 

80.  Забезпечення методичного 

супроводу процесу реорга-

нізації закладів охорони здо-

ров’я всіх рівнів – бюд-

жетних  установ у державні та 

комунальні некомерційні під-

приємства 

Протягом  

року 

Управління охорони здо-

ровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Автономізація бюджетних закладів 

охорони здоров’я. Функціональне 

та фінансово-економічне розмежу-

вання первинного, вторинного та 

третинного рівнів медичної  

допомоги 

Покращення доступності спеціалізованої допомоги 

81.  Збільшення видатків при ста-

ціонарному лікуванні вете-

ранів війни та учасників 

АТО/ООС на медикаменти, 

харчування, м’який інвентар 

та пільгові рецепти, зубне 

протезування 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Збільшення видатків на 5% при 

стаціонарному лікуванні ветеранів 

війни та учасників АТО/ООС для 

забезпечення повноцінного ста-

ціонарного їх лікування 

82.  Укріплення діагностичної та 

лікувальної баз стаціонарних 

закладів з урахуванням роз-

межування їх функцій 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Відповідність обстеження хворих 

вимогам клінічних протоколів та 

міжнародних стандартів 
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83.  Формування спроможної ме-

режі закладів, що надають 

спеціалізовану допомогу в 

межах госпітальних округів 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Гарантований доступ населення до 

послуг вторинної допомоги належ-

ної якості. Приведення у відповід-

ність норм матеріально-технічної 

бази 8 опорних закладів  

84.  Проведення оптимізації ліж-

кового фонду 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Раціональне використання ліжко-

вого фонду та приведення його у 

відповідність до потреб населення.  

Скорочення по області 350 ліжок 

хірургічного профілю   

Покращення доступності третинної (високоспеціалізованої) допомоги 

85.  Забезпечення функціонування 

на базі комунального закладу 

Сумської обласної ради 

«Сумська обласна клінічна 

лікарня» обласного центру 

рентгенендоваскулярної діаг-

ностики і лікування з функці-

єю реперфузійних втручань 

Протягом  

року 

Управління охорони 

 здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення хворих на гострий 

коронарний синдром медичними 

послугами – коронарографія та 

стентування 

86.  Створення резерву медика-

ментів для надання невід-

кладної допомоги вагітним 

жінкам, матерям та дітям в 

комунальному закладі Сумсь-

кої обласної ради «Обласний 

клінічний перинатальний 

центр» 

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення невідкладної ме-

дичної допомоги жіночому насе-

ленню 

87.  Створення резерву меди-

каментів для лікування тяж-

кохворих новонароджених в 

комунальній установі «Сумсь-

Протягом  

року 

Управління охорони з 

доровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

Забезпечення надання  невідклад-

ної медичної допомоги новона-

родженим 
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ка обласна дитяча клінічна 

лікарня» 

до розподілу обов’язків 

88.  Забезпечення ефективної 
взаємодії екстреної медич-
ної служби з усіма ланками 
медичної допомоги 

Протягом  
року 

Управління охорони  
здоровʼя  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Своєчасне, цілодобове надання 
екстреної допомоги населенню.  
Досягнення оперативності доїзду 
до місця виклику за 10 хвилин у 
містах у 70% випадків та за 20 хви-
лин у сільській місцевості – у 
60,2% випадків 

89.  Оновлення матеріально-
технічної та лікувально-
діагностичної бази закладів 
охорони здоров'я, що нада-
ють третинну медичну до-
помогу (обласні клінічні 
лікарня, онкологічний дис.-
пансер, перинатальний 
центр, медичний центр со-
ціально небезпечних за-
хворювань, дитяча лікарня) 

Протягом  
року 

Управління охорони  
здоровʼя  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Створення умов для застосування 
новітніх технологій надання меди-
чних послуг, належної організації 
праці медичного персоналу та пе-
ребування хворих 

2. Профілактика інфекційної захворюваності, у т.ч. на соціально-небезпечні хвороби 

Поліпшення якості життя населення 

Профілактика дифтерії, грипу та гострих респіраторно-вірусних захворювань 

90.  Вакцинація проти дифтерії 
дитячого та дорослого насе-
лення у відповідності до 
Національного календаря 
щеплень 

Протягом року Управління охорони 
здоров'я 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Виконання обсягів імунізації 
проти дифтерії за Національним 
календарем щеплень: 3 місяці – 
20%, 6 місяців – 45%, 9 місяців – 
70%, 12 місяців – 96%, доросло-
го населення до 90%  

91.  Проведення санітарно-про-
світницької роботи з питань 
профілактики дифтерії, гри-
пу, популяризації щеплень 

Протягом року Управління охорони 
 здоров'я 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Досягнення обізнаності 80% на-
селення щодо необхідності вак-
цинації проти дифтерії, грипу 
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92.  Щеплення проти грипу в 

передепідемічний сезон 

2020-2021 років осіб із груп 

ризику у відповідності до 

відкоригованого Плану 

Протягом року Управління охорони  

здоров'я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Обсяг щепленнями осіб із груп 

епідемічного та медичного ризи-

ку до 80% від запланованої кіль-

кості 

Профілактика хронічних вірусних гепатитів серед населення 

93.  Проведення засідань у форма-

ті «круглих столів», брифінгів, 

пропагандистських кампаній, 

вуличних інформаційно-

просвітницьких акцій (у т. ч. із 

забезпеченням безоплатного 

обстеження населення) з про-

філактики вірусних гепатитів 

Протягом року Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Охоплення інформаційно-освіт-

німи заходами до 60% населення 

області  

94.  Засідання обласної ради з пи-

тань протидії туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Щокварталу Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Зниження на 10% захворюваності 

та смертності від туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу. Збільшення на 

10% рівня ремісії серед наркохво-

рих 

95.  Проведення аналізу стану 

епідеміологічної ситуації з 

туберкульозом, ВІЛ/  

СНІДом та якості надання 

медичної допомоги ВІЛ-

інфікованим, хворим на ту-

беркульоз та СНІД в області 

Протягом року Управління охорони  

здоров'я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Своєчасність виявлення захворю-

ваності, надання медичної допомо-

ги хворим 

96.  Проведення процедури заку-

півлі тест систем та швидких 

тестів для обстеження підля-

Протягом  

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

Охоплення тестуванням на маркери 

вірусних гепатитів до 80% під-

лягаючих контингентів 
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гаючих груп ризику на марке-

ри вірусних гепатитів 

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

3. Профілактика захворювань. Організація допомоги хворим з хворобами неінфекційного характеру жінкам і дітям 

Покращення ефективності профоглядів, своєчасності діагностики захворювань, амбулаторного і стаціонарного оздоровлення хворих,  

реабілітації та доступності медичної допомоги жінкам і дітям 

97.  Аналіз стану здоров’я насе-

лення, інвалідності, смертнос-

ті у тому числі працездатного 

населення та діяльності закла-

дів охорони здоров’я області 

Протягом 

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків  

Своєчасність виявлення та якість 

оздоровлення хворих, зниження 

інвалідності та смертності 

98.  Проведення профілактичної 

роботи серед населення, 

особливо груп ризику, та 

налагодження профілактик-

ної роботи закладів громад-

ського здоров'я 

Протягом року Управління охорони  

здоров'я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Формування здорового способу 

життя, зниження на 10% кіль-

кості випадків втрати працездат-

ності людини внаслідок хвороб 

99.  Забезпечення раннього ви-

явлення випадків та ризиків 

виникнення серцево-судин-

них захворювань, їх ліку-

вання відповідно до станда-

ртів 

Протягом року Управління охорони  

здоров'я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Зменшення кількості серцево-

судинних захворювань у паці-

єнтів працездатного віку на 10% 

100.  Впровадження скринінгових 

програм у роботу закладів 

охорони здоров'я, новітніх 

стандартів діагностики з ме-

тою раннього виявлення пе-

редпухлинних захворювань та 

злоякісних новоутворень  

Протягом 

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Зниження занедбаності, інва-

лідності, смертності від злоякісних 

новоутворень. Зниження рівня до-

річної летальності та збільшення 

п’ятирічної виживаємості онко-

хворих 

101.  Продовження роботи щодо 

підтвердження звання  ліка-

рень області «Клініка дружня 

Протягом 

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

Дотримання вимог клінічних про-

токолів та міжнародних настанов 

при наданні допомоги дітям. Зни-
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до молоді» та «Лікарня, доб-

розичлива до дитини» 

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 
ження малюкової смертності 

102.  Реалізація в області Концепції 

перинатальної допомоги 

Протягом 

року 

Управління охорони  

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Дотримання вимог клінічних про-

токолів та міжнародних настанов 

при наданні допомоги жінкам і ді-

тям. Зниження малюкової смертно-

сті, недопущення випадків матери-

нської смертності 

ХІІ. ОСВІТА І НАУКА 

1. Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти. 

Оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів 

103.  Відкриття мовних таборів на 
базі закладів загальної се-
редньої освіти І-ІІІ ступенів 

Червень 
 

Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Збільшення кількості дітей, охо-
плених вивченням іноземних мов 
у мовних таборах, до  
10,2 тис. осіб (на 3%) 

104.  Створення інклюзивних кла-
сів у закладах загальної се-
редньої освіти та інклю-
зивних груп у закладах до-
шкільної, професійної (про-
фесійно-технічної) та поза-
шкільної освіти області 

Протягом 
 року 

 

Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Забезпечення умов для навчання 
та виховання дітей з особливими 
освітніми потребами 

105.  Розширення мережі гуртків 
закладів позашкільної осві-
ти, збільшення кількості ді-
тей та учнівської молоді, 
залученої до якісної позаш-
кільної освіти 

Вересень Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Забезпечення права кожної дити-
ни на здобуття якісної позашкі-
льної освіти в Путивльському, 
Лебединському районах, Березів-
ській об’єднаній територіальній 
громаді Глухівського району 

106.  Придбання шкільних авто-
бусів для підвезення до 
місць навчання та у зворот-
ному напрямку учнів закла-
дів загальної середньої осві-

Грудень 
 

Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Підвищення рівня охоплення  
підвезенням шкільними авто-
бусами до місць навчання та у 
зворотному напрямку учнів сіль-
ських шкіл до 98% 
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ти об’єднаних терито-
ріальних громад: Буринсь-
кої, Миколаївської Білопіль-
ського району, Чупахівської 
Охтирського району 

107.  Відкриття додаткових дош-
кільних груп у діючих зак-
ладах дошкільної освіти, по-
вернення приміщень, що три-
валий час використовували-
ся не за призначенням, виве-
дення перших класів у закла-
ди загальної середньої освіти 

Протягом 
року 

Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Збільшення кількості місць у за-
кладах дошкільної освіти та їх 
розвантаження (на 100 місцях – 
100 дітей) 

108.  Модернізація мережі зак-
ладів загальної середньої 
освіти шляхом створення 
опорних закладів 

Протягом року Департамент освіти  
і науки 

 

Боршош І.С. Поліпшення умов для забезпе-
чення якісних освітніх послуг у 
закладах освітина території: Бі-
лопільського району, об’єднаних 
територіальних громад: Кроле-
вецької та Комишанської Охтир-
ського району 

109.  Реалізація завдань і заходів 
обласного соціально-освіт-
нього проекту «Кожна дити-
на має право» 

Протягом року Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Збереження та розвиток мережі 
закладів позашкільної освіти, 
збереження показника охоплення 
дітей позашкільною освітою на 
рівні 75% 

110.  Забезпечення роботи пере-
сувного закладу поза-
шкільної освіти обласного 
центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою 
молоддю в закладах загаль-
ної середньої освіти об’єд-
наних територіальних гро-
мад 

Протягом року Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Збільшення показника охоплення 
позашкільною освітою дітей із 
сільської місцевості до 32% 
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111.  Відкриття навчально-прак-

тичних центрів на базі зак-

ладів професійної (профе-

сійно-технічної) освіти за 

рахунок коштів державного, 

обласного бюджетів, соці-

альних партнерів та інших 

джерел фінансування, не 

заборонених законодавст-

вом 

Протягом року Департамент освіти  

і науки 

 

Боршош І.С. Поліпшення матеріально-техніч-

ної бази  закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

112.  Залучення коштів соціаль-

них партнерів та над-

ходжень від додаткової 

(господарської) діяльності 

закладів професійної (про-

фесійно-технічної) освіти 

для осучаснення нав-

чально-матеріальної бази, 

розширення функцій закла-

дів, підвищення якості під-

готовки кваліфікованих 

робітників 

Протягом року Департамент освіти  

і науки 

 

Боршош І.С. Упровадження сучасних практик 

та технологій у діяльність нав-

чально-практичних центрів на 

базі державних професійно-тех-

нічних навчальних закладів 

«Сумський центр професійно-

технічної освіти з дизайну та 

сфери послуг», «Роменське вище 

професійне училище», держав-

ного навчального закладу 

«Шосткинський центр профе-

сійно-технічної освіти» 

Розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості 

113.  Призначення іменних сти-

пендій голови Сумської об-

ласної державної адмі-

ністрації учням, студентам 

Лютий, 

вересень 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Відзначення стипендією голови 

Сумської обласної державної ад-

міністрації 45 учнів закладів за-

гальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти,  

40 студентів закладів вищої осві-

ти І-ІV рівнів акредитації 
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114.  Проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, турні-

рів, інтелектуальних та 

творчих конкурсів, вихов-

них заходів серед дітей та 

учнівської молоді на 

шкільному, місцевому та 

обласному рівнях, участь у 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні 

Протягом 

 року 

 

Департамент освіти  

і науки 

 

Боршош І.С. Охоплення 4 000 дітей інтелек-

туальними заходами, 10 600 ді-

тей творчими конкурсами,  

11 000 дітей спортивними зма-

ганнями з метою формування 

компетентної, конкурентноспро-

можної, інтелектуально та фізи-

чно розвиненої, творчої, патріо-

тично налаштованої особистості 

115.  Забезпечення участі дітей 

та учнівської молоді у 

всеукраїнських та між 

народних масових заходах, 

у тому числі спортивних   

Протягом 

року 

Департамент освіти  

і науки 

 

Боршош І.С. Охоплення 1 200 дітей інтелект-

туальними заходами, 2 000 дітей 

творчими конкурсами, 850 дітей 

спортивними змаганнями з ме-

тою розвитку їх здібностей і об-

дарувань 

2. Підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти 

Упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, надан-

ня послуг позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах 

116.  Проведення обласного огля-

ду-конкурсу на кращий пси-

хологічний кабінет закладів 

загальної середньої, профе-

сійної (професійно-техніч-

ної), передфахової вищої 

освіти (номінація «Кабінет 

соціального педагога») 

Лютий- 

квітень 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Збільшення обласного показ-

ника забезпеченості психо-

логічними кабінетами до 70%, 

поширення кращого досвіду ма-

теріально-технічного та мето-

дичного забезпечення кабінету 

соціального педагога 

117.  Проведення обласного 

конкурсу «Кращий опорний 

заклад» 

Травень Департамент освіти  

і науки 

Боршош І.С. Визначення кращих проєктів 

опорних шкіл та заохочення їх 

діяльності з метою покращення 

матеріально-технічного та нав-

чально-методичного забезпечен-
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ня опорних закладів загальної 

середньої освіти 

118.  Створення нового освіт-

нього простору (сере-

довища) в перших класах 

усіх закладів загальної се-

редньої освіти області для 

забезпечення доступності та 

комфортності сучасних умов 

навчання, розвитку та спіл-

кування учасників освіт-

нього процесу     

Вересень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Забезпечення закладів загальної 

середньої освіти сучасним нав-

чальним обладнанням, засобами 

навчання відповідно до переліку 

засобів навчання для роботи в 

умовах Нової української школи 

119.  Проведення обласного огля-

ду-конкурсу «На кращу ор-

ганізацію оздоровлення ді-

тей влітку в закладах дош-

кільної освіти» у 2020 році 

Вересень Департамент освіти 

і науки 

 

Боршош І.С. Забезпечення змістовного літ-

нього відпочинку та оздоров-

лення дітей дошкільного віку з 

метою збереження та зміцнення 

їх фізичного здоров’я 

120.  Проведення обласного ета-
пу Всеукраїнського огляду-
конкурсу на кращий заклад 
оздоровлення та відпочинку 

Вересень Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Підвищення рівня якості надан-
ня послуг у сфері оздоровлення 
та відпочинку дітей, стимулю-
вання інноваційної діяльності, 
розробки нових форм і методів 
роботи, поліпшення матеріаль-
но-технічної бази закладів 

121.  Проведення конкурсу на 
кращий гуртожиток серед 
закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти 

Вересень-
жовтень 

Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Створення належних умов про-
живання учнів закладів профе-
сійної (професійно-технічної) 
освіти та поліпшення санітарно-
гігієнічного стану гуртожитків 

122.  Проведення обласного кон-
курсу «Найкращий кабінет 
початкових класів» у 
2020 році 

Жовтень Департамент освіти  
і науки 

Боршош І.С. Поліпшення матеріально-тех-
нічного та навчально-методич-
ного забезпечення кабінетів по-
чаткових класів, створення оп-
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тимальних умов для здобувачів 
освіти, реалізація завдань Дер-
жавного стандарту початкової 
освіти 

123.  Підключення закладів за-

гальної середньої освіти до 

високошвидкісного Інтер-

нету  

Грудень 

 

Департамент освіти  

і науки 

Боршош І.С. Збільшення показника підклю-

чення до високошвидкісного 

Інтернету закладів загальної            

середньої освіти до 85% 

124.  Модернізація матеріально-

технічної бази опорних за-

кладів загальної середньої 

освіти 

Протягом  

року 

Департамент освіти  

і науки 

 

Боршош І.С. Підвищення якості надання 

освітніх послуг учням в опорних 

закладах області, упровадження 

новітніх технологій в освітній 

процес 

125.  Організація інформаційно-

методичної допомоги педа-

гогам закладів загальної 

середньої освіти об’єдна-

них територіальних громад 

Протягом 

 року 

Департамент освіти  

і науки 

Боршош І.С. Надання якісних освітніх послуг 

в закладах загальної середньої 

освіти об’єднаних територіаль-

них громад 

126.  Оновлення навчально-

матеріальної бази закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти сучасним 

обладнанням, технікою, 

матеріалами, інструмен-

тами та пристроями 

Протягом  

року 

 

Департамент освіти  

і науки 

Боршош І.С. Придбання сучасного облад-

нання за рахунок власних над-

ходжень закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

127.  Здійснення експеримен-

тальної діяльності з упро-

вадження елементів дуаль-

ної, дистанційної форм на-

вчання та соціального пар-

тнерства у професійну під-

готовку кваліфікованих 

Протягом 

 року 

Департамент освіти  

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійних на-

вичок учнів закладів про-

фесійної (професійно-технічної) 

освіти 
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робітників у закладах про-

фесійної (професійно-

технічної) освіти 

Навчання протягом життя 

128.  Проведення ІІ обласного 

туру Всеукраїнського кон-

курсу «Учитель року»  

Січень- 

лютий 

 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійної майс-

терності 25 педагогічних пра-

цівників – учасників обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» 

129.  Організація та проведення 

ІV Всеукраїнської науково-

методичної конференції 

«Особистісно-професійна 

компетентність педагога: 

теорія і практика» 

Лютий 

 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Обговорення актуальних проб-

лем особистісно-професійної 

компетентності, вироблення ре-

комендацій щодо теоретичного 

та практичного вдосконалення 

особистісно-професійних якос-

тей педагогів в умовах реформу-

вання освіти України 

130.  Участь у Міжнародній ви-

ставці «Сучасні заклади 

освіти» 

Березень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Поширення передового педа-

гогічного досвіду та інно-

ваційних розробок з метою їх 

впровадження в практичну 

діяльність,  створення творчого 

середовища для педагогічних 

кадрів 

131.  Організація та проведення 

Х обласного Психо-

логічного Форуму 

Квітень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійної май-

стерності 200 спеціалістів пси-

хологічної служби системи 

освіти області 

132.  Проведення обласного фес-

тивалю-огляду фахової май-

стерності педагогів зак-

Квітень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Визначення кращих педа-

гогічних ідей з метою 

впровадження майстерності 
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ладів дошкільної освіти 

«Світ дошкілля» у 2020 році 

педагогічного досвіду в 

закладах дошкільної освіти 

області  

133.  Проведення обласного се-

мінару «Дошкілля світ» – 

BRIK MATE платформа  

 

Квітень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійної май-

стерності методистів, вихо-

вателів закладів дошкільної 

освіти, обмін досвідом роботи 

134.  Проведення обласного се-

мінару «Створення інклю-

зивного освітнього середо-

вища в закладах дошкільної 

освіти» 

Травень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення фахової компе-

тентності спеціалістів органів 

управління освітою, педагог-

гічних працівників закладів до-

шкільної освіти, які відповідають 

за організацію інклюзивного 

освітнього середовища в закла-

дах дошкільної освіти  

135.  Проведення обласної серп-

невої конференції педагог-

гічних працівників 

Серпень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підведення підсумків за 

2020/2021 навчальний рік та ви-

значення пріоритетних на-

прямків діяльності галузі на но-

вий навчальний рік 

136.  Проведення обласного фо-

руму педагогічних праців-

ників закладів позашкільної 

освіти  

Жовтень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійної компе-

тентності педагогів за напрям-

ками позашкільної освіти 

137.  Проведення ІV Форуму 

директорів закладів освіти 

Жовтень Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Удосконалення управлінської 

діяльності керівників закладів 

освіти, обмін досвідом роботи, 

налагодження ефективної спів-

праці на різних рівнях 

138.  Участь у Міжнародній ви-

ставці «Інноватика в сучас-

ній освіті» 

Жовтень Департамент освіти  

і науки 

 

Боршош І.С. Передача та набуття кращого 

педагогічного досвіду закладами 

освіти області 
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139.  Проведення І (зонального) 

туру Всеукраїнського кон-

курсу «Учитель року» 

Листопад Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійної майс-

терності вчителів 

140.  Організація та проведення                          

VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Освітні інновації: філо-

софія, психологія, педагогі-

ка»  

Грудень 

 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Забезпечення розвитку профе-

сійних партнерських стосунків у 

співробітництві з зарубіжними та 

українськими колегами 

 

141.  Здійснення перепідготовки 

дорослого населення за ва-

учерами у професійних 

(професійно-технічних) зак-

ладах освіти 

Протягом  

року 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Задоволення освітніх потреб 

дорослого населення області 

(відповідно до заявки Сумського 

обласного центру зайнятості) 

142.  Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів освіти 

 

Протягом 

 року 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійної компе-

тентності педагогічних праців-

ників закладів дошкільної, зага-

льної середньої, професійної 

(професійно-технічної), вищої  

(І-ІІ рівнів акредитації) освіти 

XV. МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА 

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Сумської області 

Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією 

143.  Розроблення схеми плану-

вання територій Білопільсь-

кого, Великописарівського 

Глухівського, Конотопсь-

кого, Краснопільського, Кро-

левецького, Лебединського, 

Липоводолинського Нед-

ригайлівського, Охтирського, 

Путивльського, Середино-

Протягом  

року 

Управління містобудуван-

ня та архітектури  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення цих населених пун-

ктів та територій області місто-

будівною документацією  
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Будського, Сумського, Трос-

тянецького та Шосткинсь-

кого районів 

144.  Розроблення генеральних 

планів міст Глухів, Конотоп, 

Білопілля, Буринь, Кроле-

вець, Путивль Середина-

Буда, їх розгляд на обласній 

архітектурно-містобудівній 

раді 

Протягом  

року 

Управління містобудуван-

ня та архітектури  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення цих населених пун-

ктів та територій області місто-

будівною документацією  

145.  Розроблення генеральних 

планів сільських населених 

пунктів: 

Будівельне, Студенки, Нек-

расове, Полошки Глухівсь-

кого району; 

Підлозіївка Охтирського 

району; 

Курилівка Конотопського 

району; 

Нова Слобода Путивльсь-

кого району; 

Кам’янка Середино-Будсь-

кого району; 

Бишкінь Лебединського ра-

йону;  

Мезенівка Краснопільського 

району; 

Ницаха Тростянецького ра-

йону; 

Велика Чернеччина Сумсь-

кого району 

Протягом  

року 

Управління містобудуван-

ня та архітектури  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення цих населених пун-

ктів та територій області місто-

будівною документацією  
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Організація ведення містобудівного кадастру на обласному рівні 

146.  Створення та ведення місто-

будівного кадастру на обла-

сному та місцевих рівнях: 

внесення даних до місто-

будівного кадастру на обла-

сному рівні; 

проведення моніторингу 

створення та ведення місто-

будівного кадастру на міс-

цевому рівні 

Протягом  

року 

Управління містобудуван-

ня та архітектури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Надання інформації з місто-

будівного кадастру населених 

пунктів на території області за 

запитами юридичних та фізичних 

обіб 

VІ. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК, ОБОРОННА РОБОТА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

1. Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

Поліпшення  криміногенної ситуації на території Сумської області 

147.  Засідання оперативного штабу 
з координації роботи у галузі 
законності, правопорядку та 
обороноздатності в Сумській 
області 

Щотижня Управління взаємодії з 
правоохоронними ор-

ганами та оборонної ро-
боти  

Боршош І.С. Інформування голови Сумської 
обласної державної адміністрації 
про криміногенну ситуацію в обла-
сті. Надання правоохоронним орга-
нам рекомендацій та доручень, 
спрямованих на покращення кри-
міногенної ситуації в області. Діє-
вий контроль за суспільно-
політичною ситуацією в області, 
оперативне реагування на резонан-
сні події 

148.  Забезпечення виконання захо-
дів Комплексної обласної 
програми «Правопорядок на 
2016-2020 роки» в частині 
придбання та встановлення 
камер відеоспостереження на 
території Сумської області 

Протягом  
року 

Управління взаємодії з 
правоохоронними ор-

ганами та оборонної ро-
боти  

Боршош І.С. Встановлення до кінця 2020 року 
камер відеоспостереження у містах 
та районах Сумської області (на 
в’їздах, виїздах, в місцях масового 
скупчення людей). Орієнтовна кі-
лькість камер – 105 штук 
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149.  Моніторинг діяльності гро-
мадських формувань з охоро-
ни громадського порядку, у 
тому числі їх участі в охороні 
державного кордону 

Протягом  
року 

Управління взаємодії з 
правоохоронними ор-

ганами та оборонної ро-
боти  

Боршош І.С. Визначення проблематики діяль-
ності громадських формувань в 
населених пунктах області та роз-
роблення плану заходів щодо їх 
вирішення. Залучення громадян до 
активної роботи за напрямком за-
безпечення громадського порядку 

150.  Здійснення перевірок ра-
йонних державних адмі-
ністрацій/виконавчих комі-
тетів міських рад щодо пов-
новаження у галузі оборон-
ної роботи, забезпечення 
законності, правопорядку  

Протягом  
 року  

Управління взаємодії з 
правоохоронними ор-

ганами та оборонної ро-
боти 

Боршош І.С. Надання консультативно-мето-
дичної та практичної допомоги 
районним державним адміністра-
ціям/виконавчим комітетам місь-
ких рад з питання оборонної ро-
боти, забезпечення законності, 
правопорядку в області 

2. Організація та проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу 

Виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 

151.  Засідання Сумської обласної 
призовної комісії 

Березень, 
вересень 

Управління взаємодії з 
правоохоронними ор-

ганами та оборонної ро-
боти 

Боршош І.С. Організація виконання планових 
завдань з призову на строкову 
військову службу 

152.  Проведення інструкторсько-
методичних занять з чле-
нами обласної, районних, 
міських призовних комісій з 
питань організації чергового 
призову громадян України 
на строкову службу  

Березень,  
вересень  

Управління взаємодії з 
правоохоронними ор-

ганами та оборонної ро-
боти 

Боршош І.С. Обговорення проблемних питань, 
які виникають під час виконання 
планових завдань з призову на 
строкову військову службу, на-
дання відповідних доручень міс-
цевим органам виконавчої влади, 
органам місцевого самов-
рядування та органам військового 
управління щодо їх усунення 

3. Виконання завдань територіальної оборони 

Підготовка території області до оборони в особливий період, організація та проведення заходів, 

повʼязаних з територіальною обороною області 

153.  Проведення командно-
штабного тренування з пи-

Протягом  
року 

Управління взаємодії з 
правоохоронними ор-

Боршош І.С. Підготовка території області до 
оборони, забезпечення умов для 



 

 

38 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

тань організації та ведення 
територіальної оборони на 
території Сумської області 

ганами та оборонної ро-
боти 

надійного функціонування орга-
нів державної влади, органів вій-
ськового управління, організація 
охорони та оборони важливих 
об’єктів та комунікацій, підгото-
вка до формування частин (заго-
нів, підрозділів), що передбачені 
для виконання завдань територіа-
льної оборони в особливий пері-
од 

4. Шефська допомога Збройним Силам України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України 

Підвищення боєздатності військових частин 

154.  Виконання Указу Прези-
дента України від 11 лютого 
2016 року № 44/2016 «Про 
шефську допомогу Зброй-
ним Силам України, Націо-
нальній гвардії України та 
Державній прикордон-ній 
службі України» з метою 
надання шефської допомоги 
військовим частинам Зброй-
них Сил України, Націо-
нальної гвардії України та 
Сумському прикордонному 
загонові, що дислокуються 
на території Сумської облас-
ті 

Протягом року Управління взаємодії з 
правоохоронними органа-
ми та оборонної роботи 

Боршош І.С. Підвищення боєздатності війсь-
кових частин Збройних Сил Ук-
раїни, Національної гвардії Укра-
їни та Сумського прикор-донного 
загону, що дислокуються на те-
риторії Сумської області, за ра-
хунок шефської допомоги про-
довольчими товарами, паливно-
мастильними матеріалами, мате-
ріально-технічними засобами, 
фінансами, ремонтом техніки та 
облаштуванні військових місте-
чок, яка надається районними 
державними адміністраціями, 
міськими радами області, волон-
терами, підприємствами, устано-
вами, організаціями 

7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Забезпечення запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

155.  Проведення засідання Сум-
ської обласної комісії з пи-
тань техногенно-еколо-

Протягом  
року 

Департамент цивільного 
захисту населення  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-

Координація діяльності районних 
державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, під-
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гічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій щодо вико-
нання завдань, спрямованих 
на запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного 
характеру 

рівник апарату відповідно 
до розподілу обов’язків 

приємств, установ та організацій, 
пов’язаної із забезпеченням тех-
ногенно-екологічної безпеки, за-
хисту населення і територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій, 
запобігання виникненню надзви-
чайних ситуацій і реагування на 
них 

Підвищення рівня захисту інформації органів управління цивільного захисту в мирний час та особливий  період  

156.  Створення у Департаменті 

комплексної системи захис-

ту інформації на об’єкти 

інформаційної діяльності 

Департаменту цивільного 

захисту населення 

Протягом  

року 

Департамент цивільного 

захисту населення  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Атестація комплексної системи 

захисту інформації та періодич-

ного інструментального контро-

лю захищеності інформації на 

об’єкти інформаційної діяльності 

Департаменту цивільного захисту 

населення на загальну суму  

60 тис. гривень 

Підвищення стану готовності органів управління та сил цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації техноген-

ного та природного характеру 

157.  Проведення штабного тре-
нування з органами управ-
ління цивільного захисту 
територіальних підсистем 
єдиної державної системи 
цивільного захисту (із залу-
ченням органів з евакуації) 
щодо переведення територі-
альної підсистеми єдиної 
державної системи цивіль-
ного захисту з режиму фун-
кціонування в мирний час на 
режим функціонування в 

Протягом  
року 

Департамент цивільного 
захисту населення 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-
вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Забезпечення готовності органів 
управління цивільного захисту 
області до дій в умовах особли-
вого періоду 
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особливий період 

158.  Командно-штабні навчання 

з органами управління та 

силами цивільного захисту: 

місто Конотоп, Конотопсь-

кий район, 

Середино-Будський район, 

місто Кролевець, Кролеве-

цький район 

Протягом  

року 

 

27-28 травня 

 

09-10 вересня 

21-22 жовтня 

Департамент цивільного 

захисту населення 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Визначення рівня реального сту-

пеню готовності органів управ-

ління і сил цивільного захисту 

територіальних підсистем єдиної 

державної системи цивільного 

захисту щодо запобігання і реа-

гування на надзвичайні ситуації 

техногенного характеру в умовах 

мирного часу та особливого пері-

оду. Охоплення навчанням не 

менш 30% підприємств господар-

ської діяльності зазначених міст 

та районів 

159.  Тренування обласної комісії 

з питань техногенно-

екологічної безпеки та над-

звичайних ситуацій, органів 

управління цивільного захи-

сту міст та районів, облас-

них служб цивільного захис-

ту щодо виконання завдань 

під час виникнення пожеж у 

лісах, на торфовищах та 

сільськогосподарських  угід-

дях,  несприятливих погод-

них умов в осінньо-зимовий 

період 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 червня, 

7 жовтня 

Департамент цивільного 

захисту населення 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення готовності органів 

управління та сил цивільного за-

хисту по реагуванню на надзви-

чайні ситуації, які можуть виник-

нути внаслідок стихійного лиха, 

під час погіршення погодних 

умов 

160.  Тренування з органами  ви-

конавчої влади та місцевого 

самоврядування щодо орга-

 

 

 

Департамент цивільного 

захисту населення 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

Підвищення готовності органів 

виконавчої влади, органів місце-

вого самоврядування щодо орга-
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нізації заходів з евакуації та 

їх забезпечення в районах:  

Білопільському 

Великописарівському 

Глухівському 

Краснопільському 

Сумському 

Тростянецькому 

Ямпільському 

 

 

6-7 лютого 

20-21 лютого 

5-6  березня 

19-20 березня 

2-3 квітня 

9-10 квітня 

23-24 квітня 

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 
нізації заходів з евакуації у разі 

збройних конфліктів з роз-

гортанням органів з евакуації, 

практичним відпрацюванням за-

ходів з оповіщення та евакуації 

населення і забезпечення пуб-

лічної (громадської) безпеки та 

порядку в населених пунктах, 

транспортного забезпечення 

Забезпечення укриття населення, здійснення контролю за використанням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту 

161.  Утримання захисних споруд 

цивільного захисту, прове-

дення їх інвентаризації та 

приведення в готовність до 

застосування за призна-

ченням 

Протягом 

року  

Департамент цивільного 

захисту населення 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Підвищення рівня укриття насе-

лення в можливих зонах уражен-

ня. Здійснення комплексу заходів 

щодо відновлення функціонуван-

ня захисних споруд цвільного 

захисту за призначенням та їх 

доукомплектування необхідними 

засобами цивільного захисту і 

майном  

Організація забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання 

162.  Придбання засобів інди-

відуального захисту (проми-

словими протигазами) орга-

нів дихання від сильно-

діючих отруйних речовин  

Протягом  

року 

Департамент цивільного 

захисту населення  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Підвищення рівня захисту насе-

лення від сильнодіючих отруйних 

речовин. Придбання засобів раді-

аційного та хімічного захисту 

для: 

персоналу радіаційного та хіміч-

но небезпечних об’єктів у повно-

му обсязі (рівень забезпечення – 

100%); 
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працівників підприємств, розта-

шованих у зоні можливого радіа-

ційного і хімічного забруднення 

(рівень забезпечення не менше 

70% від потреби) непрацюючого 

населення, яке проживає у про-

гнозованих зонах хімічного за-

бруднення (рівень забезпечення 

не менше 40% від потреби)  

Накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

163.  Поповнення регіонального 

матеріального резерву 

Протягом  

року 

Департамент цивільного 

захисту населення  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Накопичення матеріальних засо-

бів для їх застосування під час 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та при-

родного характеру з обсягом фі-

нансування 465 тис. гривень 

VII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

1. Забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, у тому числі на право своєчасного одержання винагороди за працю 

Своєчасне одержання винагороди за працю 

164.  Засідання обласної тимчасо-

вої комісії з питань пога-

шення заборгованості із за-

робітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, сти-

пендій та інших соціальних 

виплат та здійснення конт-

ролю за виконанням рішень 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Недопущення виникнення забор-

гованості в бюджетних органі-

заціях, зростання заборгованості 

з виплати заробітної плати на 

підприємствах, установах та ор-

ганізаціях області  

165.  Моніторинг погашення забор-

гованості з виплати заро-

бітної плати в розрізі під-

приємств-боржників 

Щотижня Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Своєчасне надання інформації 

керівництву Сумської обласної 

державної адміністрації про стан 

заборгованості на підприємствах, 
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установах і організаціях області  

166.  Розроблення, узагальнення 

та затвердження помісячних 

графіків погашення забор-

гованості на економічно ак-

тивних підприємствах 

Лютий- 

березень 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Недопущення виникнення забор-

гованості в бюджетних органі-

заціях, зростання заборгованості 

з виплати заробітної плати на 

підприємствах, установах та ор-

ганізаціях області упродовж  

2020 року 

2. Розробка та організація виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості, контроль за їх виконанням 

Підвищення рівня соціальної захищеності різних груп населення від безробіття 

167.  Координація дій та моні-

торинг виконання Програми 

зайнятості населення Сумсь-

кої області на 2018- 

2020 роки 

Протягом  

року 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Сприяння створенню 9,76 тис. 

нових робочих місць, стабілізація 

ситуації на ринку праці в області, 

недопущення зростання рівня 

безробіття вище 8,2% 

168.  Проведення 4 засідань обла-

сної робочої групи з питань 

легалізації виплати заробіт-

ної плати та зайнятості на-

селення  

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Зменшення кількості працівників, 

які отримують заробітну плату на 

рівні або менше мінімальної за-

робітної плати, до 6%, збіль-

шення надходження до місцевих 

бюджетів 

3. Ведення колективних переговорів та укладання територіальних тарифних угод, вирішення  колективних трудових спорів (конфліктів) 

Посилення соціального діалогу в регіоні 

169.  Проведення обласного кон-

курсу «Кращий колективний 

договір»  

Квітень Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Підняття іміджу соціального діа-

логу на локальному рівні. Попу-

ляризація практики кращих умов 

колективних договорів, їх вико-

нання 
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170.  Організаційне забезпечення 

проведення 2 засідання регі-

ональної тристоронньої со-

ціально-економічної ради 

Березень, 

вересень  

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Посилення соціального діалогу 

між органами влади, робото-

давцями та профспілками, зняття 

соціальної напруги в області 

171.  Проведення засідання у фо-

рматі «круглого столу» з 

нагоди Всесвітнього дня 

гідної праці за участю соціа-

льних партнерів та громад-

ських організацій  

Жовтень Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Зняття соціальної напруги в об-

ласті, посилення співпраці з гро-

мадськими організаціями. Впро-

вадження принципів гідної праці 

на Сумщині 

4. Забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та органі-

заціях усіх форм власності 

Соціальний захист працівників на підприємствах, в установах і організаціях області зі шкідливими та важкими умовами праці 

172.  Надання консультацій робо-

тодавцям та працівникам з 

питань соціального захисту 

працюючих, зайнятих на 

роботах з несприятливими 

умовами праці 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Надання консультацій робото-

давцям та працівникам щодо прав 

працівників на захист за роботу у 

шкідливих та важких умовах 

праці 

5. Забезпечення в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги 

Надання житлових субсидій усім сім’ям області, які потребують державної підтримки 

173.  Контроль за організацією 

райдержадміністраціями та 

міськвиконкомами виїздів 

«мобільних соціальних офі-

сів» з питань надання жит-

лових субсидій 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Підвищення рівня обізнаності 

населення з питань надання жит-

лових субсидій, наближення со-

ціальних послуг до населення  

174.  Проведення інформаційно-

роз’яснювальної кампанії 

(ефіри на місцевому телеба-

ченні, статті в газетах тощо) 

з метою залучення громадян 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Підвищення рівня обізнаності 

населення з питань надання жит-

лових субсидій та залучення 40% 

домогосподарств області до про-

грами житлових субсидій 
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до програми надання житло-

вих субсидій на житлово-

комунальні послуги 

175.  Моніторинг стану призна-

чення та надання житлових 

субсидій населенню в умо-

вах підвищення цін і тарифів 

на комунальні послуги 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Залучення найбільш вразливих 

верств населення до програми 

житлових субсидій 

176.  Моніторинг залученням без-

робітних громадян на гро-

мадські роботи для оформ-

лення субсидій за напрям-

ком «Інформування насе-

лення про порядок отриман-

ня житлових субсидії та ро-

бота з документацією» 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Залучення не менше 150 без-

робітних осіб з метою своє-

часного нарахування субсидій та 

повідомлення громадян про ре-

зультати розгляду заяв 

177.  Моніторинг стану надання 

житлових субсидій населен-

ню у грошовій формі 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Залучення населення до програ-

ми житлових субсидій 

6. Реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян 

Сприяння соціальному забезпеченню, контроль за правильним та своєчасним призначенням та виплатою пенсій 

178.  Проведення засідання комі-

сії з визначення даних про 

заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження 

в 1986-1990 роках 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Видача довідок про заробітну 

плату за роботу в зоні відчуження 

в 1986-1990 роках для приз-

начення та перерахунку пенсій 

постраждалим внаслідок Чорно-

бильської катастрофи  

179.  Здійснення нагляду за до-

держанням норм чинного 

законодавства під час приз-

начення та виплати пенсій 

органами Пенсійного фонду 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Проведення перевірки ново-

призначених пенсійних справ та 

перерахунків призначених пенсій 
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України 

180.  Забезпечення надання щомі-

сячної довічної державної 

стипенії  

Щокварталу Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Здійснення контролю за надан-

ням щомісячної довічної дер-

жавної стипендії 

Соціальний захист та соціальне забезпечення вимушено переміщених осіб 

181.  Організація обліку виму-
шено переміщених осіб з 
тимчасово окупованої тери-
торії України, районів про-
ведення операції об’єднаних 
сил  

Щомісяця  Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання довідок вимушено пе-
реміщеними особами, які мають 
на це право  

182.  Організація надання виму-
шено переміщеним особам 
щомісячної адресної допо-
моги на покриття витрат на 
оплату житлово-комуналь-
них послуг 

Щомісяця Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Призначення та виплата що-
місячної адресної допомоги на 
покриття витрат на проживання, 
вимушено переміщеним особам, 
які мають на це право  

183.  Організація надання виму-
шено переміщеним особам 
усіх видів державних соці-
альних допомог відповідно 
до законодавства 

Щомісяця Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Призначення та виплата дер-
жавних допомог вимушено пере-
міщеним особам, які мають на це 
право 

184.  Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з 
питань соціального захисту 
вимушено переміщених осіб  

Протягом 
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Підвищення рівня обізнаності 
вимушено переміщених осіб що-
до порядку їх реєстрації, права на 
отримання пільг, пенсії та допо-
моги за новим місцем проживан-
ня 
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185.  Співпраця з благодійними, 
громадськими, волонтерсь-
кими організаціями з питань 
надання допомоги вимуше-
но переміщеним особам 

Протягом 
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання вимушено переміщеним 
особам соціальної підтримки 

Забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей з дітьми, ін-

ших громадян, які потребують матеріальної допомоги 

186.  Здійснення контролю за пра-
вильністю призначення та 
виплати державних соціаль-
них допомог особам з інва-
лідністю з дитинства, сім’ям 
з дітьми, дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьків-
ського піклування, малоза-
безпеченим сім’ям  

Протягом  
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання методичної допомоги 
структурним підрозділам з пи-
тань соціального захисту насе-
лення райдержадміністрацій, мі-
ських рад з питання призначення 
та виплати усіх видів державних 
соціальних допомог особам, які 
мають на це право 

187.  Реалізація пілотного проекту 
щодо виплати при народ-
женні дитини грошової ком-
пенсації вартості одно-
разової натуральної допо-
моги «пакунок малюка» 

Протягом  
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення надання при наро-
дженні дитини грошової компен-
сації вартості одноразової нату-
ральної допомоги «пакунок ма-
люка» 

Соціальне забезпечення та соціальний захист учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та членів їх сімей 

188.  Ведення захищеної ефект-
ронної бази даних демо-
білізованих учасників 
АТО/ООС, родин загиблих 
учасників АТО/ООС  

Протягом  
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Внесення відомостей до Єдиної 
бази обліку демобілізованих уча-
сників АТО/ООС та родин загиб-
лих, підтримка її в актуальному 
стані 

189.  Організація роботи облас-
ного та місцевих центрів на-
дання допомоги учасникам 
АТО/ООС та членам їх сі-

Протягом  
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення потреб у різних 
видах соціальних послуг учас-
ників АТО/ООС, членів їх сімей  
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190.  Організація роботи Коорди-
наційної ради з надання до-
помоги учасникам АТО та 
членам їх сімей 

Протягом  
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Вивчення потреби учасників 
АТО/ООС, членів їх сімей щодо 
різних видів послуг  

191.  Забезпечення реалізації Об-

ласної програми здійснення 

компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомо-

більним транспортом на ав-

тобусних маршрутах за-

гального користування на 

2016-2020 роки 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення безоплатного пере-

везення та пільгового проїзду 

окремих категорій пільговиків 

області автомобільним транспор-

том на міжміських автобусних 

маршрутах загального користу-

вання  

Реалізація державних гарантій на право своєчасного одержання пільг і компенсацій 

192.  Засідання Консультативної 

ради з питань соціального 

захисту громадян, які пост-

раждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи 

Квітень, 

грудень 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Вирішення соціальних проблем 

осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

193.  Здійснення заходів щодо 

соціального захисту окре-

мих категорій громадян від-

повідно до чинного законо-

давства 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання пільг окремим категорі-

ям громадян відповідно до дію-

чого законодавства 

194.  Засідання комісії з розгляду 

документів для видачі пос-

відчень громадянам, які пос-

траждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Видача посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи, та членам 

їх сімей 
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195.  Проведення пам’ятних захо-

дів до 34-их роковин Чорно-

бильської катастрофи 

26 квітня 

 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, ви-

вчення проблемних питань осіб, 

постраждалих внаслідок Чорно-

бильської катастрофи 

196.  Проведення пам’ятних захо-

дів до Дня вшанування уча-

сників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській 

АЕС 

14 грудня 

 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, вив-

чення проблемних питань осіб, 

постраждалих внаслідок Чорно-

бильської катастрофи  

Соціальне забезпечення осіб, які отримали тілесні ушкодження під час участі в акціях громадського протесту, що відбулися в Україні у пе-

ріод з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року 

197.  Контроль за своєчасним на-

данням одноразової гро-

шової допомоги членам сі-

мей осіб, смерть яких 

пов’язана з участю у масо-

вих акціях громадського 

протесту, що відбулися у 

період з 21 листопада  

2013 року по 21 лютого 

2014 року та особам, які 

отримали тяжкі тілесні 

ушкодження, ушкодження 

середньої тяжкості та легкі 

тілесні ушкодження, побої, 

мордування під час участі у 

зазначених акціях 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В Забезпечення отримання одно-

разової грошової допомоги від-

повідно до чинного законо-

давства 

7. Реалізація державної політики в галузі материнства і дитинства, сім'ї та молоді 

Поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми 
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198.  Проведення засідання об-

ласної Координаційної ради 

з питань сімейної, гендерної 

політики та протидії торгівлі 

людьми 

Щокварталу Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В Координація заходів з питань 

насильства в сім’ї, протидії торгі-

влі людьми, забезпечення генде-

рної рівності та надання допомо-

ги постраждалим особам 

199.  Проведення інформаційно-
просвітницьких кампаній до  
Дня матері, Міжнародного 
дня сім’ї, Всесвітнього дня 
боротьби з торгівлею людь-
ми, Європейського дня бо-
ротьби з торгівлею людьми, 
акції «16 днів проти насиль-
ства» 

Протягом 
року 

Департамент соціального 
захисту населення  

Купрейчик І.В Пропаганда толерантних відно-
син у сім’ї, підвищення ролі ба-
тьків у вихованні дитини, форму-
вання ненасильницької поведін-
ки; виявлення постраждалих від 
торгівлі людьми, попередження 
фактів потрапляння в ситуацію 
торгівлі людьми  

8. Забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних осіб 

Створення умов доступності до соціальних послуг різних вразливих категорій населення 

200.  Забезпечення проведення 
заходів для дітей з інвалідні-
стю з нагоди Міжнародного 
дня захисту дітей  

Травень Департамент соціального 
захисту населення 

Купрейчик І.В Проведення культурно-масових 
заходів для осіб з інвалідністю з 
метою забезпечення їх інтеграції 
в суспільство 

201.  Забезпечення проведення 
заходів з нагоди Міжна-
родного дня людей з інвалі-
дністю 

Листопад-
грудень 

Департамент соціального 
захисту населення 

Купрейчик І.В Проведення культурно-масових 
заходів для осіб з інвалідністю з 
метою забезпечення їх інтеграції 
в суспільство 

202.  Контроль за наданням соці-
альних послуг особам та 
дітям з інвалідністю, оди-
ноким непрацездатним гро-
мадянам в установах соці-
ального захисту населення 

Щокварталу Департамент соціального 
захисту населення 

Купрейчик І.В Забезпечення соціальними пос-
лугами вразливих категорій насе-
лення в установах соціального 
захисту населення 

203.  Проведення засідання облас-
ної кординаційної ради з 
вирішення питань осіб з ін-
валідністю 

Щопівроку Департамент соціального 
захисту населення 

Купрейчик І.В Підвищення рівня обізнаності та 
покращення соціального захисту 
вразливих категорій населення 
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204.  Перевірка діяльності тери-
торіальних центрів соці-
ального обслуговування (на-
дання соціальних послуг), 
структурних підрозділів з 
надання соціальних послуг 
об’єднаних територіальних 
громад 

Протягом  
року 

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В Організація надання соціальних 
послуг, у тому числі в об’єднаних 
територіальних громадах, відпо-
відно до вимог державних стан-
дартів 

205.  Проведення обласного тур-

ніру спортивних змагань з 

шахів та шашок серед меш-

канців будинків-інтернатів 

для громадян похилого віку 

та інвалідів 

Квітень  

2020 року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В Забезпечення спортивно-оздо-

ровчої роботи в інтернатних ус-

тановах 

206.  Проведення обласного куль-

турно-мистецького заходу 

до Міжнародного дня лю-

дей похилого віку та Дня 

ветеранів 

Жовтень 

2020 року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В Забезпечення культурно-доз-

віллєвої роботи, розвитку само-

діяльної творчості, покращення 

дозвілля мешканців в інтер-

натних установах 

207.  Проведення перевірок дія-

льності інтернатних установ 

та надання соціальних пос-

луг 

Протягом  

 року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В Забезпечення надання населенню 

гарантованих державою якісних 

соціальних послуг  

208.  Проведення моніторингу 

надання та оцінки якості 

соціальних послуг в будин-

ках-інтернатах для грома-

дян похилого віку та інвалі-

дів 

Протягом  

 року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Організація надання населенню 

гарантованих державою якісних 

соціальних послуг 
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9. Сприяння санаторно-курортному лікуванню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

Охоплення санаторно-курортним оздоровленням осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО 

209.  Вивчення потреби в забез-

печенні санаторно-курорт-

ними путівками для оздо-

ровлення осіб з інвалід-

ністю, ветеранів війни та 

праці, осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської ка-

тастрофи, учасників АТО 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення окремих категорій 

громадян санаторно-курортними 

путівками відповідно до потреби 

та фінансування  

210.  Контроль за закупівлею в 

містах та районах сана-

торно-курортних путівок 

для оздоровлення окремих 

категорій населення 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. 100% використання коштів з 

державного бюджету на закупів-

лю санаторно-курортних путівок 

окремим категоріям громадян  

Забезпечення путівками для оздоровлення окремих категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

211.  Вивчення потреби в забез-

печенні путівками для оздо-

ровлення окремих категорій 

дітей відповідно до чинного 

законодавства в дитячих 

центрах «Артек» і «Молода 

гвардія» 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення окремих категорій 

дітей санаторно-курортними пу-

тівками відповідно до потреби та 

фінансування  

212.  Проведення державної ате-
стації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку 

Червень-
серпень  

Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення реалізації єдиної 
державної політики у сфері 
оздоровлення та відпочинку ді-
тей, оцінювання стану органі-
зації та здійснення оздоровчо-
виховного процесу, стану мате-
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ріально-технічної бази закладу і 
забезпечення відповідними фа-
хівцями 

213.  Проведення 4 засідань об-
ласної координаційної ради 
з оздоровлення, відпочинку 
та зайнятості дітей, учнів-
ської та студентської молоді 
влітку 2020 року 

Щокварталу Департамент соціального 
захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення належного функ-
ціонування таборів відпочинку 
та оздоровлення 

10. Забезпечення виконання державних програм соціального захисту окремих категорій населення  

та виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

Підвищення рівня соціальної захищеності різних груп населення 

214.  Забезпечення реалізації Об-

ласної комплексної програ-

ми соціального захисту на-

селення на 2017-2021 роки 

Протягом 

року 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В 100% забезпечення належного 

соціального захисту окремих ка-

тегорій громадян області, які є 

учасниками програми 

VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ 

1. Реалізація державної політики в галузі соціального захисту дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування 

Збереження сімейного середовища для дитини та запобігання вилученню дитини з сім’ї 

215.  Проведення засідання між-

відомчої робочої групи з 

реформування системи інс-

титуційного догляду та ви-

ховання дітей 

Щомісяця Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Забезпечення міжгалузевої 

співпраці щодо реформування 

системи інституційного догляду 

та виховання дітей в області 

216.  Інформаційне наповнення 

регіонального інформацій-

ного ресурсу тематикою ре-

формування системи інс-

титуційного догляду та ви-

ховання дітей 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Забезпечення інформування щодо 

стану реформування системи ін-

ституційного догляду та вихо-

вання дітей в області 

217.  Затвердження, впровад-

ження регіонального плану 

Січень- 

червень 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Розроблення плану трансфор-

мації кожного закладу інститут-
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реформування системи інс-

титуційного догляду та ви-

ховання дітей 

ційного догляду та виховання 

дітей 

218.  Проведення на території 

області Всеукраїнського 

рейду «Урок» 

Вересень-

жовтень 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Забезпечення залучення дітей 

шкільного віку до навчання, по-

вернення дітей, які не нав-

чаються, до навчальних закладів 

219.  Аналіз діяльності центрів 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей області та 

координація роботи щодо 

соціально-правового захисту 

вихованців закладів 

Грудень Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Повернення дітей до біологічної 

родини, надання дітям соціально-

правового статусу, влаштування 

дітей до сімейних форм вихо-

вання. Коригування роботи 

служб у справах дітей районних 

державних адміністрацій та місь-

ких рад 

220.  Моніторинг та аналіз ін-

формації, внесеної до Єди-

ної інформаційно-аналітич-

ної системи «Діти» щодо 

дітей, які відібрані від бать-

ків без позбавлення батьків-

ських прав та забезпечення 

їх соціально-правового за-

хисту 

Щомісяця Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Забезпечення соціально-право-

вого захисту дітей, які відібрані 

від батьків без позбавлення бать-

ківських прав 

221.  Перевірка стану соціально-

правового захисту дітей, які 

влаштовані до Сумського 

обласного спеціалізованого 

будинку дитини 

Щокварталу Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Надання соціально-правового 

статусу дітям, батьки яких ухи-

ляються від виконання батьківсь-

ких обов’язків 

222.  Заходи з реалізації Націо-
нальної стратегії реформу-
вання системи інституцій-

Протягом 
року 

Служба у справах дітей 
 

Купрейчик І.В. Створення умов для забезпечення 
прав дитини-сироти, дитини, поз-
бавленої батьківського піклу-
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ного догляду та виховання 
дітей  

вання, на проживання і вихо-
вання в сім’ях, або в умовах, мак-
симально наближених до сі-
мейного середовища, та ство-
рення системи якісних і ефек-
тивних форм альтернативного 
догляду 

223.  Виконання заходів Держав-

ної соціальної програми 

«Національний план дій що-

до реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» на період 

до 2021 року 

Протягом 

року 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Удосконалення регіональної сис-

теми захисту прав та інтересів 

дітей на території області 

224.  Контроль за умовами утри-

мання та виховання, термі-

ном перебування дітей у 

центрах соціально-психоло-

гічної реабілітації дітей об-

ласті (м. Суми, м. Шостка, 

с. Хоружівка Недригайлівсь-

кого району) 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Надання вихованцям закладів 

комплексної соціальної, психо-

логгічної, педагогічної, медичної, 

правової допомоги 

225.  Висвітлення кращого пози-

тивного досвіду функціону-

вання сімейних форм на 

Сумщині, створення відео-

сюжетів на телебаченні, ра-

діо, статей у друкованих 

ЗМІ 

Щокварталу Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Популяризація сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського пік-

лування, висвітлення стану роз-

витку сімейних форм на Сум-

щині, створення позитивного імі-

джу жінки-матері 

226.  Ведення обліку дітей, які 

стали сиротами, внаслідок 

загибелі батьків в 

АТО/ООС 

Щокварталу 

 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Вжиття заходів соціального за-

хисту дітей, які стали сиротами 

внаслідок загибелі батьків в 

АТО/ООС 

Контроль та  координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування, підприємств,  
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установ та організацій незалежно  всіх  форм  власності у вирішенні  питань соціального захисту дітей  

та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності 

227.  Проведення обласного захо-

ду з нагоди Міжнародного 

Дня захисту прав дитини за 

участю начальників служб у 

справах дітей райдержад-

міністрацій, міськвикон-

комів, об’єднаних територі-

альних громад, директорів 

центрів соціально-психоло-

гічної реабілітації дітей та 

дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклу-

вання 

Травень Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення координації зусиль 

щодо захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського пік-

лування, в умовах децентралізації 

228.  Проведення обласного тема-

тичного семінару до Дня 

усиновлення для началь-

ників служб у справах дітей 

районних державних адмі-

ністрацій, міськвиконкомів, 

директорів центрів соціаль-

но-психологічної реабілі-

тації дітей  

Вересень Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення координації зусиль 

по захисту дітей-сиріт, дітей, по-

збавлених батьківського пік-

лування, в умовах децентра-

лізації 

229.  Проведення обласного захо-

ду, приуроченого Дню спі-

льних дій в інтересах дітей 

Листопад Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення координацію зу-

силь по захисту дітей-сиріт, ді-

тей, позбавлених батьківського 

піклування, в умовах децент-

ралізації 

2. Вирішення питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влашту-

вання дітей, які внаслідок смерті  батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків  

чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей 
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Забезпечення пріоритету сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

230.  Аналіз стану утримання ді-

тей, які виховуються в 

сім’ях усиновлювачів, опіку-

нів, піклувальників, прийом-

них сім’ях, дитячих будин-

ках сімейного типу та ор-

ганізація контролю 

Грудень Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення контролю за вихо-

ванням та утриманням дітей в 

сім’ях 

231.  Моніторинг вчасного вне-

сення інформації до Єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи «Діти» про дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 

організація заходів щодо їх 

соціально-правового захисту 

Щотижня Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення вчасного надання 

соціально-правового статусу ді-

тям та влаштування їх до сімей-

них форм виховання 

232.  Моніторинг та аналіз за ста-

ном призначення та вип-

лати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, які 

влаштовані в сім’ї опіку-

нів/піклувальників, прийомні 

сім’ї, дитячі будинки сімей-

ного типу, грошового забез-

печення батькам-вихо-

вателям та прийомним бать-

кам 

Щомісяця Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення своєчасної 100% 

иплати соціальної допомоги на 

дітей у прийомних сім’ях, дитя-

чих будинках сімейного типу 
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233.  Моніторинг та аналіз ін-

формації, внесеної до Єди-

ної інформаційно-ана-

літичної системи «Діти» 

щодо дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, усиновлених,  

влаштованих до прийомних 

сімей, дитячих будинків сі-

мейного типу та забез-

печення пріоритету сімей-

ного виховання 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення сімейними форма-

ми виховання 92% статусних ді-

тей 

234.  Консультативні зустрічі з 

кандидатами в усинов-

лювачі, прийомні батьки, 

батьки-вихователі щодо по-

рядку влаштування дітей та 

встановлення контакту 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення розвитку сімейних 

форм виховання в області 

235.  Наповнення Всеукраїнсь-

кого національного порталу 

«sirotstvy.net» інформацією 

про дітей, які можуть бути 

усиновлені 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення висвітлення інфор-

мації про дітей, які мають правові 

підстави для усиновлення 

236.  Наповнення порталу 

www.changeonelife.org.ua 

благодійного фонду про-

грами «Зміни одне життя – 

Україна» анкетами дітей, які 

можуть бути усиновлені 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення порталу анкетами 

дітей, які можуть бути влаш-

тованими до сімейних форм ви-

ховання відповідно до спільного 

меморандуму про співпрацю 

237.  Взяття дітей на регіо-

нальний облік з усиновлення 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення права дитини на 

усиновлення на регіональному 

рівні 

http://www.changeonelife.org.ua/
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238.  Моніторинг та аналіз   здій-

снення виплати одно-разової 

грошової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавле-

ним батьківського піклуван-

ня, яким у 2020 році випов-

ниться 18 років 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення своєчасної виплати 

одноразової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким у  

2020 році виповниться 18 років 

239.  Наповнення, ведення регіо-

нального обліку єдиної ін-

формаційно-аналітичної сис-

теми «Діти» 

Протягом  

року 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення наповнення Єдиної 

інформаційно аналітичної систе-

ми «Діти» 

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

240.  Аналіз стану порушення 

житлових та майнових прав 

дітей та вжиття заходів що-

до поновлення їх прав 

Січень,  

липень 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення відновлення пору-

шених житлових та майнових 

прав дітей 

241.  Моніторинг та контроль дія-

льності служб у справах ді-

тей області щодо поста-

новки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського пік-

лування на квартирний облік 

Щокварталу Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення прав дитини на 

отримання житла 

242.  Моніторинг та контроль 

стану оформлення та реєст-

рації майнових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Щокварталу Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення збереження права 

дітей на власність, на право ко-

ристування житловим примі-

щенням, отримання пенсій, соці-

альних виплат, оформлення та 

реєстрацію спадкових прав 

243.  Моніторинг та контроль дія-

льності служб у справах ді-

тей області щодо захисту 

Червень, 

листопад 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення оформлення та ре-

єстрація права власності дітей на 

земельні частки (паї), отримання 
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прав дітей-сиріт на земельні 

частки(паї) 

орендної плати за користування 

земельною власністю дітей 

3. Дотримання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування  

та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ,  організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності  

і підпорядкування з питань охорони дитинства, здійснення контролю з питань сім’ї, дитинства та неповнолітніх 

Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення,  

влаштування дітей на повне державне утримання 

244.  Здійснення контролю за 

умовами утримання і вихо-

вання дітей у закладах для 

дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклу-

вання, спеціальних устано-

вах і закладах соціального 

захисту для дітей незалежно 

від форми власності 

Щороку Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення захисту прав та за-

конних інтересів дітей 

245.  Проведення колегії служби 

у справах дітей Сумської 

Сумської обласної держав-

ної адміністрації з питань 

охорони дитинства 

 

Щокварталу  Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Здійснення координації діяль-

ності служб у справах дітей обла-

сті шляхом висвітлення питання 

щодо додержання Конституції 

України та законів України, нор-

мативних документів органами 

місцевого самоврядування та їх 

посадовими особами з питань 

охорони дитинства 

ІХ. ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ, СІМʼЯ ТА МОЛОДЬ 

1. Молодіжна політика  

Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді 

246.  Інформаційно-просвітниць-

кі акції з нагоди державних 

та інших свят в Україні 

Протягом  

року 

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Розвиток національної свідомості 

шляхом максимального інформу-

вання населення щодо історії ви-

никнення та відзначення подій в 
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Україні, національних традицій 

тощо 

247.  Проведення відкритих лек-

цій національно-патріо-

тичного спрямування  

Щокварталу Управління молоді та спо-

рту  

Боршош І.С. Підвищення рівня обізнаності та 

патріотичної свідомості молоді 

області 

248.  Проведення навчального 
семінару для переможців 
обласного конкурсу проек-
тів, розроблених інститу-
тами громадянського суспі-
льства у сфері роботи з 
дітьми та молоддю, для реа-
лізації яких надається фі-
нансова підтримка «Фі-
нансовий та проектний ме-
неджмент для громадських 
організацій» 

Січень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Надання практичних знань, 
умінь та навичок з реалізації, 
фінансового та бухгалтерського 
менеджменту керівникам про-
ектів – переможцям обласного 
конкурсу 

249.  Реалізація проекту стажу-
вання молоді в органах вла-
ди «Публічна служба – су-
часний формат» 

Січень- 
червень 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Профорієнтаційна робота зі сту-
дентською молоддю. Підви-
щення її рівня зацікавленості в 
участі на державній службі  

250.  Реалізація інформаційно – 
аналітичного проекту «Мо-
лодіжний портрет Сумщи-
ни»  

Лютий- 
травень 

Управління молоді та 
спорту  

Боршош І.С. Залучення молоді області у реа-
лізації молодіжної політики, 
встановлення довіри і нала-
годження співпраці, покращення 
роботи молоді  в громадах 

251.  Організація тематичних за-
ходів проведення Шевчен-
ківських днів  

Березень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Духовне виховання молоді, вияв-
лення інтересу до читання творів 
Шевченка, глибоке дослідження 
його життєвого і творчого шляху 
з метою поглиблення особистих 
знань та вияву поваги і любові до 
Кобзаревого слова 
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252.  Проведення інформаційної 
кампанія щодо підбору уча-
сників на Всеукраїнську 
спортивно-патріотичну гру 
«Гурби-Антонівці 2020» 

Березень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Інформування 2000 молодих осіб 
щодо можливості участі у найма-
сштабнішій військово-патріо-
тичній грі 

253.  Міжрегіональний форум 
розвитку вуличних культур 

Березень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Підтримка творчої молоді та здо-
рового способу життя  

254.  Презентація відеофільмів про 
видатних уродженців Сум-
щини в рамках проекту 
«Свої» 

Квітень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Підвищення рівня обізнаності та 
патріотичної свідомості молоді 
області щодо реальних фактів 
історії та видатних особистостей 
Сумщини 

255.  Історико-патріотичний по-

хід по місцям бойової слави 

«Шлях Мужності» 

Квітень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Охоплення обізнаності та патрі-

отичної свідомості молоді обла-

сті  

256.  Проведення майстер-класу з 

писанкарства «100+7 писа-

нок» 

Квітень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Відновлення традиції писан-

карства, знайомство із сим-

волікою орнаментів та кольорів. 

Розвиток, заохочення молоді 

малювати писанки, займатись 

українським ремеслом, отри-

мувати від цього задоволення 

257.  Виїзні навчальні заходи в 
об’єднаних територіальних 
громадах області за про-
грамою «Молодіжний праці-
вник» 

Квітень-
вересень 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Підвищення кваліфікації спеці-
алістів, що працюють з молод-
дю та формують молодіжну по-
літику на регіональному та міс-
цевому локальному рівні 

258.  Участь делегації області у 
Всеукраїнському форумі з 
питань проведення патріо-
тичної гри «Сокіл Джура» 

Травень-
червень 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Популяризація національно-
патріотичного виховання молоді 

259.  Участь делегації області у 
Всеукраїнській спортивно-

Травень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Охоплення патріотичними захо-
дами понад 100 осіб молоді  
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патріотичній грі «Гурби Ан-
тонівці 2020» 

260.  Участь у Всеукраїнському 
фестивалі «Під Покровом 
Тризуба-2020» 

Травень Управління молоді та спо-
рту  

Боршош І.С. Популяризація національно-
патріотичного виховання молоді 

261.  Еколого-краєзнавча оздо-
ровча мандрівка «Єднання» 

Червень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Підвищення кваліфікаційного 
рівня студентів-істориків та гео-
графів  

262.  Проведенння молодіжного 
заходу національно-патріо-
тичного спрямування «Ма-
льовнича Охтирщина» 

Червень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Підвищення рівня патріотизму в 
молодіжному середовищі, фор-
мування навичок здорового спо-
собу життя 

263.  Практичний вишкіл-похід 

по місцям історичної, війсь-

кової та краєзнавчої слави 

Недригайлівського району 

Червень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Активізація національної сві-

домості, людської гідності, лю-

бові до рідної землі, формування 

патріотизму, відповідальності за 

долю рідного краю, формування 

навичок здорового способу жит-

тя в молодіжному середовищі 

264.  Молодіжна програма до 

Дня молоді  

Червень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Забезпечення дозвілля молоді 

265.  Обласний фестиваль-кон-

курс національно-патріо-

тичного спрямування «Те-

рен-фест» 

Червень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Підтримка та розвиток мораль-

но-духовного виховання молоді 

266.  Проведення історико- патрі-

отичної мандрівки 

Липень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Духовно-естетичне виховання 

молоді, підтримка студентських 

ініціатив 

267.  Участь у заходах з нагоди 

відзначення в Сумській об-

ласті 361-ї річниці перемоги 

війська під проводом геть-

Липень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Підвищення рівня обізнаності та 

патріотичної свідомості молоді 

області 
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мана України Івана Вигов-

ського у Конотопській битві  

268.  Туристично-краєзнавчий 

велопохід «Сім чудес Сум-

щини» 

Липень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Профілактика здорового способу 

життя, підтримка активної моло-

ді Сумщини 

269.  Міжнародний день молоді в 

рамках фестивалю «СХІД-

РОК»  

Серпень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Створення відкритого простору 

для обміну досвідом та комуні-

кації представників різних груп 

молоді області, формування здо-

рового способу життя 

270.  Відкритий туристичний 

зліт-фестиваль молодіжних 

команд у Недригайлівсь-

кому районі  

Серпень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Розвиток навичок облаштування 

та реалізації туристичної діяль-

ності під час роботи з молоддю  

271.  Фестиваль «Музика під від-

критим небом» у м. Трос-

тянець 

Серпень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Підтримка творчих ініціатив мо-

лоді об’єднаних територіальних 

громад області 

272.  Обласний молодіжний фо-

рум  

Вересень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Обмін досвідом з питань моло-

діжної політики між учасниками  

273.  Молодіжний захід «Відк-

риття пластового року 

2020» 

Вересень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Збільшити кількість інструкторів 

для дітей, адміністраторів пла-

стових осередків для розширення 

діяльності і поглиблення вихов-

ного процесу 

274.  Підтримка заходів Сумсь-

кого осередку ПЛАСТ  

Протягом 

 року 

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Підтримка пластового руху в об-

ласті, популяризація здорового 

способу життя серед молоді 

275.  Проведення заходів до Дня 

захисника України в обла-

сті  

Жовтень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Підняття рівня мілітарної куль-

тури, вшанування та відзначення 

подвигу українців, що виборю-

ють свободу, цілісність та неза-

лежність держави  



 

 

65 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

276.  Тренінги з реалізації та зві-

тування по проектах у рам-

ках обласного конкурсу з 

визначення проектів, роз-

роблених інститутами гро-

мадянського суспіль-ства у 

сфері роботи з дітьми та 

молоддю, для реалізації 

яких надається фінансова 

підтримка 

Жовтень-

листопад  

Управління молоді  

та спорту 

Боршош І.С. Підготовка та подання на участь 

у обласному конкурсі  50 проек-

тних заявок  

277.  Організаці заходів з нагоди 

Дня свободи та гідності, 

вшанування пам'яті жертв 

голодомору 

21-24 листопа-

да 

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Забезпечення реалізації політики 

національної пам’яті, всебічне 

вивчення історії українського 

державотворення, етапів бороть-

би за відновлення державності, 

увічнення пам’яті учасників 

українського визвольного руху, 

осіб, які брали участь у захисті 

незалежності, суверенітету та те-

риторіальної цілісності України, 

жертв Голодомору та політичних 

репресій 

278.  Обласний форум національ-

но-патріотичного виховання 

22-23  

листопада  

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Створення відкритого простору 

для обміну досвідом та кращими 

практиками національно-патріо-

тичного виховання в області   

279.  Засідання обласної ради на-

ціонально-патріотичного 

виховання 

Щокварталу Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Обговорення реалізації програми 

національно-патріотичного вихо-

вання на 2018-2020 роки 

280.  Організація військово-

тактичної підготовки та нав-

чання, у тому числі в містах 

Протягом  

року 

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Охоплення практичними нав-

чанням з військово-тактичної 

підготовки понад 1000 молодих 
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та районах області осіб з числа учнівської молоді 

281.  Інформаційно-просвітниць-
ка акція з питань станов-
лення та розвитку молоді в 
умовах сучасної історії Ук-
раїни, особливо в умовах 
проведення антитерорис-
тичної операції 

Протягом  
року 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Інформування населення області 
щодо формування сучасних сто-
рінок історії держави на прикла-
дах подвигів учасників антитеро-
ристичної операції 

282.  Виконання заходів Все-
українських акцій «Зробимо 
Україну чистою» та «Відпо-
відальність починається з 
мене» 

Протягом  
року 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Формування громадянської свідо-
мості молоді, екологічне вихо-
вання, шляхом залучення до ор-
ганізації та участі у відповідних 
тематичних заходах 

283.  Проведення семінарів-прак-

тикумів та форумів націо-

нально-патріотичного вихо-

вання 

Протягом  

року  

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Проведення 4 заходів, семінарів, 

форумів, в результаті яких буде 

розроблено проект обласної прог-

рами національно-патріотичного 

виховання  

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоровʼя серед молоді 

284.  Всеукраїнський Віденський 

благодійний бал в рамках ак-

ції «Серце до серця»  

Березень  Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Популяризація волонтерського ру-

ху  

285.  Благодійний молодіжний 

фестиваль «Весна надії 

2020» 

Квітень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Створення умов для особистої 

самореалізації молоді, популя-

ризація музичної традиції україн-

ців 

286.  Обласний етап Всеукраїнсь-
кого фестивалю-конкурсу 
«Молодь обирає здоров’я» 

9 квітня Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Популяризація і пропаганда здо-
рового способу життя серед мо-
лоді 
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287.  Обласний вишкіл «Здорові 
діти – здорова нація» 

Червень- 
липень  

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Популяризація і пропаганда здо-
рового способу життя серед мо-
лоді 

288.  Засідання тендерного комі-
тету щодо визначення пере-
можців торгів щодо закупівлі 
послуг оздоровлення, відпо-
чинку 

Червень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Цільове використання бюджетних 
коштів та якісною організацією 
відпочинку та оздоровлення дітей 

289.  Участь делегації від Сумської 
області у Всеукраїнському 
фестивалі «Будь молодим – 
живи активно» 

Липень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Популяризація здорового способу 
життя, підтримка активної молоді 
області. Створення належних умов 
для всебічного розвитку молоді  з 
урахуванням її вікових, індиві-
дуальних, соціальних, творчих, 
інтелектуальних потреб, у тому 
числі шляхом створення між-
секторальної взаємодії усіх учасни-
ків процесу 

290.  Молодіжна танцювальна про-

грама «Студ-денс» 

Квітень Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Підтримка творчих та інтелект-

туальних ініціатив студентської 

молоді, популяризація активного 

відпочинку молоді  

291.  Проведення молодіжної 

програми «Кращий студент 

року»  

Листопад Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Підтримка творчих та інте-

лектуальних ініціатив сту-

дентської молоді, популяризація 

активного відпочинку молоді 

292.  Проведення інтелектуа-

льного турніру гри «КВІЗ» 

для студентів вищих на-

вчальних закладів області  

Листопад Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Інтелектуальний розвиток та 

підтримка студентського руху 

293.  Організація інформаційно-

просвітницької кампанії до 

Дня боротьби зі СНІДом 

Грудень  Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Профілактика ВІЛ-інфікування, 

формування толерантного став-

лення до ВІЛ-інфікованих 
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294.  Проведення комплексу захо-

дів спрямованих на профі-

лактику соціально небезпеч-

них хвороб серед молоді через 

механізм соціального замов-

лення  

Протягом  

року 

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Зниження рівня вживання алко-

голю та тютюнопаління серед 

молоді, особливо шкільного віку, 

пропаганда здорового способу 

життя, підвищення рівня свідо-

мого ставлення до власного здо-

ров’я 

295.  Підтримка та проведення 
міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних семінарів, тре-
нінгів, форумів, ігор у форматі 
наметових таборів, байдар-
кових сплавів, популяризація 
альтернативних форм відпо-
чинку та оздоровлення 

Протягом  
року 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Створення належних умов для 
залучення молоді області до здо-
рового та безпечного способу 
життя 

296.  Заходи громадської орга-

нізації «Волонтерський рух 

Сумщини» у рамках проекту 

«Волонтер-2020» 

Протягом  

року 

Управління молоді  

та спорту  

Боршош І.С. Розвиток та популяризація  во-

лонтерського руху на Сумщині,  

сприяння зайнятості молоді обла-

сті, підвищення рівня само-

організації серед молоді 

Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) 

297.  Заходи в рамках сезону Об-
ласної ліги КВН «Сумка», 
«Школа» та «Сагасітас» 
«Шкільна ліга сміху»  

Протягом  
року 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Підтримка КВНівського руху як 
окремого жанру молодіжної ку-
льтури та неформальної освіти 

298.  Тренінги та семінари для 
студентської молоді «Роль 
та значення органів сту-
дентського самоврядування» 
та «Молодіжна школа лі-
дерства» 

Протягом  
року 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Підготовка та навчання близько 
200 молодих лідерів з числа чле-
нів інститутів громадянського 
суспільства та органів сту-
дентського самоврядування 
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299.  Проведення молодіжного 
реаліті-шоу «Останній сту-
дент» 

Березень Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Розвиток в учасників навичок 
комунікації, співпраці, прийняття 
рішень та вирішення проблем 

300.  Проведення базового тренін-
гу «Молодіжний працівник» 

Протягом  
року 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Підготовка 40 фахівців по роботі 
з молоддю в містах, районах та 
об’єднаниних територіальних 
громадах області  

301.  Проведення молодіжного 
мотиваційного форуму «The 
Youth Forum» та тренінгу 
«Розвиток критичного мис-
лення 

Квітень,  
червень 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Надання доступу до нефом-
мальної освіти молоді області 

302.  Проведення обласного фес-
тивалю «Ми разом» для ді-
тей та молоді з інвалідністю  

Червень Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Підтримка та інтеграція молоді, 
що має вади з фізичного роз-
витку  

303.  Організація та проведення 
тренінгів та семінарів для 
студентської молоді «Школа 
політичної освіти» 

Листопад Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Підготовка та навчання близько 
200 молодих лідерів з числа чле-
нів інститутів громадян-ського 
суспільства та органів студент-
ського самоврядування 

304.  Проведення інформаційної 
кампанії щодо діяльності 
управління та реалізації мо-
лодіжної політики в області  

Протягом  
року 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Здійснення 10 виїздів в об’єднані 
територіальні громади області, 
розроблення плану дій щодо 
створення в цих громадах моло-
діжних просторів  

305.  Здійснення презентаційних 
та інформаційних заходів,  
спрямованих на підвищення 
ролі молоді Сумщини 

Протягом 
року 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Створення 3-х відео-роликів, 
спрямованих на підвищення ролі 
молоді Сумщини 

Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді  

(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) 

306.  Молодіжна бізнес-школа 
«Youth&Business» 

Січень Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Проведення тренінгів та майстер-
класів для 100 представників біз-
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нес-орієнтованої молоді області  

307.  Проведення тренінгів, ігор, 
дебатної школи тощо для 
потенційних волонтерів з 
питань розвитку молодіж-
ного підприємництва та з 
питань зайнятості 

Протягом  
року 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Підтримка та розвиток волон-
терського руху, як вторинної 
зайнятості, проведення 4 бізнес-
шкіл 

308.  Дослідження та аналіз зай-
нятості молоді, проблем та 
шляхів їх вирішення 

Протягом  
року 

Управління молоді  
та спорту  

Боршош І.С. Визначення основних показників, 
та критеріїв зайнятості молоді 

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям 

309.  Реалізація проектів-пере-
можців обласного конкурсу 
проектів інститутів грома-
дянського суспільства 

Протягом  
року 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Фінансова підтримка 25 проектів 
інститутів громадянського сус-
пільства в області 

2. Фізична культура та спорт (на виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в Сумській області на 2017-2020 роки) 

Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібно-

стей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму 

310.  Проведення всеукраїнських, 
зональних спортивних зма-
гань з різних видів спорту на 
території області 

Протягом 
року 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток різних 
видів спорту в області, підви-
щення спортивної майстерності 
спортсменів, пропаганда здоро-
вого способу життя 

311.  Засідання обласної атеста-
ційної комісії по присвоєн-
ню кваліфікаційних катего-
рій тренерам-викладачам з 
видів спорту 

Щомісяця 
 

Управління молоді та 
спорту  

 

Боршош І.С. Визначення рівня кваліфікації 
тренерів-викладачів 

312.  Засідання обласної комісії 
по призначенню іменних 

Два рази  
на рік 

Управління молоді 
та спорту 

Боршош І.С. Підтримка талановитих спортс-
менів області, мотивація їх до 
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стипендій голови Сумської 
обласної державної адмініст-
рації талановитим спортсме-
нам 

успішних виступів на всеук-
раїнських та міжнародних зма-
ганнях, підвищення морального 
та матеріального заохочення 

Х. КУЛЬТУРА 

1. Реалізація в Сумській області державної політики в галузі культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, кінематографу, 

музейної та заповідної справи, бібліотечної діяльності та культурно-мистецької освіти 

Сприяння створенню регіонального культурно-мистецького продукту і формування цілісного культурно-мистецького простору 

313.  Обласні заходи, присвячені 

державним, традиційним та 

іншим святам, пам’ятним і 

ювілейним датам 

Протягом  

року 

Управління культури  Боршош І.С. Змістовне дозвілля різних кате-

горій населення, відзначення в 

області подій державного значен-

ня, сприяння патріотичному ви-

хованню та забезпечення культу-

рно-мистецького обслуго-

вування населення 

314.  Проведення міжнародних, 

обласних, регіональних кон-

курсів, фестивалів, інших 

заходів культурно-мистець-

кого характеру в області 

Протягом  

року 

Управління культури  Боршош І.С. Створення умов для проведення 

заходів європейського рівня, на-

дання якісних культурно-мис-

тецьких послуг для жителів регі-

ону. Розширення культурних 

зв’язків області  

315.  Проведення обласної наради 

методистів базових клубних 

закладів 

Листопад Управління культури  Боршош І.С. Підвищення професійної компе-

тенції методистів клубних зак-

ладів, визначення ролі та функції 

методичної служби клубної сфе-

ри в сучасних умовах, запро-

вадження інноваційних форм і 

методів в роботу клубних закла-

дів області. Орієнтована кількість 

учасників наради 50 осіб 

316.  Регіональний етап Все-

українського огляду-кон-

Протягом  

року 

Управління культури  Боршош І.С. Створення умов для поширення 

кращого досвіду роботи сіль-
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курсу клубних закладів у 

сільській місцевості 

ських клубних закладів та підви-

щення престижу професії клуб-

ного працівника, сприяння в реа-

лізації інноваційних культурно-

мистецьких проектів, спрямова-

них на духовне відродження села 

з урахуванням традицій, звичаїв, 

обрядів, самобутності та особли-

востей територіальної громади. 

Орієнтовна кількість учасників 

55 клубних закладів області 

317.  Участь творчих колективів 

та окремих виконавців у 

всеукраїнських, регіональ-

них та міжнародних куль-

турно-мистецьких заходах  

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Представлення культурно-мисте-

цького продукту області на все-

українських, регіональних та 

міжнародних рівнях. Сприяння 

обміну досвідом 

318.  Акція з культурного обслу-

говування населення обла-

сті «Театр у районі» 

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Надання якісної мистецької пос-

луги для жителів сільської міс-

цевості. Популяризація теат-

рального мистецтва в області. 

Орієнтовна кількість глядачів 

11000 осіб  

319.  Створення театральними 

колективами прем’єрних 

вистав для дорослого гляда-

ча та дітей  

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Створення конкурентоспромож-

них на національному та міжна-

родному рівнях театральних вис-

тав з використанням кращих зра-

зків української та світової дра-

матургії. Сприяння задово-

ленню культурно-естетичних по-

треб мешканців області та її гос-

тей  

320.  Реалізація програми теат- Протягом Управління культури  Боршош І.С. Формування естетичних смаків, 
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ральних показів вистав для 

студентської молоді, сту-

дентів професійно-техніч-

них закладів області «Май-

стри мистецтв майбутнім 

майстрам виробництва» 

року духовне зростання молоді. Оріє-

нтовна кількість учасників до 

4500 осіб  

 

321.  Обслуговування дітей та 

юнацтва області театрально-

видовищними закладами у 

канікулярні періоди 

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Сприяння духовному зростанню 

дітей та юнацтва. Організація 

змістовного дозвілля за участю 

учасників до 20000 осіб 

322.  Гастрольна діяльність теат-
рів по містах та сільських 
населених пунктах області, 
Україні  

Протягом 
року 

Управління культури  Боршош І.С. Популяризація доробок теат-
ральних колективів, сприяння 
обміну творчими здобутками, 
організація доступу глядачів до 
кращих зразків театрального ми-
стецтва незалежно від місця про-
живання  

Охорона нерухомої культурної спадщини та їх історичного середовища 

323.  Заходи щодо обґрунтування 

визначення зон охорони 

пам’яток археології  

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Формування електронного ре-

сурсу про об’єкти культурної 

спадщини області 

324.  Виготовлення облікової до-

кументації на об’єкти неру-

хомої культурної спадщини 

державного історико-куль-

турного заповідника «Посул-

ля» 

Протягом 

року 

Управління культури Боршош І.С. Удосконалення системи обліку та 

охорони об’єктів культурної спа-

дщини регіону 

325.  Розробка та виготовлення 

проектів землеустрою щодо 

відведення земельних діля-

нок, на яких розташовані 

пам’ятки археології держав-

Протягом 

року 

Управління культури Боршош І.С. Забезпечення раціонального ви-

користання збереження пам’яток 

та їх історичного середовища 
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ного історико-культурного 

заповідника «Посулля»  

326.  Паспортизація об’єктів куль-

турної спадщини 

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Гармонізація інформації про 

пам’ятки області до стандартів 

міжнародних конвенцій з охоро-

ни культурної спадщини. Форму-

вання електронного ресурсу про 

об’єкти культурної спадщини 

області. Проведення робіт з  

75 об’єктами  

327.  Проведення турів з попу-

ляризації культурної спад-

щини Сумської області 

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Забезпечення популяризації 

об’єктів культурної спадщини. 

Сприяння формуванню іміджу 

території, її інвестиційної при-

вабливості  

328.  Проведення наукових дос-

ліджень Ширяєвського горо-

дища – пам’ятки археології 

національного значення 

(с. Ширяєве Путивльського 

району) 

Травень-

серпень 

Управління культури  Боршош І.С. Збереження історико-культурної 

спадщини, запобігання руйнації  

пам’яток археології 

329.  Проведення дослідження 

Басівського городища – па-

м’ятки археології націона-

льного значення (с. Басівка 

Роменського району) 

Квітень -

жовтень 

Управління культури  Боршош І.С. Збереження історико-культурної 

спадщини, запобігання руйнації 

пам’яток археології 

330.  Проведення моніторингу 

пам’яток та об’єктів куль-

турної спадщини дер-

жавного історико-культур-

ного заповідника «Посулля» 

ІІ-IV квартали Управління культури  Боршош І.С. Забезпечення раціонального ви-

користання, охорони, збере-

ження пам’яток та їх історичного 

середовища 

331.  Участь у всеукраїнських, Протягом Управління культури  Боршош І.С. Представлення регіону у сере-
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регіональних та міжнарод-
них заходах з пам’ятко-
охоронної роботи 

року довищі з питань культурної спа-
дщини, поширення інформації 
про культурну спадщину, обмін 
досвідом, підвищення каліфі-
кації 

332.  Засідання Консультативної 
ради з питань охорони куль-
турної спадщини при управ-
лінні культури Сумської 
обласної державної адмініс-
трації 

Протягом 
року 

Управління культури  Боршош І.С. Забезпечення професійного коле-
гіального вирішення з питання 
дослідження, охорони, відтво-
рення та збереження об’єктів ку-
льтурної спадщини, тради-
ційного середовища 

333.  Видання інформаційних ма-

теріалів з популяризації іс-

торико-культурної спад-

щини  

Протягом 

року 

Управління культури  Боршош І.С. Популяризація історико-куль-

турної спадщини області, спри-

яння формуванню іміджу терито-

рії, росту інвестиційної приваб-

ливості  

Удосконалення у регіоні системи культурно-мистецької освіти 

334.  ХІІ Регіональна методична 
конференція викладачів фо-
ртепіанних відділів мис-
тецьких шкіл, м. Ромни 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників. Обмін досві-
дом. Кількість учасників – до  
100 осіб 

335.  3-й етап Всеукраїнського 
конкурсу учнівської твор-
чості в номінаціях «Образо-
творче мистецтво» та «Де-
коративно-прикладне мис-
тецтво» 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Здійснення відбору претендентів 
для участі у Всеукраїнському 
конкурсі учнівської творчості, 
присвяченому Т.Г.Шевченку 

336.  Відкриття обласного Центру 
роботи з обдарованою мо-
лоддю у Сумському вищому 
училищі мистецтв і куль-
тури ім. Д.С.Бортнянського, 

1 лютого Управління культури  Боршош І.С. Виявлення талановитої молоді 
серед учнів мистецьких шкіл об-
ласті, що бажають отримати спе-
ціальну освіту та надання їм сис-
тематичної консультаційної до-
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м. Суми помоги  

337.  Проведення міжнародних, 
обласних, регіональних кон-
курсів, фестивалів, інших 
заходів культурно-мистець-
кого характеру серед дітей 
та молоді в області 

Протягом 
року 

Управління культури  Боршош І.С. Виявлення та підтримка обда-
рованих дітей та молоді, учнів 
мистецьких шкіл області, розпов-
сюдження досвіду роботи про-
відних викладачів та попу-
ляризація мистецтва України 

338.  XІІІ Всеукраїнський відкри-
тий конкурс читців імені 
письменника-гумориста  
Остапа Вишні, м. Суми 

25-26 березня Управління культури  Боршош І.С. Популяризація творчості пись-
менника-земляка, виявлення се-
ред студентів мистецьких нав-
чальних закладів І-ІІ рівня акре-
дитації талановитих виконавців у 
жанрі гумору та сатири. Орієн-
товна кількість учасників - 50 
виконавців, глядачів - 250 осіб 

339.  Творчий звіт колективів та 

окремих виконавців Сум-

ського вищого училища  

мистецтв і культури  

ім. Д.С.Бортнянського  

«Натхнення, молодість, 

краса» 

28 квітня Управління культури  Боршош І.С. Підведення підсумків діяльності 

творчих колективів училища за 

2019-2020 навчальний рік. Про-

ведення профорієнтаційної робо-

ти. Орієнтовна кількість учасни-

ків до 400 осіб, орієнтовна кіль-

кість глядачів до 1000 осіб 

340.  Відкрита обласна практична 
конференція «Традиції та 
сучасність», м. Глухів 

Жовтень Управління культури  Боршош І.С. Обмін педагогічним досвідом. 
Підвищення кваліфікації викла-
дачів фортепіанних, вокальних та 
хорових відділів мистецьких 
шкіл області. Орієнтовна кіль-
кість учасників 120 осіб 

Забезпечення потреб населення у вільному безкоштовному доступі до легальних інформаційних ресурсів через бібліотечні заклади 

341.  Обласні заходи, присвячені 
державним, традиційним та 
іншим святам, пам’ятним і 

Протягом 
року 

Управління культури  Боршош І.С. Змістовне дозвілля різних кате-
горій населення, відзначення в 
області подій державного значен-
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ювілейним датам ня, сприяння патріотичному ви-
хованню та забезпечення культу-
рно-мистецького обслуговування 
населення 

342.  Проведення обласного туру 
Міжнародного конкурсу-
єднання «На одній хвилі» у 
рамках Міжнародного деся-
тиліття зближення культур 
за рішенням Організації 
об’єднаних націй 

Січень- 
вересень 

Управління культури  Боршош І.С. Проведення міжнародного кон-
курсу на території регіону. 
Сприяння розвитку творчих зді-
бностей користувачів-дітей (до 
2000 осіб) 

343.  Дистанційне  навчання «Ін-
новаційні технології в робо-
ті бібліотек об’єднаних те-
риторіальних громад облас-
ті» 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Оволодіння бібліотечними пра-
цівниками інноваційними  тех-
нологіями, методикою пошуку 
інформації в мережі Інтернет 

344.  Презентація книги «Мене не 

спинити» американської 

письменниці Ранії Хабібі 

Андерсон 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Застосування нових форм робо-

ти у бібліотеці. Залучення нових 

користувачів – 25 осіб 

345.  Проведення Всеукраїнсь-

ких, обласних конкурсів,   

вебінарів, літературних ве-

чорів присвячених темі: 

«Бібліотека для дітей – те-

риторія творчості» 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Підвищення фахового рівня біб-

ліотечних працівників (до  

40 осіб), упровадження кращого 

досвіду роботи з користувача-

ми-дітьми, підвищення рівня 

особистого розвитку дитини, 

суспільної ролі дитячих бібліо-

тек (до 2000 осіб) 

346.  Обласний тур Всеукраїнсь-

кого конкурсу «Творчі кані-

кули» 

Лютий- 

вересень 

Управління культури  Боршош І.С. Організація відпочинку, оздо-

ровлення та змістовного доз-

вілля дітей і юнацтва під час 

літніх канікул (до 2000 осіб) 
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347.  Свято поезії «Я лиш ін-

струмент, в якому плачуть 

сни мого народу…» до  

90-річчя від дня народжен-

ня Л.Костенко 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Популяризація кращих зразків 

української літератури та залу-

чення до читання молоді 

348.  Міжнародна наукова кон-

ференція «А.П. Чехов і його 

творчість у соціокультур-

ному просторі ХХ – початку 

ХХІ століть» у рамках про-

ведення Всеукраїнського 

театрального фестивалю 

«Чехов-фест» до 160-річчя 

від дня народження пись-

менника і драматурга 

А.П. Чехова 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Вшанування пам’яті класика 

світової літератури А.П.Чехова 

та популяризація його творів. 

Кількість учасників до 100 осіб 

349.  Всеукраїнський тиждень 

дитячого читання «Тиждень 

книги відзначає в Україні 

дітвора»  

Березень Управління культури  Боршош І.С. Ознайомлення читачів-дітей з  

кращими творами національної, 

світової літератури, залучення 

до читання нових користувачів 

(до 100 осіб), поширення інфор-

мації про бібліотеку 

350.  Семінар «Публічна бібліо-

тека – простір для реалізації 

ідей громади»  

Травень Управління культури Боршош І.С. Ознайомлення та популяризація 

досвіду роботи бібліотек Коно-

топського району та області 

351.  Літературно-художній вечір 

«Перлини польського мис-

тецтва в зібранні Сумського 

художнього музею» (у рам-

ках проекту «Бібліотека – 

центр діалогу культур» та 

Року Європи в Україні) 

Травень Управління культури Боршош І.С. Ознайомлення користувачів бі-

бліотеки з польським образот-

ворчим мистецтвом. Кількість 

учасників – 30 осіб 
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352.  Заходи до Міжнародного 

дня захисту дітей «Світлі-

шає на світі, коли радіють 

діти» 

Червень Управління культури Боршош І.С. Сприяння організації змістов-

ного дозвілля дітей з книгою та 

бібліотекою, розширення знань 

щодо прав дітей 

353.  Заходи з нагоди Всеукра-

їнського дня бібліотек «Цей 

дивосвіт – Бібліотека» 

Вересень Управління культури Боршош І.С. Вшанування працівників біб-

ліотек. Сприяння підвищен-ню 

престижу професії (до 100 осіб) 

354.  Школа професійного розви-
тку «Ідеї. Практика. Досвід» 

Жовтень Управління культури Боршош І.С. Підвищення фахового рівня  
бібліотечних працівників, за-
безпечення методичним супро-
водом діяльності бібліотечних 
закладів (до 50 осіб) 

355.  Вечір-портрет «Прозріє на-
род мій і волю дістане…» 
до 425-річчя від дня наро-
дження Богдана Хмель-
ницького 
 

Жовтень Управління культури Боршош І.С. Національно-патріотичне вихо-
вання молоді; ознайомлення з 
життям та діяльністю найви-
датнішого українського гетьма-
на, великого полководця, тала-
новитого дипломата – Богдана 
Хмельницького (до 100 осіб) 

356.  Заходи до Дня Святого Ми-

колая «Святий Миколай- 

чародій, святитель, діточок 

покровитель» 

Грудень Управління культури Боршош І.С. Популяризація серед юних ко-

ристувачів традицій та звичаїв 

українського народу 

357.  Проведення поетичного ма-

рафону «Мовою жестів» до 

Міжнародного дня людей з 

особливими потребами 

Грудень Управління культури  Боршош І.С. Привернення уваги до проблем 

людей з особливими можли-

востями, кількість учасників – 

100 

Удосконалення основних функцій музейної та заповідної справи 

358.  Заходи з відзначення 100-

річчя Української революції 

1917-1921 років 

Січень Управління культури Боршош І.С. Донесення інформації про події 

Української революції, вихо-

вання патріотизму та підвищення 

у громадян інтересу до історії 
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України, Сумщини, меморіа-

лізація музейними засобами по-

дій та визначних постатей на 

Сумщині 

359.  Організація роботи пере-
сувної виставки з фондів 
Сумського обласного ху-
дожнього музею «Балтійсь-
ка симфонія» у Лебединсь-
кому міському художньому 
музеї ім. Б.К.Руднєва 

Січень Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-
нікацій, створення системи парт-
нерських взаємостосунків. Вис-
тавки присвячені 100-річчю  за-
снування Сумського округового 
художньо-історичного музею. 
Орієнтовна кількість учасників - 
1200 осіб 

360.  Літературно-музична про-

грама «Але Лука і Псел кра-

щі» з нагоди 160-річчя від 

дня народження Антона  

Чехова 

Січень Управління культури Боршош І.С. Вшанування А.П.Чехова- видат-

ного драматурга і письменника. 

Забезпечення поширення інфор-

мації про музейне зібрання, 

зв’язки А.Чехова з Україною. 

Збільшення кількості відвіду-

вачів музейного закладу. Орієн-

товна кількість учасників заходу- 

до 300 осіб 

361.  Організація роботи пересу-

вної виставки з фондів Сум-

ського обласного худож-

нього музею «Люди, квіти, 

птахи, звірі Марії Прийма-

ченко» у комунальному за-

кладі «Музейно-виставко-

вий центр «Тростянецький» 

Лютий Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи парт-

нерських взаємостосунків. Попу-

ляризація фондового зібрання та 

сприяння естетичному вихован-

ню відвідувачів на прик- 

ладах мистецької спадщини  

М. Приймаченко. Орієнтовна  

кількість учасників – 1000 осіб 

362.  Музейні заходи в рамках 

театрального фестивалю 

«Чехов-фест» 

Березень Управління культури Боршош І.С. Вшанування та популяризація 

творчості Чехова-драматурга. 

Сприяння поглибленому вивчен-
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ню особливостей художньої ма-

нери письменника. Орієнтовна 

кількість учасників – до 300 осіб 

363.  Організація роботи пере-

сувної виставки з фондів 

Сумського обасного худож-

нього музею «На межі. Ук-

раїнське мистецтво кінця 

ХІХ - початку ХХ ст.» у  

Лебединському міському 

художньому музеї  

ім. Б.К. Руднєва 

Березень Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи парт-

нерських взаємостосунків. Ви-

ставки присвяче-ні 100-річчю  

заснування Сумського окру-

гового художньо-історичного 

музею. Орієнтовна кількість уча-

сників - 300 осіб 

364.  Організація роботи пере-

сувної виставки з фондів 

Сумського обласного ху-

дожнього музею «Худож-

ник у провінції» (твори 

К.Власовського) у комуна-

льному закладі «Музейно-

виставковий центр «Трос-

тянецький»  

Березень Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи парт-

нерських взаємостосунків. По-

пуляризація фондового зібрання 

та сприяння естетичному вихо-

ванню відвідувачів на прик-

ладах мистецької спадщини  

К.Власовського. Орієнтовна кі-

лькість учасників – 800 осіб 

365.  Обласний семінар-прак-

тикум «Актуальні питання 

діяльності музейних зак-

ладів Сумщини»  

Квітень Управління культури Боршош І.С. Обмін досвідом між музейними 

працівниками регіону; нала- 

годження мережевого партнерс-

тва з музеями області у реалізації 

сумісних проектів 

366.  Створення та експонування 

виставки до 100-річчя від 

дня народження лауреата 

Шевченківської премії 

Дмитра Білоуса у Недри-

гайлівському краєзнавчому 

Квітень Управління культури Боршош І.С. Увічнення пам’яті та популяри-

зація творчого доробку поета-

земляка, лауреата Шевчен-

ківської премії Дмитра Білоуса 
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музеї, смт Недригайлів 

367.  Інтерактивна музейна акція 

«Ніч музеїв-2020», м. Суми 

Травень Управління культури Боршош І.С. Залучення громадськості до 

ознайомлення з фондовою коле-

кцією музеїв в м. Суми та  попу-

ляризація музейних закладів 

368.  Організація роботи пере-

сувної виставки з фондів 

Сумського обласного  

художнього музею  

«І.П. Кавалерідзе: життя, 

натхнення, творчість» у:  

- комунальному закладі 

«Музейно-виставковий 

центр «Тростянецький», 

- Охтирському міському 

краєзнавчому музеї 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

Травень 

Управління культури Боршош І.С. 

 

Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи парт-

нерських взаємостосунків.  

Популяризація фондового зіб-

рання та сприяння естетичному 

вихованню відвідувачів на прик-

ладах мистецької спадщини  

І.Кавалерідзе. Орієнтовна кіль-

кість учасників – 2500 осіб  

369.  Відзначення 132-ї річниці 

першого приїзду  

А.П. Чехова на Луку 

Травень Управління культури  Боршош І.С. Вшанування  А.П. Чехова. По-

ширення інформації про музей, 

перебування письменника в Ук-

раїні. Збільшення кількості від-

відувачів закладу. Орієнтовна 

кількість учасників заходу – до  

100 осіб 

370.  Засідання круглого столу 
«Пам’ятник Петру Кални-
шевському – символ неско-
рених» до 30-річчя відкрит-
тя пам’ятного знаку кошо-
вому в м. Ромни 

Серпень Управління культури Боршош І.С. Вшанування та популяризація 
музейними засобами діяльності 
відомих особистостей, урод-
женців області. Сприяння націо-
нально-патріотичному вихован-
ню молоді 
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371.  Виставка декоративно-
ужиткового мистецтва в ра-
мках обласного фестивалю 
народної творчості «З лю-
бов’ю вічною до тебе, рід-
ний краю!», присвяченого 
30-й річниці незалежності 
України 

Серпень Управління культури Боршош І.С. Проведення заходів державного 
значення. Популяризація деко-
ративно-ужиткового мистецтва 

372.  Проведення науково-мето-
дичного семінару на тему: 
«Дизайн сучасної музейної 
експозиції в контексті роз-
витку інноваційних техно-
логій» 

Вересень 
 

Управління культури Боршош І.С. Ознайомлення з новими тенден-
ціями у галузі проектування та 
будівництва музейних експо-
зицій 

373.  Відкриття другої черги    
Музею «Парк радянського 
періоду» в м. Путивль 

Вересень 
 

Управління культури Боршош І.С. Покращення збереження істори-
ко-культурної спадщини. Здійс-
нення національно-патріотич-
ного виховання. Розвиток турис-
тичної  інфраструктури. Збіль-
шення чисельності відвідувачів 
заповідника 

374.  Проведення науково-прак-

тичної конференції «Сто 

років існування Сумського 

округового художньо-істо-

ричного музею» 

Жовтень Управління культури Боршош І.С. Дослідження фондів, поширення 

наукової інформації про зібрання 

музею у всеукраїнському му-

зейному просторі. Орієнтовна 

кількість учасників – 110 осіб 

375.  Виставка фондів Сумського 

обласного художнього му-

зею «Відреставровані шеде-

ври» 

Жовтень Управління культури Боршош І.С. Реалізація програми збереження 

державної частини Музейного 

фонду України шляхом про-

ведення систематичних заходів з 

консервації та реставрації мисте-

цьких цінностей. Орієнтовна кі-

лькість учасників - 500 осіб 
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376.  Організація роботи пересу-

вної виставки з фондів Сум-

ського обласного худож-

нього музею «Нова хвиля 

українського мистецтва»  

у Лебединському місь- 

кому художньому музеї  

ім. Б.К. Руднєва 

Жовтень Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи парт-

нерських взаємостосунків. Ви-

ставки присвячені 100-річчю  

заснування Сумського окру-

гового художньо-історичного 

музею. Орієнтовна кількість уча-

сників - 1300 осіб 

377.  Заходи з відзначення  

100-річчя з часу відкриття 

Роменського краєзнавчого 

музею 

Листопад Управління культури Боршош І.С. Створення виставок, проведення 

культурно-просвітницьких захо-

дів, спрямованих на збереження, 

вивчення історичної, культурної 

спадщини краю 

378.  Організація та проведення 

заходів, пов’язаних з від-

значенням 100-річчя від дня 

заснування Сумського окру-

гового художньо-історич-

ного музею 

Протягом  

року 

Управління культури Боршош І.С. Відзначення ювілейної дати за-

кладу, популяризація та поглиб-

лення інтегрованості музею у 

соціокультурний простір Украї-

ни 

 

379.  Проведення державної екс-

пертизи культурних ціннос-

тей на запит УМВС, СБУ, 

прокуратури, митних орга-

нів, державної виконавчої 

служби 

Протягом  

року 

Управління культури Боршош І.С. Всебічний аналіз, вивчення 

об’єктів експертизи, запобігання 

втрат культурних цінностей, 

складання експертних висновків, 

забезпечення передачі до Музей-

ного фонду України предметів, 

які мають культурну цінність 

380.  Тематичні заходи націо-

нально-патріотичного спря-

мування 

Протягом  

року 

Управління культури Боршош І.С. Національно-патріотичне вихо-

вання молоді музейними засоба-

ми, вшанування громадянської 

мужності учасників подій Рево-

люції Гідності та воїнів 

АТО/ООС. Вшанування пам'яті 
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жертв Другої світової війни 

381.  Тематичні заходи у рамках 

проголошеного ООН деся-

тиріччя біорізноманітності 

(2011-2020 роки) 

Протягом  

року 

Управління культури Боршош І.С. Екологічне виховання населення 

музейними формами роботи. 

Поширення інформації про важ-

ливі природоохоронні об’єкти 

області 

Сприяння формуванню громадянського суспільства 

382.  Організація та проведення 

заходів, пов’язаних з форму-

ванням громадянського сус-

пільства у Сумській області  

Протягом  

року 

Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню громадян-

ського суспільства у Сумській 

області  

Реалізація Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року 

383.  Реалізація проекту напряму 

«Розвиток культури та до-

звіллєвого обслуговування 

населення»  

Протягом  

року 

Управління культури  Боршош І.С. Сприяння забезпеченню ком-

фортного та безпечного життє-

вого середовища для людини, 

підвищення якості та стандартів 

життя населення, що передба-

чають соціокультурний розвиток 

громадянина 

ХІ. АРХІВНА СПРАВА 

1. Управління архівною справою та діловодством 

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України 

384.  Страхування унікальних 

документів 

Листопад Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Захист від втрати унікальних до-

кументів, які зберігаються в 

Держпвному архіві області 
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385.  Забезпечення достовірних 

відомостей кількісного та 

якісного складу архівних  

фондів 

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Перевірка наявності, стану та 

руху документів Національного 

архівного фонду: 2250 одиниць 

зберігання з паперовою основою 

386.  Поповнення реєстру Наці-

онального культурного над-

бання  

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Перегляд 330 справ з метою ви-

явлення унікальних документів у 

фондах особового походження 

387.  Поповнення Національного 

архівного фонду України 

документами з історії Сум-

ської області  

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Приймання документів Націо-

нального архівного фонду на 

державне зберігання 2246 справ 

управлінської документації, 

164 одиниць обліку фото-

документів 

388.  Описування нових надхо-

джень  документів  

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення доступу користу-

вачам до нових надходжень до-

кументів Національного архів-

ного фонду: 164 одиниць обліку 

фотодокументів 

389.  Створення страхового фонду 

та фонду користування на 

документи та описи справ 

Національного архівного 

фонду 

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення збереження доку-

ментної інформації на випадок 

пошкодження чи втрати ори-

гіналів документів 

Створення та розвиток довідникового апарату до документів Національного архівного фонду 
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390.  Поповнення тематичного 

каталогу за документами 

архіву для забезпечення дос-

тупу громадян до інфор-

мації, що міститься в архів-

них документах 

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Перегляд 100 одиниць зберігання 

управлінської документації, 

69 одиниць обліку фотодокумен-

тів. Складання 650 карток до те-

матичного каталогу 

391.  Удосконалення науково-

довідкового апарату до фон-

дів  

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Перероблення 18 рукописних 

описів справ на 1990 одиниць 

зберігання з метою забезпечення 

користувачам доступу до доку-

ментів Національного архівного 

фонду, полегшення пошуку не-

обхідної інформації 

2. Формування Національного архівного фонду 

Поповнення Національного архівного фонду України документами, що мають місцеве значення, проведення експертизи цінності документів 

Національного архівного фонду України 

392.  Проведення засідань екс-

пертно-перевірної комісії 

Державного архіву Сумської 

області   

Щомісяця Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розгляд питань, пов’язаних з екс-

пертизою цінності документів 

Національного архівного фонду 

393.  Проведення експертизи цін-

ності документів, що збері-

гаються в архівних підрозді-

лах підприємств, установ та 

організацій з метою попов-

нення Національного архів-

ного фонду України доку-

ментами з історії Сумської 

області 

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Здійснення науково-технічного 

опрацювання та упорядкування 

документів на договірних заса-

дах: управлінської документації 

постійного зберігання – 800 оди-

ниць зберігання; документів із 

особового складу – 300 одиниць 

зберігання 
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3. Використання документів Національного архівного фонду 

Інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами, всебічне використання документів Національного архівного фонду через виставки, 

читальний зал, оприлюднення відомостей, що містяться в архівних документах через засоби масової інформації 

394.  Організація виставок доку-

ментів  

Протягом  

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Ознайомлення громадян з досто-

вірними документальними фак-

тами з історії області і країни в 

цілому  

395.  Підготовка електронного 

варіанту тому 5 Книги 

Пам’яті Сумської області 

«Забуттю не підлягає» 

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Ознайомлення громадян з досто-

вірними документальними фак-

тами з історії області і країни в 

цілому 

396.  Виконання запитів громадян 

за документами, які збері-

гаються у Державному архі-

ві Сумської області, з метою 

забезпечення законних прав 

та інтересів громадян 

Протягом 

року 

Державний архів 

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Виконання запитів громадян за 

архівними документами: 

- соціально-правового характеру – 

3500; 

- генеалогічних – 200; 

- тематичних – 180 

397.  Забезпечення доступу гро-

мадян до архівних доку-

ментів у читальному залі 

Держархіву області 

Протягом 

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Ознайомлення 750 громадян з іс-

торією Сумської області шляхом 

безпосередньої роботи з доку-

ментами у читальному залі архіву 

4. Управління архівною справою та діловодством  

Здійснення організаційно-методичного керівництва та контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства області,  

надання їм методичної та практичної допомоги 

398.  Проведення засідання нау-

ково-методичної ради Дер-

жавного архіву Сумської 

області 

Щокварталу Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

Розгляд питань науково-мето-

дичної та видавничої роботи ар-

хіву, схвалення тематико-

експозиційних планів виставок 
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до розподілу обов’язків  документів 

399.  Організація та проведення 
семінару з підвищення ква-
ліфікації працівників служб 
діловодства на тему «Про-
блемні питання в про-
веденні науково-технічного 
опрацювання документів та 
складанні описів справ уста-
нов» 

Протягом  
року 

Державний архів  
Сумської області 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення участі у семінарі 
представників підприємств, уста-
нов, організацій, у яких утворю-
ються документи Національного 
архівного фонду, з метою удо-
сконалення ведення архівної 
справи та діловодства 

400.  Проведення засідання коле-
гії Державного архіву Сум-
ської області 

Щомісяця 
 

Державний архів  
Сумської області 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Колективне обговорення най-
важливіших напрямів діяльності 
архіву та погоджене вирішення 
питань, що належать до його 
компетенції  

401.  Проведення комплексних 

перевірок роботи архівних 

відділів Великописарівської 

та Конотопської райдерж-

адміністрацій щодо вико-

нання державної політики у 

сфері архівної справи та ді-

ловодства 

Травень- 

 липень 

 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Удосконалення роботи архівних 

установ, покращення умов збе-

рігання та ведення державного 

обліку документів Національ-

ного архівного фонду 

402.  Проведення перевірок 

служб діловодства, експерт-

них комісій та архівних під-

розділів юридичних осіб- 

джерел формування Націо-

нального архівного фонду  

Протягом  

року 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Проведення 10 комплексних, 

12 тематичних перевірок з метою 

удосконалення організації діло-

водства, ведення архівної справи 

та покращення умов зберігання і 

стану збереженості документів 

Національного архівного фонду 

на підприємствах, в установах, 

організаціях 
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XVІ. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У РЕГІОНІ 

1. Розбудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. 

Підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ 

403.  Виготовлення та поширення 

серед військовослужбовців, 

молоді, громадських органі-

зацій, населення області ін-

формаційної продукції вій-

ськово-патріотичної темати-

ки про діяльність військових 

підрозділів Збройних Сил 

України (буклети, газети, 

вісники тощо), налагоджен-

ня взаємодії з військовими 

засобами масової інформації 

Щомісяця Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Розвиток військово-цивільного 

партнерства, підвищення ефек-

тивності військово-цивільного 

партнерства, військово-патріо-

тичного виховання молоді, за-

безпечення захисту інформацій-

ного простору області (8 газет/ 

військових вісників) 

404.  Проведення інформаційних 

кампаній з питань реалізації 

в області Стратегії розвитку 

Сумської області (заходи, 

спрямовані на розвиток 

сільських територій, інвес-

тиційної, туристичної, ме-

дичної, освітньої, аграрної 

галузі, підтримку малого та 

середнього бізнесу, підви-

щення енергоефективності, 

гуманітарних та соціальних 

стандартів тощо) 

Протягом  

року 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Інформування населення області  

про актуальні питання державної 

політики та діяльність місцевих 

органів влади. Забезпечення про-

зорості і відкритості у діяльності 

влади (12 кампаній) 

Підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції 

405.  Забезпечення випуску кращих 

видань краєзнавчої, історич-

Щокварталу Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Поповнення бібліотечних фондів 

та навчальних закладів Сумської 
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ної, дитячої, художньої літе-

ратури місцевих авторів від-

повідно до концепції націо-

нального книговидання. 

Проведення засідань експер-

тної ради з питань книгови-

дання 

з громадськістю голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

області соціально важливою 

українською книжковою про-

дукцією; підтримка творчості 

місцевих письменників (6 найме-

нувань книг) 

406.  Презентація книг, виданих за 

бюджетні кошти, у бібліо-

течних і навчальних закладах 

області, ЗМІ, офіційному веб-

порталі місцевих органів ви-

конавчої влади Сумської об-

ласті 

Щокварталу Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підтримка творчості місцевих 

авторів, популяризація українсь-

кої мови та літератури, підви-

щення рівня обізнаності жителів 

області щодо творчості місцевих 

письменників (25 презентацій) 

407.  Підготовка та видання книги 

про учасників Операції 

обя’єднаних сил – уродженців 

Сумської області 

Протягом  

другого  

півріччя 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Вшанування учасників Операції 

обя’єднаних сил – уродженців 

Сумської області, поповнення 

бібліотечних фондів Сумської 

області літературою патріо-

тичного спрямування (500  при-

мірників) 

408.  Сприяння діяльності облас-

ної організації Національної 

спілки письменників Укра-

їни у виданні літературного 

альманаху письменників 

Сумщини «Слобожанщина»  

Протягом  

першого 

півріччя 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

Сумської області соціально важ-

ливою українською книжковою 

продукцією, підтримка творчості 

місцевих авторів (500 примір-

ників) 

409.  Підготовка та видання книги 

про кращі літературні та ми-

стецькі здобутки у рамках 

реалізації проекту «Сумщи-

на. Велика спадщина» (збір 

Протягом  

першого 

півріччя 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

Сумської області соціально важ-

ливою українською книжко-вою 

продукцією; підвищення рівня 

обізнаності жителів області про 
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та узагальнення кращих лі-

тературних робіт) 

творчість  місцевих митців (1000 

примірників) 

410.  Підготовка та видання біог-

рафічної книги про видатних 

особистостей Сумщини 

Протягом  

другого  

півріччя 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

Сумської області соціально важ-

ливою українською книжковою 

продукцією, підвищення рівня 

обізнаності жителів області про 

унікальну нематеріальну спадщи-

ну Сумщини (500 примірників) 

411.  Підготовка та видання книги 

про визначні історичні події 

на Сумщині 

Протягом  

другого  

півріччя 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

Сумської області соціально важ-

ливою українською книжковою 

продукцією, підвищення рівня 

обізнаності жителів області про 

визначні історичні події на Сум-

щині (500 примірників) 

412.  Підготовка та видання книги 

про соціально-економічний 

розвиток та туристичний 

потенціал Сумщини до 80-ї 

річниці створення Сумської 

області 

Протягом  

другого  

півріччя 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

Сумської області соціально важ-

ливою українською книжковою 

продукцією, промоція  турис-

тичного потенціалу Сумщини на 

всеукраїнському рівні (600 при-

мірників) 

2. Сприяння розвитку громадянського суспільства 

Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики 

413.  Організація та проведення в 
області заходів з консуль-
тування з громадськістю з 
найважливіших питань роз-
витку області, обговорення 
проектів нормативно-пра-
вових актів 

Щомісяця Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Врахування думки громадськості 
при прийнятті управлінських рі-
шень (не менше 60 заходів) 
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414.  Проведення засідань, гро-
мадських слухань, «круглих 
столів» у рамках роботи 
громадської ради при Сум-
ській обласній державній 
адміністрації 

Щокварталу  Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Врахування думки громадськості 
при прийнятті управлінських рі-
шень, визначення пропозицій 
(рекомендацій) щодо окремих 
напрямків державної та місцевої 
політики (7 публічних заходів) 

415.  Організація проведення екс-
пертних зустрічей у форматі 
відеоконференцій з розгляду 
актуальних питань держав-
ної політики, обговорення 
проектів нормативно-пра-
вових актів 

Щокварталу Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Проведення 9 експертних зуст-
річей за участю представників 
місцевих органів влади, екс-
пертів, науковців, представників 
інститутів громадянського сус-
пільства 

416.  Засідання координаційної 
ради з питань сприяння роз-
витку громадянського суспі-
льства при Сумській облас-
ній державній адміністрації 

Щокварталу Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Врахування думки громадськості 
щодо розвитку громадянського 
суспільства, визначення механіз-
мів співпраці органів влади та 
інститутів громадянського сус-
пільства 

417.  Засідання обласної ради це-
рков і релігійних органі-
зацій, інших заходів з пред-
ставниками релігійних орга-
нізацій 

Щокварталу Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Визначення основних напрямів 
взаємодії з релігійними організа-
ціями області. Зміцнення взаємо-
розуміння між релігійними орга-
нізаціями області, забезпечення 
міжконфесійної злагоди 

418.  Зустрічі з представниками 
громадських організацій на-
ціональних меншин з питан-
ня міжетнічних відносин в 
області  

Щокварталу Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Реалізація прав національних 
меншин області на задоволення 
своїх національно-культурних, 
освітніх та інших потреб. Запобі-
гання проявам ксенофобії, расо-
вої та етнічної дискримінації 

419.  Проведення соціологічних 
досліджень із вивчення гро-
мадської думки з метою ви-

Протягом  
року 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-

Визначення ставлення населення 
до актуальних питань розвитку 
держави, врахування результатів 



 

 

94 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

явлення пріоритетних на-
прямів у роботі місцевих 
органів влади, потреб гро-
мадськості та ставлення на-
селення до нагальних про-
блем розвитку держави та 
області 

рівник апарату відповідно 
до розподілу обов’язків 

соціологічних досліджень при 
прийнятті управлінських рішень 
у реалізації державної та регіона-
льної політики 

Підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів  громадянського суспільства 

420.  Проведення 2 конкурсів 
проектів, розроблених ін-
ститутами громадянського 
суспільства, осіб з інвалідні-
стю, інвалідів, політичних 
в’язнів і репресованих, гро-
мадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської ката-
строфи (для реалізації прое-
ктів у 2021 році) 

IV квартал Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підтримка ініціатив громадсь-
кості при реалізації заходів регі-
ональної політики 

421.  Заходи з організації надання 

фінансової підтримки на 

реалізацію проектів органі-

зацій-переможців конкурсу 

проектів, розроблених інсти-

тутами громадянського сус-

пільства 

Протягом  

року 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Реалізація до 15 актуальних та 

суспільно-значущих проектів ор-

ганізацій-переможців конкурсу 

422.  Заходи з організації надання 

фінансової підтримки на 

реалізацію проектів органі-

зацій-переможців конкурсу 

проектів, розроблених гро-

мадськими організаціями 

Протягом  

року 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Реалізація до 7 проектів гро-

мадських організацій, спря-

мованих на безпосередню роботу 

з відповідними соціальними гру-

пами (ветеранами війни, особами 

з інвалідністю) та проведення 

http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-51-02/133-obgovorennya-prioritetnikh-zavdan-konkursu-proektiv-rozroblenikh-gromadskimi-ta-blagodijnimi-organizatsiyami-tvorchimi-spilkami
http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-51-02/133-obgovorennya-prioritetnikh-zavdan-konkursu-proektiv-rozroblenikh-gromadskimi-ta-blagodijnimi-organizatsiyami-tvorchimi-spilkami
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ветеранів війни, інвалідів, 

політичних в’язнів і реп-

ресованих, громадян, які 

постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи 

заходів з патріотичного вихован-

ня громадськості, формування 

патріотичних настроїв у суспіль-

стві 

423.  Сприяння інформуванню в 

засобах масової інформації, 

забезпечення висвітлення на 

веб-сайтах органів влади  

ефективних прикладів дія-

льності інститутів громадянсь-

кого суспільства та їх спів-

праці з місцевими органами 

виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування 

Протягом  

року 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Популяризація діяльності обʼєд-

нань громадян. Активізація гро-

мадської участі в процесах взає-

модії органів влади та громадсь-

кості 

Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики 

424.  Організація в області захо-

дів, присвячених дер-

жавним, традиційним та ін-

шим святам, пам’ятним і 

ювілейним датам 

Протягом  

року 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Збереження історичної пам’яті 

народу, популяризація державних 

традицій, свят 

425.  Проведення інформаційних 
днів в містах та районах об-
ласті 

Щомісяця Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Проведення роз’яснювальної ро-
боти щодо актуальних правових, 
економічних, соціальних та ін-
ших питань державної та регіо-
нальної політики. Врахування 
позиції населення щодо розвитку 
територій та життєзабезпечення 
місцевих громад 
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426.  Інформаційно-просвітницькі 
заходи з інформування гро-
мадськості щодо актуальних 
питань державної та регіо-
нальної політики 

Протягом  
року 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Проведення роз’яснювальної ро-
боти щодо актуальних правових, 
економічних, соціальних та ін-
ших питань державної та регіо-
нальної політики. Врахування 
позиції населення щодо розвитку 
територій та життєзабезпечення 
місцевих громад 

3. Забезпечення доступу до публічної інформації 

Спрощення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації 

427.  Моніторинг оприлюднення 
на офіційному веб-порталі 
місцевих органів виконавчої 
влади Сумської області та 
Єдиному державному веб-
порталі відкритих даних  
інформації про діяльність 
структурних підрозділів 
Сумської обласної держа-
вної адміністрації та її апа-
рату відповідно до чинного 
законодавства у сфері дос-
тупу до публічної інформа-
ції 

Протягом  
року 

Управління інформацій-
ної діяльності та комуні-

кацій з громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення прозорості діяль-
ності влади 

XVІІ. ЖИЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

1. Житлово-комунальне господарство 

Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

428.  Проведення засідання облас-

ного оперативного штабу із 

забезпечення сталого прохо-

дження опалювального сезо-

ну, організації упередження 

аварій та проведення опера-

Лютий 

Березень 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення стабільної роботи 

підприємств житлово-комуналь-

ного господарства, надання якіс-

них житлово-комунальних пос-

луг, недопущення аварійних си-

туацій на об’єктах галузі 



 

 

97 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

тивних відновлювальних 

робіт на об’єктах життє-

забезпечення в осінньо-

зимовий період 2019-2020 

років  

429.  Засідання обласного опе-

ративного штабу з під-

готовки галузей економіки 

до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років  

ІІ-ІІІ квартал Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення належної підго-

товки та стабільної роботи підп-

риємств житлово-комунального 

господарства в  опалювальному 

періоді, надання якісних житло-

во-комунальних послуг, недопу-

щення аварійних ситуацій на 

об’єктах галузі 

430.  Засідання Антикризового 

енергетичного штабу в Сум-

ській області  

Протягом  

року 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення стабільної роботи 

підприємств паливно-енергетич-

ного комплексу, недопущення 

зриву опалювального сезону 

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

431.  Забезпечення виконання 

Закону України «Про коме-

рційний облік теплової ене-

ргії та водопостачання» на 

території області 

I-II квартал Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення обліку спожитих 

послуг  

 

432.  Контроль за проведенням 

капітального ремонту кому-

нальних доріг, мостів та 

шляхопроводів у населених 

пунктах області 

ІІ- ІV квартал Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поліпшення рівня благоустрою 

населених пунктів, капітальний 

ремонт доріг  
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433.  Контроль за реконструкцією 

та капітальним ремонтом 

житлових будинків із засто-

суванням енергозберігаючих 

технологій у населених пун-

ктах області, капітальний 

ремонт ліфтів у містах Су-

ми, Конотоп, Шостка, Ром-

ни, Охтирка 

Протягом  

року 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Поліпшення стану житлового 

фонду. Відновлення роботи 

96 ліфтів 

434.  Контроль за будівництвом 

та реконструкцією мереж 

вуличного освітлення, вста-

новлення енергозберігаючих 

джерел освітлення у насе-

лених пунктах області 

Протягом  

року 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підвищення енергоефективності 

освітлення вулично-шляхової 

мережі населених пунктів. Будів-

ництво мереж вуличного освіт-

лення, встановлення 2 енергозбе-

рігаючих джерел освітлення, 

встановлення приладів диферент-

ціального обліку 

2. Енергозбереження та енергозабезпечення в сфері житлово-комунального господарства 

Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з віднов-

лювальних джерел енергії 

435.  Впровадження заходів з 

енергозбереження та підви-

щення енергоефективності 

ІІ-ІІІ квартал Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Інформаційно-роз’яснювальна ро-

бота щодо переваг впровадження 

енергоефективних заходів, отри-

мання досвіду щодо застосування 

новітніх технологій та залучення 

інвестицій у сферу енергозбере-

ження 

Забезпечення всіма категоріями споживачів повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії 

436.  Моніторинг обсягів спожи-

вання та стану розрахунків 

споживачів області за ви-

Протягом  

року 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

Оперативне реагування та недо-

пущення критичних ситуацій у 

газо- та електропостачанні спо-
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користані енергоносії тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 
живачам  

437.  Контроль за своєчасною та 

повною оплатою усіма кате-

горіями споживачів області 

вартості спожитих енерго-

носіїв 

Протягом  

року 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підвищення рівня розрахунків за 

спожиті енергоносії 

3. Раціональне використання природних ресурсів 

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

438.  Контроль за виконанням 

заходів Комплексної про-

грами поводження з відхо-

дами в Сумській області на 

2016-2020 роки  

Протягом  

року 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства, енергоефек-

тивності та паливно-

енергетичного комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Удосконалення системи пово-

дження з відходами, поліпшення 

екологічного стану населених 

пунктів, повне збирання та утилі-

зація відходів  

ХІІІ. РОЗВТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

1. Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу 

та гарантування продовольчої безпеки регіону 

Сприяння впровадженню сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 

439.  Втілення Програми роз-

витку агропромислового 

комплексу та сільських те-

риторій Сумської області на 

період до 2020 року 

Протягом  

року 

Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Підвищення рівня добробуту і 

якості життя сільського насе-

лення, розвиток підприємництва 

та ринкової інфраструктури на 

селі, поліпшення демографічної 

ситуації, комплексний розвиток 

соціальної сфери села як тери-

торії проживання та діяльності 

всіх категорій виробників сільсь-

когоподарської продукції та про-

довольства, підвищення кон-

курентно-спроможності сільсь-

когосподарської продукції, збіль-
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шення обсягів виробництва про-

дукції, спрямованої на кінцевого 

споживача 

440.  Державна підтримка галузі 

тваринництва, зберігання та 

переробки сільськогоспо-

дарської продукції, аква-

культури (рибництва) 

Протягом  

року 

Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Забезпечення  державної під-

тримки розвитку галузі тварин-

ництва, стабілізації поголів’я ху-

доби та поліпшення її генетично-

го потенціалу, стимулювання 

збільшення виробництва продук-

ції тваринництва, аквакультури 

(рибництва), а також для забез-

печення збільшення потужностей 

із зберігання та переробки сіль-

сько-господарської продукції 

441.  Державна підтримка роз-

витку хмелярства, зак-

ладання молодих садів, ви-

ноградників та ягідників і 

нагляд за ними 

Протягом  

року 

Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення  державної під-

тримки розвитку садівництва і 

хмелярства, стимулювання збіль-

шення виробництва продукції 

плодово-ягідних культур 

442.  Державна підтримка розви-

тку фермерських госпо-

дарств 

Протягом  

року 

Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення  державної під-

тримки розвитку сільськогоспо-

дарських обслуговуючих коопе-

ративів, фермерських, сімейних 

фермерських господарств 

443.  Фінансова підтримка сіль-

ськогосподарських товаро-

виробників з питань інже-

нерно-технічного забезпе-

чення та сільсько-госпо-

дарського машино-будуван-

ня вітчизняного виробницт-

ва  

Протягом  

року 

Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення  фінансової під-

тримки розвитку сільсько-

господарського виробництва, 

впровадження нових технологій 

у виробництві сільськогоспо-

дарської продукції, оновлення 

парку сільськогосподарської тех-

ніки та обладнання   
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444.  Фінансова підтримка захо-

дів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешев-

лення кредитів 

Протягом  

року 

Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Отримання здешевлених кре-

дитів для підприємств агропро-

мислового комплексу  

Стабілізація цінової ситуації на ринку продовольчих товарів, забезпечення продовольчої безпеки регіону 

445.  Обласний семінар «Нішеві 

культури: як отримати ма-

ксимальний прибуток?» 

Травень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Сприяння малому та середньому 

аграрному бізнесу у впро-

вадженні вирощування нішевих 

культур 

446.  Експертно-оцінююча вис-

тавка кролів Сумщини 

Грудень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Ознайомлення учасників вис-

тавки з породами кролів та спри-

яння у  забезпеченні населення 

поголів’ям кролів 

447.  Обласні агропромислові яр-

марки 

Протягом 

року 

Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення населення продук-

тами харчування, саджанцями, 

розсадою, птицею тощо за цінами 

сільськогосподарських товарови-

робників 

Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств області, структурних підрозділів с питань агропро-

мислового розвитку районних державних адміністрацій, вивчення сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції 

448.  Майстер-клас на тему: «Су-

часні технології вирощу-

вання кукурудзи та зерново-

го сорго» 

Січень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Впровадження сучасних техно-

логічних процесів при виро-

щуванні кукурудзи та сорго, під-

вищення продуктивності 1 га по-

сівів зернових культур 
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449.  Майстер-клас на тему: «Ви-

рощування олійних культур, 

технології їх зберігання та 

переробки» 

Лютий Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Вивчення оптимального спів-

відношення посівів соняшнику, 

сої, ріпаку в структурі загальних 

площ посівів олійних культур, 

застосування оптимальних сис-

тем підживлення та захисту олій-

них культур, підвищення продук-

тивності 1 га посівів олійних ку-

льтур, збереження родючості 

ґрунтів 

450.  Майстер-клас на тему: «Ви-

рощування та виробництво 

круп’яних культур: сорти, 

технології, переробка» 

Лютий Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Впровадження у виробництво 

сучасних сортів круп’яних куль-

тур, вивчення впливу термінів 

посіву та погодно-кліматичних 

умов на їх урожайність, під-

вищення продуктивності 1 га по-

сівів круп’яних культур 

451.  Майстер-клас на тему: «Су-

часні аспекти годівлі та ут-

римання великої рогатої ху-

доби» 

Лютий Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Впровадження сучасних техноло-

гій годівлі та утримання ВРХ, 

підвищення середньодобових 

приростів та надою молока, збе-

реження поголів’я худоби, по-

ліпшення роботи по відт-

воренню поголів’я худоби 

452.  Майстер – клас: «Як зроби-

ти свинарство успішним» 

Лютий Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Впровадження сучасних тех-

нологій утримання поголів’я 

свиней, вивчення впливу своєча-

сного проведення проти-

епізоотичних заходів на продук-

тивність і збереження поголів’я, 

підвищення середньодобових 

приростів, приплоду поросят від 

однієї свиноматки, поліпшення 
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роботи по відтворенню 

453.  Майстер-клас: «Стан ози-
мих рослин та догляд за 
ними навесні 2020 року» 

Березень Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Визначення стану посівів озимих 
культур в умовах перезимівлі, 
напрацювання заходів для пода-
льшого догляду за озимими ку-
льтурами, як до початку так і у 
період їх вегетації 

454.  Обласний семінар-нарада з 
питань вивчення впливу 
погодно кліматичних умов 
поточного року, техноло-
гій вирощування, сортів та 
гібридів на стан розвитку 
сільськогосподарських ку-
льтур в період їх вегетації 
з показом демонстраційних 
та дослідних ділянок 

Червень Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Запровадження у виробництво 
перспективних сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур, 
підвищення продуктивності 1 га 
їх посівів 

455.  Обласний семінар-практи-
кум проведення контроль-
них обмолотів ранніх зер-
нових культур на дослід-
ницьких ділянках демонс-
траційно-технологічного 
полігону Інституту сільсь-
кого господарства Північ-
ного Сходу Національної 
академії аграрних наук Ук-
раїни 

Липень Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Впровадження у виробництво 
перспективних сортів ранніх зе-
рнових культур, збільшення ва-
лового виробництва зернових  
та зернобобових культур до 
4,5 млн тонн, отримання про-
довольчого зерна в межах  
800 тис. тонн 

456.  Еко-фестиваль «Дикий 

мед» 

Серпень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

Популяризація продуктів місце-

вих товаровиробників, виставка-

презентація екологічно чистого 

меду з лісів та природних луків 
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розподілу обов’язків полісся Сумщини, дегустація 

продукції бджільництва 

457.  Науково-практична конфе-

ренція на тему «Перспек-

тивні сорти картоплі для 

вирощування на території 

Сумської області. Шляхи 

підвищення врожайності 

картоплі» 

Серпень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Ознайомлення учасників конфе-

ренції з сортами картоплі, які ра-

йоновані для вирощування на 

території Сумської області, тех-

нологією вирощування і догляду 

за посівами картоплі 

458.  Міжрегіональний форум 

«Сумщина Аграрна – 

2020» 

Вересень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Доведення інформації до заці-

кавлених осіб про досягнення в 

аграрному секторі економіки 

Сумщини та популяризації агра-

рної діяльності, з метою впрова-

дження в господарську діяль-

ність нових знань, оновлення  

техніки та технологій 

459.  Форум виробників сільсь-
когосподарської продукції 
«Кооперація у аграрній 
сфері як запорука зміц-
нення малого та серед-
нього аграрного бізнесу 
Сумщини» 

Вересень Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Обмін досвідом та консуль-
тування з питань створення та 
розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

XIV. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ, ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, спеціального використання природних ресурсів, заповідної 

справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні 

460.  Організація регіонального 

моніторингу навколишнього 

природного середовища 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

Забезпечення потреб органів 

державного управління, міс-

цевого самоврядування та гро-
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вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

мадськості в оперативній і досто-

вірній інформації про стан навко-

лишнього природного сере-

довища в Сумській області 

Здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища 

461.  Проведення оцінки впливу 

на довкілля планованої дія-

льності суб’єктів госпо-

дарювання 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Запобігання негативному впливу 

антропогенної діяльності на стан 

навколишнього природного сере-

довища та здоров’я людей 

462.  Проведення стратегічної 

екологічної оцінки доку-

ментів державного плану-

вання 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення охорони довкілля, 

безпечності життєдіяльності лю-

дей та їх здоров’я, інтегрування 

екологічних вимог при підготовці  

та затвердження документів дер-

жавного планування 

463.  Затвердження паспортів 

місць видалення відходів, 

погодження ревізій пас-

портів місць видалення від-

ходів та формування ре-

єстру місць видалення від-

ходів 

Протягом 

 року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Контроль за екологічним станом 

місць видалення відходів, оцінка 

їх впливу на навколишнє приро-

дне середовище та здоров’я лю-

дей  

464.  Затвердження реєстрових 

карт об’єктів утворення, об-

роблення та утилізації від-

ходів та формування  реєст-

ру об’єктів утворення  

Протягом 

 року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Систематизація та уніфікація 

інформації щодо об’єктів утво-

рення, оброблення та утилізації 

відходів, оцінка обсягів утво-

рення відходів, якісні характери-

стики відходів 

465.  Опрацювання та реєстрація 

декларацій про відходи в 

Протягом року Департамент екології та 

охорони природних  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Систематизація та уніфікація 

інформації щодо об’єктів утво-
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електронній системі здій-

снення дозвільних процедур 

у сфері поводження з від-

ходами Міністерства енер-

гетики та захисту довкілля 

України 

ресурсів  

 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

рення, оброблення та утилізації 

відходів, оцінка обсягів утво-

рення відходів, якісні характери-

стики відходів 

466.  Забезпечення розгляду зве-

рнень громадян, що надій-

шли за допомогою ефект-

ронного сервісу «Інтеракти-

вна мапа» Міністерства 

енергетики та захисту до-

вкілля України на території 

Сумської області 

Протягом року Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Координація організації вико-

нання робіт по збиранню та лік-

відації несанкціонованих сміттє-

звалищ з метою зменшення не-

гативного впливу на навколишнє 

природне середовище 

467.  Проведення інвентаризації 

непридатних або заборо-

нених до використання хі-

мічних засобів захисту рос-

лин 

Протягом року Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Зменшення негативного впливу 

на навколишнє природне сере-

довище непридатних або забо-

ронених до використання хіміч-

них засобів захисту рослин 

Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

468.  Погодження технологічних 

нормативів використання 

водних ресурсів 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення раціонального вико-

ристання води у галузях економі-

ки 

469.  Погодження місць та періо-

дичності відбору проб, пере-

ліку контрольованих показ-

ників, встановлених підпри-

ємствами, установами, орга-

нізаціями та громадянами-

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Попередження забруднення по-

верхневих водних об’єктів 
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суб’єктами підприємницької 

діяльності, діяльність яких 

щодо скидання зворотних 

вод у водні об’єкти впливає 

або може вплинути на стан 

поверхневих вод 

Регулювання викидів забруднюючих речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря 

470.  Видача дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціо-

нарними джерелами 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Регулювання обсягів викидів  

130 забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря стаціонарними 

джерелами 

471.  Видача величин фонових 

концентрацій забруднюючих 

речовин 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення здійснення обґрун-

тованої оцінки впливу викидів на 

стан атмосферного повітря за ре-

зультатами розрахунків розсію-

вання 

472.  Реєстрація звіту з інвента-

ризації викидів забруд-

нюючих речовин 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення екологічної без-

пеки, запобігання шкідливому 

впливу на стан атмосферного по-

вітря шляхом регулювання 

викидів 

Регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, відтво-

рення їх природних комплексів, управління у цій галузі 

473.  Проведення процедур з виз-

начення виконавців робіт 

природоохоронних заходів 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Виконання програми охорони 

навколишнього природного сере-

довища Сумської області на 

2019-2021 роки 
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474.  Оголошення нових територій 

та об’єктів природно-

заповідного фонду місце-

вого значення 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Збільшення відсотку заповідності 

території Сумської області 

Забезпечення реалізації державної політики в сфері розпорядження та використання земельних ресурсів 

475.  Організація роботи щодо 

розпорядження землями дер-

жавної власності 

Протягом  

року 

Департамент екології та 

охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, кері-

вник апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Оформлення правовстановлюю-

чих документів на земельні ділян-

ки та своєчасне надходження ко-

штів до місцевих бюджетів від 

плати за землю 

Інформування населення про стан навколишнього природного середовища на території Сумської області 

476.  Підготовка Регіональної до-
повіді про стан навколиш-
нього природного середо-
вища в Сумській області у 
2018 році 

ІІІ квартал Департамент екології та 
охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення потреб органів дер-
жавного управління, місцевого 
самоврядування та громадськості 
в оперативній і достовірній інфо-
рмації про стан навколишнього 
природного середовища в Сумсь-
кій області 

477.  Підготовка Екологічного 
паспорту Сумської області 
станом на 01.01.2020 

ІІ квартал Департамент екології та 
охорони природних  

ресурсів  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 
голови  адміністрації, ке-
рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення потреб органів дер-
жавного управління, місцевого 
самоврядування та громадськості 
в оперативній і достовірній інфо-
рмації про стан навколишнього 
природного середовища в Сумсь-
кій області 

XVІІІ. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 

1. Реалізація в Сумській області державної політики в галузі туризму 

Розвиток туристичної діяльності 

478.  Організація та проведення 

семінарів і тренінгів для 

I квартал,  

II квартал 

Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Запобігання травматизму та не-

щасних випадків серед туристів і 
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представників туристичної 

галузі щодо профілактики з 

питань безпеки туристів 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

екскурсантів (50 осіб) 

479.  Засідання Ради з питань роз-

витку туристичної діяль-

ності в області 

І квартал, 

ІІ квартал 

Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Колегіальне рішення питань у 

сфері туристичної діяльності  

(50 осіб) 

480.  Організація та проведення 

бізнес форуму та виставки 

«Сумщина туристична» 

ІІ квартал Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Популяризація фестивального 

туризму на Сумщині. Привер-

нення уваги бізнесу до розвитку 

внутрішнього туризму 

481.  Організація та проведення 

навчальних семінарів-

тренінгів з розвитку зелено-

го туризму 

II квартал, 

III квартал 

Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Вивчення стану та перспектив 

розвитку сільського зеленого ту-

ризму в Сумській області. На-

дання методичної допомоги щодо 

організації діяльності суб’єктів 

малого підприємництва Збіль-

шення кількості гостинних садиб, 

створення нових робочих місць 

(створення 3 нових садиб) 

482.  Організація та промоція га-

строномічного фестивалю 

«Слобожанські смаки» 

І квартал, 

ІІ квартал 

 

Відділ промоції та  

туризму 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечити популяризацію та 

розвиток гастрономічного туриз-

му на Сумщині. Формування за-

цікавленості до регіону шляхом 

відродження кулінарних тради-

цій, створення  туристичних 

продуктів, збільшення тури-

стичного потоку 

483.  Промоція регіонального 

свята козацької слави  

III квартал Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Сприяння національно-патріо-

тичному руху, розвитку екскурс-
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«Калнишева рада» голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

сійної діяльності, популяризації 

традицій українського козацтва, 

історичної та культурної спад-

щини краю 

484.  Заходи до дня відзначення 

туризму в Україні  

ІІІ квартал Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Організація відвідування турис-

тично-привабливих місць в рам-

ках святкування дня туризму в 

Україні з метою популяризації 

цікавих та найбільш відвідуваних 

туристичних об’єктів  

485.  Засідання експертної комісії 

з проведення маркування та 

знакування туристичних мар-

шрутів області 

Щокварталу Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підтримка та стимулювання роз-

витку активного туризму (ство-

рення туристичних маршрутів). 

Створення належних умов для 

відпочинку туристів; покра-

щення туристичного іміджу об-

ласті 

486.  Організація та проведення 

громадських обговорень що-

до розвитку туризму в Сум-

ській області 

Щокварталу  Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Перегляд наявних завдань щодо 

аналізу доцільності їх реалізації 

та, за потреби, формування нових 

завдань (100 осіб) 

487.  Промоція фестивалю україн-

ського коноплярства Hemp-

Fest («ХемпФест») 

ІІІ квартал Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечити промоцію розвитку 

промислового коноплярства у 

Сумській області та Сумському 

районі зокрема, формування по-

зитивної суспільної думки щодо 

вирощування  промислових ко-

нопель, розвиток агротуризму та 

зеленого туризму 
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488.  Маркетингове просування 

бренду Сумської області в 

національну мережу турис-

тичних брендів України 

Протягом  

року 

Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Підвищення якості регіонального 

туристичного продукту, зростан-

ня попиту на туристичні послуги 

489.  Проведення турів з популя-

ризації туристичного потен-

ціалу Сумської області серед 

представників ЗМІ та туро-

ператорів 

Протягом  

року 

Відділ промоції та  

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення рекламних публі-

кацій про туристичний потенціал 

області в друкованих та інтернет 

виданнях. Створення туристи-

ного іміджу області серед вітчиз-

няних та іноземних туристів  

(30 представників ЗМІ та туропе-

раторів) 

490.  Участь у всеукраїнських, 

регіональних та між-

народних туристичних ви-

ставках, салонах, фести-

валях, форумах тощо 

Протягом 

року 

Відділ промоції та  

туризму 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечити популяризацію: 

фестивального туризму на Сум-

щині; традиційних ремесел, в т.ч. 

промислового коноплярства, 

кролевецького  художнього тка-

цтва; цікавих туристичних 

об’єктів. Забезпечити присут-

ність Сумської області на турис-

тичному просторі України  

491.  Участь у засіданнях Ради 

туристичних міст і регіонів 

Протягом 

року 

Відділ промоції та  

туризму 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Забезпечення популяризації ту-

ризму на Сумщині 

492.  Розвиток мережі маршрутів 

активного туризму, в тому 

числі велосипедних марш-

рутів 

Протягом 

року 

Відділ промоції та  

туризму 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Залучення громадських органі-

зацій, які займаються велоси-

педним туризмом до розробки та 

знакування велосипедних марш-

рутів на території Сумської об-
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ласті. Промоція та підтримка 

проведення велосипедних заїз-

дів по опрацьованих маршрутах 

493.  Організація навчальних тре-

нінгів для представників 

туристично-рекреаційного 

комплексу, екскурсоводів, 

гідів-перекладачів тощо 

Протягом 

року 

Відділ промоції та  

туризму 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Інформаційна підтримка та на-

дання консультаційних послуг 

щодо розвитку зеленого туризму 

та екскурсійної справи  

ХІХ. ОБЛІК І АУДИТ 

1. Проведення внутрішніх аудитів, участь в інших контрольних функціях 

Підготовка та надання голові Сумської обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо функ-

ціонування системи внутрішнього контролю та її вдосконалення, визначення проблемних питань в діяльності установ  

(закладів, підприємств) та можливих шляхів їх уникнення 

494.  Оцінка діяльності щодо за-
конності та достовірності 
фінансової і бюджетної зві-
тності, правильності веден-
ня бухгалтерського обліку; 
оцінка діяльності установи 
щодо дотримання актів за-
конодавства, планів, проце-
дур, контрактів з питань 
стану збереження активів, 
інформації та управління 
державним майном; оцінка 
ступеня виконання і досяг-
нення цілей, визначених у 
стратегічних та річних пла-
нах, ефективності плану-
вання і виконання бюджет-
них програм та результатів 
їх виконання, а також ризи-
ків, які негативно вплива-

Протягом  

року 

Відділ внутрішнього  

аудиту  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, ке-

рівник апарату відповідно 

до розподілу обов’язків 

Удосконалення системи управ-

ління; запобігання незаконному, 

неефективному та не резуль-

тативного використанню бюд-

жетних коштів, запобігання вини-

кненню помилок чи інших недо-

ліків у діяльності об’єктів внут-

рішнього аудиту 
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ють на виконання функцій і 
завдань.  
Проведення перевірок згід-
но з Планом діяльності з 
внутрішнього аудиту Сум-
ської обласної державної 
адміністрації:  
Білопільської районної 
державної адміністрації; 
Департаменту агропро-
мислового розвитку  Сумсь-
кої обласної державної ад-
міністрації; 
Сумського регіонального 
центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інва-
спорт»; 
управління культури Сум-
ської обласної державної 
адміністрації; 

Департаменту цивільного 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмі-

ністрації; 

Охтирської районної дер-

жавної адміністрації; 

управління взаємодії з пра-

воохоронними органами 

Сумської обласної держав-

ної адміністрації; 

Департаменту соціального 

захисту населення Сумської 

обласної державної адмі-

ністрації; 
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Ямпільської районної дер-

жавної адміністрації; 

управління капітального 

будівництва Сумської об-

ласної державної адмі-

ністрації; 

Департамент екології Сум-

ської обласної державної 

адміністрації; 

управління інформаційної 

діяльності та комунікації з 

громадськістю Сумської об-

ласної державної адмі-

ністрації  
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2. Перелік правових актів органів законодавчої і виконавчої влади, 

хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю 

 

Контрольний 

термін виконання 

Дата та номер контро-

льного документа 
Назва документа 

Відповідальний за-

ступник голови (ке-

рівник апарату) за 

виконання докумен-

та 

Відповідальний 

виконавець доку-

мента (підрозділ) 

 

1 2 3 4 5 

До 1 січня від 22 лютого 2010 року 

№ 202/2010 

Указ Президента України «Про заходи фізку-

льтурно-оздоровчої діяльності стосовно дітей 

та молоді з вадами розумового розвитку та 

підтримки руху Спеціальної олімпіади в Укра-

їні» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

До 10 вересня від 19 липня 2005 року 

№ 1113/2005 

Указ Президента України «Про підготовку та 

участь спортсменів України в Олімпійських, 

Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Все-

світніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Єв-

ропи» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 01 лютого від 6 січня 2010 року 
№ 6/2010 

Указ Президента України «Про деякі заходи 
щодо сприяння вирішенню актуальних пи-
тань молоді» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

 

До 15 січня від 09 лютого 2016 року 
№ 42/2016 

 

Указ Президента України «Про Національну 
стратегію з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова актив-
ність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

 

До 01 січня 
до 01 липня  
 

від 12 травня 2018 року 
№ 123/2018 

Указ Президента України «Про підтримку 
розвитку системи спортивної реабілітації 
учасників бойових дій, які брали участь в ан-
титерористичній операції, у заходах із забез-
печення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській облас-
тях» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 
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До 25 червня 

До 25 липня  

від 30 березня 2018 року 

№ 93/2018 

 

Указ Президента України «Про створення 

умов для подальшого розвитку паралімпійсь-

кого і дефлімпійського руху в Україні» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 10 квітня 

До 10 липня  

До 10 жовтня 

До 10 січня 

від 17 квітня 2019 року 

№ 145/2019 

Указ Президента України «Про деякі заходи 

щодо підтримки розвитку олімпійського спо-

рту в Україні» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 1 лютого від 18 лютого 2016 р. 

№ 148 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2016-

2020 роки та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 1 грудня від 9 грудня 2015 р. 

№ 1045  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населен-

ня України» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 10 вересня від 18 жовтня 2017 р. 
№ 743-р  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану дій щодо реалізації 
Стратегії національно-патріотичного вихо-
вання дітей та молоді на 2017-2020 роки» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

 

До 15 січня від 6 червня 2018 р. 
№ 392-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з розвитку 
неолімпійських видів спорту на 2018-
2022 роки» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

 

До 29 травня  
До 30 вересня 

від 5 червня 2019 р. 
№ 393-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання організації та забезпечення 
підготовки збірної команди України та її уча-
сті у 2020 році в міжнародних спортивних 
змаганнях «Ігри Нескорених» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

 

Щороку  
до 10 січня 

від 20.03.2019 
№ 171-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів на 2019-
2022 роки з реалізації Конвенції підтримки та 
сприяння розвитку дитячого громадського 
руху в Україні» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту  



 

 

117 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

До 5 січня 

До 5 липня 

від 19 січня 2011 р. 

№ 148-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про зміцнення фінансово-бюджетної дисцип-

ліни» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Відділ  

внутрішнього ауди-

ту 

  До 30 березня від 30 березня 2016 року 

№ 271- р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національного плану дій 

щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент 

екології та охорони 

природних ресурсів 

Протягом кварталу від 11 лютого 2016 року 

№ 44/2016 

Указ Президента України «Про шефську до-

помогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України» 

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

Щомісяця  

до 5 числа  

від 20 червня 2019 року 

№ 419/2019 

Указ Президента України «Про Положення 

про Генеральний штаб Збройних Сил Украї-

ни»  

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

Щокварталу  

до 15 числа  

від 21 серпня 2019 р. 

№ 693-р 

Розпорядження КМУ «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

органів системи Міністерства внутрішніх 

справ на період до 2020 року» 

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

До 10 січня 

До 10 липня 

від 22 серпня 2012 р. 

№ 605-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо інтег-

рації біженців та осіб, які потребують додатко-

вого захисту, в українське суспільство на пері-

од до 2020 року» 

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

До 15 лютого від 12 жовтня 2011 р. 

№ 1058-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації 

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-
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Концепції державної міграційної політики» ними органами та 

оборонної роботи 

До 5 грудня від 11 липня 2013 р. 

№ 547-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції боротьби з тероризмом» 

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

До 30 січня  

До 15 липня 

від 1 червня 2013 року 

№ 312/2013 

Указ Президента України «Про додаткові за-

ходи із забезпечення гарантій реалізації прав 

та законних інтересів дітей» 

Купрейчик І.В. Служба 

у справах дітей 

До 1 січня від 30 вересня 2019 року 

№ 721/2019 

Указ Президента України  «Про деякі питан-

ня забезпечення прав та законних інтересів 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, розвитку та підтримки сімейних 

форм виховання дітей» 

Купрейчик І.В. Служба 

у справах дітей 

До 30 січня 

До 15 липня 

від 16 грудня 2012 року 

№ 1163/2011 

Указ Президента України «Про питання щодо 

забезпечення реалізації прав дітей в Україні» 

Купрейчик І.В. Служба 

у справах дітей 

До 15 січня від 30 травня 2018 р. 

№ 453 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Кон-

венції ООН про права дитини» на період до 

2021 року» 

Купрейчик І.В. Служба 

у справах дітей 

До 15 лютого 

До 15 липня 

від 9 серпня 2017 р. 

№ 526-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про Національну стратегію реформування 

системи інституційного догляду та виховання 

дітей на 2017-2026 роки та плану заходів з 

реалізації її І етапу» 

Купрейчик І.В. Служба 

у справах дітей 

До 15 березня від 12 жовтня 2011 р. 

№ 1039-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо реалі-

зації Концепції розвитку кримінальної юсти-

ції щодо неповнолітніх в Україні» 

Купрейчик І.В. Служба 

у справах дітей 

Щомісяця  

до 1 числа 

18 березня 2015 року 

№ 150/2015 

Указ Президента України «Про додаткові за-

ходи щодо соціального захисту учасників ан-

титерористичної операції» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 
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До 25 грудня 03 грудня 2015 року 

№ 678/2015 

Указ Президента України «Про активізацію 

роботи щодо забезпечення прав людей з інва-

лідністю» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щокварталу 

 до 5 числа 

13 грудня 2016 року 

№ 553/2016 

Указ Президента України «Про заходи, спря-

мовані на забезпечення додержання прав осіб 

з інвалідністю» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щомісяця  

До 10 числа 

20 червня 2018 р. 

№ 512 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання реалізації пілотного проекту із на-

дання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щомісяця  

До 10 числа 

30 січня 2019 р. 

№ 68 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання надання послуги з догляду за дити-

ною до трьох років «муніципальна няня» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щомісяця  

До 10 числа 

19 жовтня 2016 р.  

№ 719 

Постанова Кабінету Міністрів України «Пи-

тання забезпечення житлом деяких категорій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України, а також 

членів їх сімей»  

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щокварталу  

до 15 числа 

12 липня 2017 р.  

№ 497 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів із психологічної реабілі-

тації учасників антитерористичної операції»  

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щопонеділка 18 березня 2009 р.  

№ 370 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

запровадження спеціального моніторингу по-

гашення підприємствами, установами та ор-

ганізаціями заборгованості із заробітної пла-

ти, страхових внесків до Пенсійного фонду 

України та обов’язкових платежів до держав-

ного та місцевого бюджету» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щокварталу  

до 5 числа 

28 грудня 2016 р. 

№ 1073 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з виконан-

ня рекомендацій, викладених у заключних 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 
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зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав 

осіб з інвалідністю, до першої доповіді Укра-

їни про виконання Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю на період до 2020 року» 

Щокварталу  
до 15 числа 

02 березня 2010 р. 
№ 359-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Плану заходів щодо деті-
нізації доходів та відносин у сфері зайнятості 
населення» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щомісяця  
до 15 числа 

22 липня 2016 р. 
№ 517-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану невідкладних захо-
дів щодо погашення заборгованості із заробі-
тної плати» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щомісяця  
до 10 числа 

від 29 червня 2010 року 
№ 1-1/1378 

Доручення Президента України «Щодо стану 
погашення заборгованості із заробітної плати 
виплати працівникам» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щороку  
до 25 грудня 

від 03 грудня 2015 року 
№ 678/2015 

Указ Президента України «Про активізацію 
роботи щодо забезпечення прав людей з інва-
лідністю» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щокварталу  
до 15 числа 

від 13 грудня 2016 року 
№ 553/2016 

Указ Президента України «Про заходи, спря-
мовані на забезпечення додержання прав осіб 
з інвалідністю» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

До 10 січня 
до 10 липня 

від 17 серпня 2010 року 
№ 1-1/1827 

Доручення Президента України «Щодо ство-
рення належних умов для перебування в інте-
рнатних закладах дітей, громадян похилого 
віку, хворих, інвалідів» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

До 30 січня від 19 травня 2011 року 
№ 588/2011 

Указ Президента України «Про заходи щодо 
розв’язання актуальних проблем осіб з обме-
женими фізичними можливостями» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щокварталу  
до 15 числа 

від 28 березня 2018 р. 
№ 218-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів, спрямова-
них на реалізацію деяких засад державної 
внутрішньої політики щодо тимчасово оку-
пованої території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 
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Щороку  
до 15 лютого 

від 26 вересня 2018 р. 
№ 688-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії державної політики з питань здоро-
вого та активного довголіття населення на 
період до 2022 року» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щороку  
до 20 лютого 

від 22 травня 2019 р. 
№ 355-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо реалі-
зації Концепції реформування системи забез-
печення населення культурними послугами» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щопівроку  
до 20 січня, 
до 20 липня 

від 24 лютого 2016 р. 
№ 111 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період                      
до 2020 року» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

Щопівроку  
до 25 числа 

від 1 квітня 2018 р. 
№ 273 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної соціальної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків на період до 2021 року» 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-
льного захисту на-

селення 

До 1 лютого від 21 грудня 2016 р. 
№ 987 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
щорічні звіти голів обласних, Київської і Сева-
стопольської міських державних адмі-
ністрацій» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-
номічного розвитку 

і торгівлі 

До 1 лютого 
До 1 квітня 
До 1 травня 
До 1 серпня 
До 1 листопада 

від 21 жовтня 2015 р. 
№ 856 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку та Методики прове-
дення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації державної регіональної політики» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-
номічного розвитку 

і торгівлі 

Щомісяця 
до 10 числа 

від 9 червня 2010 р. 
№ 1199-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо проти-
дії протиправному поглинанню та захопленню 
підприємств» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

Департамент еко-
номічного розвитку 

і торгівлі 
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ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Щокварталу  

до 25 числа 

від 25 червня 2008 р. 

№ 902-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про вимоги щодо функціонування об’єктів 

роздрібної торгівлі книжковою продукцією»  

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

Щокварталу  

до 10 числа  

від 10 травня 2018 р. 

№ 292-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні 

на період до 2020 року»  

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

Щокварталу 

до 5 числа 

від 27 грудня 2017 р. 

№ 1017-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Експортної стратегії України 

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку 

торгівлі) на 2017-2021 роки» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

До 15 лютого від 27 грудня 2017 р. 
№ 983-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції державної політики у сфері захисту 
прав споживачів на період до 2020 року» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-
номічного розвитку 

і торгівлі 

До 20 лютого від 12 вересня 2011 р. 

№ 1130 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної програми розвитку 

внутрішнього виробництва» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 
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адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків  

До 28 лютого 

До 30 серпня 

від 11 листопада 2015 р. 

№ 931 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку розроблення Державної 

стратегії регіонального розвитку України і 

плану заходів з її реалізації, а також прове-

дення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації зазначених Стратегії і плану захо-

дів» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

До 1 липня 

До 10 серпня 

від 2 березня 2010 р. 

№ 235 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку здійснення моніторин-

гу соціально-економічних показників розвитку 

регіонів, районів та міст обласного, респуб-

ліканського в Автономній Республіці Крим 

значення для визначення територій депре-

сивними» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

До 25 серпня від 20 грудня 2017 р. 

№ 1029 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання удосконалення системи моніторингу 

та оцінки результативності реалізації держав-

ної регіональної політики» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

До 26 червня від 20 травня 2009 р. 

№ 476 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

запровадження оцінки міжрегіональної та вну-

трішньорегіональної диференціації соціально-

економічного розвитку регіонів» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 
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Щомісяця 

до 15 числа 

від 18 березня 2015 р. 

№ 196 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання державного фонду регіонального роз-

витку» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

Щокварталу 

до 20 числа  

від 11 листопада 2015 р. 

№ 932 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку розроблення регіо-

нальних стратегій розвитку і планів заходів з їх 

реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

До 20 лютого 

до 20 травня 

від 12 вересня 2018 р. 

№ 733 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання реалізації у 2018-2020 роках Держа-

вної стратегії регіонального розвитку на пері-

од до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 

До 1 вересня від 12 червня 2013 року 

№ 327/2013 

Указ Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо прискорення здійснення еконо-

мічних реформ» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент еко-

номічного розвитку 

і торгівлі 

Щороку  

до 1 квітня  

від 22 березня 2002 року 

№ 290/2002 

Указ Президента України «Про Всесвітній 

день боротьби із захворюванням на тубер-

кульоз» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

Управління охорони 

здоров’я 
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но до розподілу 

обов’язків 
Щокварталу  

до 10 числа 

від 31 березня 2015 р. 

№ 160 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку забезпечення грома-

дян, які страждають на рідкісні (орфанні) за-

хворювання, лікарськими засобами та   відпо-

відними харчовими продуктами для   спеціа-

льного дієтичного харчування» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління охорони 

здоров’я 

Щомісяця   

До 15 числа 

від 25 березня 2016 р. 

№ 239 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну»  

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління охорони 

здоров’я 

Щомісяця   
До 15 числа 

від 5 грудня 2018 р. 
№ 1022 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної стратегії реалізації 
державної політики забезпечення населення 
лікарськими засобами на період до 2025 ро-
ку» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Управління охорони 
здоров’я 

Щомісяця   
До 15 числа 

від 18 вересня 2013 р. 
 № 689 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження норм витрат на проведення 
спортивних заходів державного та міжнарод-
ного рівня» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Управління охорони 
здоров’я 

До 1 квітня  від 19 липня 2017 р. 

№ 489-р 

Розпорядження кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Плану заходів з реалізації 

Концепції розвитку сільських територій на 

2017-2025 роки» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

Департамент агроп-

ромислового розви-

тку 
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ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 
Щокварталу  

до 5 числа 

від 10 липня 2019 року 

№ 588-р 

Розпорядження кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії розвитку експорту 

продукції сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості України на період 

до 2026 року» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент агроп-

ромислового розви-

тку 

Щокварталу 

до 1 числа  

від 17 червня 2009 р. 

№ 685-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про заходи з розв’язання проблемних пи-

тань соціально-економічного розвитку сіль-

ських населених пунктів» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент агроп-

ромислового розви-

тку  

До 10 липня  
До 10 грудня 

від 23 вересня 2015 р. 
№ 998-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про заходи з увічнення пам’яті захисників 
України на період до 2020 року» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-
маційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю 

До 10 липня  
До 10 грудня 

від 26 жовтня 2016 р. 
№ 777-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з відзна-
чення 100-річчя подій Української революції 
1917-1921 років та вшанування пам’яті її уча-
сників на період до 2021 року» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-
маційної діяльності 

та комунікацій з 
громадськістю 

До 1 квітня 

До 20 грудня 

від 19 червня 2013 року 

№ 336/2013 

Указ Президента України «Про деякі заходи 

щодо державної підтримки книговидавничої 

справи і популяризації читання в Україні» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 
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адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

громадськістю 

До 15 березня від 23 серпня 2017 р.  

№ 574-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів із вшануван-

ня подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 

період до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

До 1 березня від 21 березня 2018 р.  

№ 179-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо зміц-

нення національної єдності, консолідації укра-

їнського суспільства та підтримки ініціатив 

громадськості у зазначеній сфері» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

До 15 січня 

До 5 липня 

від 6 травня 2011 року 

№ 547/2011 

Указ Президента України «Питання забез-

печення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації»  

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

Щокварталу  

до 05 числа 

від 7 грудня 2016 р. 

№ 954-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо по-

пуляризації державних символів України, ви-

ховання поваги до них у суспільстві» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 



 

 

128 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

Щороку  

до 1 березня 

від 21 березня 2018 р. 

№ 179-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо зміц-

нення національної єдності, консолідації 

українського суспільства та підтримки ініціа-

тив громадськості у зазначеній сфері» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

Щороку  

до 15 березня 

від 23 серпня 2017 р. 

№ 574-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів із вшану-

вання подвигу учасників Революції Гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

на період до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

До 15 січня від 30 вересня 2010 року 

№ 927 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки об-

дарованих і талановитих дітей та молоді» 

Боршош І.С. Департамент 

освіти і науки 

До 1 січня  

щороку 

від 15 лютого 2010 року  

№ 161 

Указ Президента України «Про концепцію 

державної мовної політики» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

Щороку 

до 10 січня 

 

від 09.04.2002 року 

№ 315 

Указ Президента України «Про додаткові за-

ходи щодо підтримки молодих вчених» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 5 січня 

до липня 

від 25 вересня 2008 року  

№ 857 

Указ Президента України «Про забезпечення 

дальшого розвитку вищої освіти в Україні» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

Щокварталу  

до 1 числа  

від 6 січня 2010 року  

№ 6 

Указ Президента України «Про деякі заходи 

щодо сприяння вирішенню актуальних пи-

тань молоді» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До1 березня від 07 листопада 2012 р.  

№ 865-р  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо за-

безпечення дітей високоякісними продуктами 

харчування вітчизняного виробництва» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 25 грудня  

щороку 

від 10 березня 2016 р.  

№ 199-р   

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів, спрямова-

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

http://sk-metod.ucoz.org/ZNO/ukaz857.zip
http://sk-metod.ucoz.org/ZNO/ukaz857.zip
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них на активізацію вивчення громадянами 

англійської мови, на період до 2020 року» 

Щокварталу 

До 10 числа  

від 04 вересня  2013 р. 

№ 686-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії розвитку освіти в Ук-

раїні на період до 2021 року» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

Щороку 

до 10 вересня  

від 18 жовтня 2017 р. 

№ 743-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді на 2017-2020 роки» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 1 квітня 

до 1 травня 

до 1 серпня 

від 22 травня 2019 р. 

№ 352-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації 

Положення про Всеукраїнську дитячо-

юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» 

(«Джура»)» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

Щокварталу  

до 10 числа  

від 13 грудня 2017 р.  

№ 903-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів на 2017-

2029 роки із запровадження Концепції реалі-

зації політики у сфері реформування загаль-

ної середньої освіти» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 1 лютого від 06 грудня 2017 р.  

№ 871-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану дій на 2017-2019 

роки поетапного створення додаткових місць 

у закладах освіти для дошкільного віку» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

Щокварталу  

до 15 числа 

від 18 грудня 2018 р.  

№ 1106-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану пріоритетних дій 

Уряду на 2019 рік» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

Щокварталу  

до 10 числа  

від 3 квітня 2019 р.  

№ 319 

Постанова Кабінету Міністрів України            

«Деякі питання надання субвенції з держав-

ного бюджету місцевим бюджетам на реалі-

зацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 
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Щороку  

до 30 грудня 

від 2 січня 2013 року 

№ 1/2013 

Указ Президента України «Про Велику укра-

їнську енциклопедію» 

Боршош І.С. Управління культури 

Щокварталу  

до 15 числа 

від 13 лютого 2019 р. 

№ 90-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з підготов-

ки та відзначення 80-річчя з дня проголошен-

ня незалежності Карпатської України» 

Боршош І.С. Управління культури 

Щороку  

до 20 лютого 

від 5 вересня 2018 р. 

№ 634-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національного плану дій 

з виконання рекомендацій, викладених у за-

ключних зауваженнях Комітету ООН з лікві-

дації дискримінації щодо жінок до восьмої 

періодичної доповіді України про виконання 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискри-

мінації щодо жінок на період до 2021 року» 

Боршош І.С. Управління культури 

Щороку  

до 20 грудня  

 

від 23 березня 2016 р. 

№ 219-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії розвитку бібліотеч-

ної справи на період до 2025 року «Якісні 

зміни бібліотек для забезпечення сталого роз-

витку України» 

Боршош І.С. Управління культури  

Щокварталу  

до 10 числа 

від 14 січня 2004 р. 

№ 27 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державний ре-

єстр виробників, розповсюджувачів і демонс-

траторів фільмів» 

Боршош І.С. Управління культури  

Щороку 
до 15 січня 

від 29 листопада 2000 р. 
№ 1766 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку музеїв, що перебува-
ють у віданні підприємств, установ та органі-
зацій, де зберігаються музейні колекції та му-
зейні предмети, що є державною власністю і 
належать до державної частини Музейного 
фонду України» 

Боршош І.С. Управління культури  

Щомісяця  
до 1 числа 
до 15 числа 

від 28 січня 2009 р. 
№ 89-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про стан виплати заробітної плати працівни-
кам бюджетних установ і організацій, пенсій 
та інших соціальних виплат» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

Департамент фінан-
сів 
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ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Щокварталу  

до 10 числа  

 

від 30 травня 2012 року 

№1-1/1405  

Доручення Президента України про забезпе-

чення реалізації конституційних прав мешка-

нців гуртожитків 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

Щокварталу 

до 5 числа 

від 25 червня 2013 року 

№ 350/2013 

Указ Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України  

від 25 квітня 2013 року «Про стан виконання 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 лютого 2009 року «Про стан 

безпеки водних ресурсів держави та забезпе-

чення населення якісною питною водою в на-

селених пунктах України» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

До 1 травня 

До 1 вересня 

До 20 грудня 

від 24 липня 2013 р. 

№ 669-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо вико-

нання регіональних та місцевих програм під-

вищення енергоефективності» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

До 10 квітня 

До 25 квітня 

від 31 березня 2010 р. 

№ 777-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання проведення щорічної акції «За 

чисте довкілля» та дня благоустрою територій 

населених пунктів» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 
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До 1 травня від 29 квітня 2004 р. 

№ 576 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку та оприлюднення Наці-

ональної доповіді про якість питної води та 

стан питного водопостачання в Україні» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

До 15 березня від 3 березня 2010 р. 

№ 243 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової економічної 

програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива 

на 2010-2020 роки» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

До 20 січня 

До 20 липня 

від 1 жовтня 2014 р. 

№ 902-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про Національний план дій з відновлювальної 

енергетики на період до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

Щокварталу 

до 20 числа 

від 26 квітня 2017 року 

№ 732-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів із впрова-

дження систем енергетичного менеджменту в 

бюджетних установах» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент жит-

лово-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

Щопівроку  

до 5 числа 

від 2 березня 2012 року 

№ 1-1/645 

Доручення Президента України «Про за без-

печення права вільного доступу громадян до 

мережі Інтернет» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

Управління інфра-

структури 
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но до розподілу 

обов’язків 
Щомісяця 

 

від 26 січня 2015 р.  

№ 47-р 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про встановлення режимів підвищеної готов-

ності та надзвичайної ситуації 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент ци-

вільного захисту 

населення 

20 червня  

20 грудня 

від 11 липня 2018 р. 

№ 488-р 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо реалі-

зації концепції розвитку та технічної модерні-

зації системи централізованого оповіщення 

про загрозу виникнення, або виникнення над-

звичайних ситуацій» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Департамент ци-

вільного захисту 

населення 

25 січня 
25 липня 
 

від 8 листопада 2007 р. 
№ 980 -р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану першочергових за-
ходів з профілактики травматизму невироб-
ничого характеру» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Департамент ци-
вільного захисту 

населення 

До 1 травня від 16 березня  2013 року 
№ 1-1/579 

Доручення Президента України щодо забез-
печення належного утримання парків, садів, 
скверів, пам’яток культурної та історичної 
спадщини, недопущення їх незаконної лікві-
дації 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Січень від 22 вересня 2016 р. 
№ 688-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні» 

Перший заступник 
голови  адміністрації, 

заступники голови  
адміністрації, керів-

Управління 
містобудування та 

архітектури 
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ник апарату відповід-
но до розподілу 

обов’язків 
До 15 липня від 29 серпня 2002 

№ 1291 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення реалізації Закону України «Про 

Генеральну схему планування території Ук-

раїни» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керів-

ник апарату відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Управління 

містобудування та 

архітектури 
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3. Перелік розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, 

хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю 

 

Контрольний термін вико-
нання 

Дата та номер контро-
льного документа 

Назва розпорядження 

Відповідальний  
заступник голови  

(керівник апарату) 
облдержадміністра- 

ції за виконання  
документа 

Відповідальний  
виконавець докумен-

та (підрозділ) обл-
держадміністрації 

 

1 2 3 4 5 

До 10 січня від 13.06.2018 

№ 366-ОД 

Про затвердження плану заходів з реаліза-

ції Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 

2020 року на території Сумської області 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 

До 30 січня від 22.04.2015  

№ 219-ОД 

Про впровадження державної регуля-

торної політики в області 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 

Щокварталу 

до 25 числа 

від 20.11.2018 

№ 686-ОД 

Про план діяльності Сумської обласної 

державної адміністрації з підготовки прое-

ктів регуляторних актів на 2019 рік 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 

До 28 лютого, 

до 30 серпня 

від 26.11.2018  

№ 708-ОД 

Про план роботи Сумської обласної дер-

жавної адміністрації на 2018-2020 роки з 

виконання завдань Державної стратегії 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 
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регіонального розвитку на період до 2020 

року 

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 
Щокварталу 

до 5 числа 

 

від 05.03.2018 

№ 153-ОД 

Про затвердження плану завдань і захо-

дів з реалізації Експортної стратегії Ук-

раїни («дорожньої карти» стратегічного 

розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки на 

території Сумської області 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 

Щокварталу 

до 15 числа  

від 14.08.2015 

№ 394-ОД 

Про утворення робочої групи зі сприяння 

добровільному об’єднанню терито-

ріальних громад згідно з перспективним 

планом формування територій громад 

Сумської області 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 

До 15 грудня  від 08.02.2018 

№ 80-ОД 

Про організацію роботи консультаційних 

пунктів з питань цивільного захисту 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент ци-

вільного захисту  

населення 

До 20 червня  

до 20 грудня  

від 29.10.2018 

№ 633-ОД 

Про затвердження плану заходів тех-

нічної модернізації системи оповіщення 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент ци-

вільного захисту  

населення 
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Щороку  

до 25 січня  

від 27.03. 2015 

№ 158-ОД 

Про пункти видачі засобів радіаційного 

та хімічного захисту 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент ци-

вільного захисту  

населення 

Щороку  

до 1 березня 

від 04.05.2018 

№ 269-ОД 

Про утворення Сумської обласної спос-

тережної комісії 

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

До 10 січня 

до 10 липня  

від 03.04.2013 

№ 121-ОД 

 

Про затвердження плану заходів щодо 

інтеграції біженців та осіб, які потре-

бують додаткового захисту, в українське 

суспільство на період до 2020 року 

Боршош І.С. Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

До 25 січня 

до 25 липня 

від 02.03.2016 

№ 95-ОД 

Про здійснення шефства над військовими 

частинами збройних сил України, Націо-

нальної гвардії України та державної 

прикордонної служби України 

Боршош І.С. 

 

Управління взаємо-

дії з правоохорон-

ними органами та 

оборонної роботи 

До 25 грудня від 10.12.2007 

№ 813-ОД 

Про стипендії голови Сумської обласної 

державної адміністрації провідним твор-

чим працівникам області 

Боршош І.С. Управління  

культури 

До 25 грудня від 03.12.2018 

№ 720-ОД 

Про обласний фестиваль народної твор-

чості  «З любов’ю вічною до тебе, рідний 

краю!», присвячений 30-й річниці неза-

лежності України 

Боршош І.С. Управління  

культури 

Щороку  

до 15 січня  

від 11.03.2015  

№ 127-ОД 

Про створення Алеї пам’яті Героїв України Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

http://sm.gov.ua/images/docs/2013/121_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/121_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/121_13.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/2013/121_13.doc
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До 15 січня  

До 15 липня 

від 11.09.2017  

№ 506-ОД 

Про організацію проведення інфор-

маційних днів  

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

Щороку  

до 20 лютого 

від 12.07.2017 

№ 390-ОД 

Про обласну науково-редакційну групу з 

підготовки матеріалів до Всеукраїнського 

науково-просвітницького, історико-краєз-

навчого проекту «Місця пам’яті Українсь-

кої революції 1917-1921 років» 

 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

Щороку  

до 1 березня 

від 04.05.2018 

№ 270-ОД 

Про затвердження плану заходів щодо змі-

цнення національної єдності, консолідації 

українського суспільства та підтримки 

ініціатив громадськості у зазначеній сфері 

у Сумській області  

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

До 15 березня  

До 15 грудня 

від 25.09.2017  

№ 547-ОД 

Про заходи із вшанування подвигу учасни-

ків Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні в Сумській області 

на період до 2020 року 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

До 20 січня 

До 20 липня 

від 28.01.2016 

№ 32-ОД 

Про заходи щодо зміцнення фінансово-

бюджетної дисципліни та посилення конт-

ролю за використанням державного майна 

і фінансових ресурсів у Сумській області 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

Відділ  

внутрішнього  

аудиту 
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повідно до розподілу 

обов’язків 
Щокварталу 

до 05 числа  

від 05.09.2019 

№ 460-ОД 

Про заходи щодо збереження лісів та ра-

ціонального використання лісових ресур-

сів області 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

екології та охорони 

природних ресурсів 

До 20 лютого від 31.03.2016  

№ 161-ОД 

Про посилення соціального діалогу та 

співпраці між органами влади, роботода-

вцями і профспілками області 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щокварталу  

до 15 числа  

від 09.02.2015  

№ 85-ОД 

Про обласну робочу групу з питань лега-

лізації виплати заробітної плати та зайня-

тості населення 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щокварталу 

 до 25 числа 

від 30.12.2016 

№ 686-ОД 

Про стан та перспективи виконання пов-

новажень у галузі зайнятості населення, 

праці та заробітної плати 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту  

населення 

Щокварталу 

до 25 числа 

від 05.11.2015 

№ 520-ОД 

Про стан та перспективи виконання пов-

новажень у галузі соціального забезпе-

чення та соціального захисту 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту  

населення 

Щокварталу 

 до 20 числа 

від 02.07.2016 

№ 340-ОД 

Про здійснення соціальних виплат внут-

рішньо переміщеним особам 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щокварталу 

 до 10 числа  

від 12.06.2017  

№ 329-ОД 

 

Про підвищення рівня охоплення соці-

альними послугами осіб територіальними 

центрами соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 

Щокварталу  

до 10 числа  

від 09.10.2015 

№ 479-ОД 

Про організацію системи координації і 

контролю надання допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх 

сімей у Сумській області 

Купрейчик І.В. Департамент соціа-

льного захисту на-

селення 
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Щокварталу 

до 10 числа 

від 03.07.2018 

№ 417-ОД 

Про затвердження Положення про обласну 

систему енергетичного менеджменту 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент житло-

во-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

До 31 травня від 05.07.2004 

№ 258 

Про підготовку щорічної інформації до 

Національної доповіді про якість питної 

води та стан питного водопостачання в 

Україні 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент житло-

во-комунального 

господарства, енер-

гоефективності та 

паливно-

енергетичного ком-

плексу 

До 25 січня 

До 25 липня 

 

від 29.11.2018 

№ 715-ОД 

Про соціальний захист дітей, які постра-

ждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

 

До 10 січня 
від 16.07. 2018 

№ 435-ОД 

Про затвердження плану заходів щодо 

підтримки розвитку системи спортивної 

реабілітації учасників бойових дій 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

До 20 грудня 
від 02.01.2019 

№ 10-ОД 

Про створення умов для подальшого роз-

витку паралімпійського і дефлім-

пійського руху в Сумській області 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

До 15 січня  від 28.01.2019 
 № 57-ОД 

Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації у Сумській області Національ-
ної стратегії з оздоровчої рухової актив-
ності в Україні на період до 2025 року 
«Рухова активність – здоровий спосіб 
життя – здорова нація»  

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

Щомісяця  
до 5 числа 

від 29.11.2018  
№ 719-ОД 

Про розподіл бюджетних коштів Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

Щокварталу  
До 20 числа 

від 29.01.2016 
№ 36-ОД 

Про обласний план заходів щодо забезпе-
чення безбар’єрного доступу осіб з обме-
женими фізичними можливостями до 

Перший заступник 
голови  адміністра-

ції, заступники голо-

Управління 
містобудування та 

архітектури 
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об’єктів житла, соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури на 2016-2020 
роки 

ви  адміністрації, ке-
рівник апарату від-

повідно до розподілу 
обов’язків 

Щомісяця  

До 20 числа 

від 22.09.2017 

№ 541-ОД 

Про створення постійно діючих комплекс-

них робочих груп з питань забезпечення 

надійності та безпеки експлуатації об’єктів 

соціальної інфраструктури 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

До 20 січня 

До 20 липня 

від 04.09.2017  

№ 495-ОД 

Про приведення до вимог чинного законо-

давства містобудівної документації 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

До 1 червня 

До 1 листопада 

від 19.11.2007 

№ 752 

Про утворення обласного комітету забез-

печення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

До 1 вересня від 30.09.2019 

№ 528-ОД  

Про встановлення у 2019/2020 навчаль-

ному році іменних стипендій голови об-

ласної державної адміністрації студентам 

закладів вищої освіти області 

Боршош І.С. Департамент освіти і 

науки 

 

До 10  січня 

 

від 10.05.2018  

№ 283-ОД 

Про організаторську роботу Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської об-

ласної державної адміністрації та район-

них державних адміністрацій щодо реалі-

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

Департамент агроп-

ромислового розви-

тку 
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зації Програми розвитку агропромислово-

го комплексу та сільських територій Сум-

ської області на період до 2020 року 

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 
До 15 січня від 13.08.2019  

№ 443-ОД 

Про організацію проведення в Сумській 

області операції «Урожай-2019» 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

До 5 листопада від 27.11.2009  

№ 661-ОД  

(зі змінами, останні 

від 05.11.2019  

№584-ОД) 

Про запровадження карантинного режи-

му на території області у зв’язку з вияв-

ленням карантинного організму амброзії 

полинолистої 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Щокварталу 

до 1 числа 

від 05.03.2018  

№153-ОД 

Про затвердження плану завдань і захо-

дів з реалізації Експортної стратегії Ук-

раїни («дорожньої карти» стра-тегічного 

розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки на 

території Сумської області  

 

Перший заступник 

голови  адміністра-

ції, заступники голо-

ви  адміністрації, ке-

рівник апарату від-

повідно до розподілу 

обов’язків 

Департамент еконо-

мічного розвитку і 

торгівлі 

 

 

Заступник керівника апарату – 

начальник управління організаційної  

діяльності апарату                          Світлана ЧАУСОВСЬКА 


