
 

 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

23.06.2020                                                                                                    №  278-ОД 

 

Про план роботи Сумської  

обласної державної адміністра-

ції на ІІІ квартал 2020 року 

 

 

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 «Про затвердження Регламенту  

Сумської обласної державної адміністрації» (зі змінами): 

1. Затвердити план роботи Сумської обласної державної адміністрації  

на ІІІ квартал 2020 року (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 та 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. 

 

 

 

Голова                                                               Роман ГРИЩЕНКО



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови   

Сумської обласної державної  

адміністрації  
  

                                                                                                                                23 червня 2020 року № 278-ОД 

ПЛАН 
роботи Сумської обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2020 року 

 

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.  Підготовка звіту та щомісячних допові-

дей голови Сумської обласної державної 

адміністрації 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Аналіз динаміки показників соціаль-

но-економічного розвитку регіону, 

виявлення позитивних та негативних 

тенденцій соціально-економічного 

розвитку Сумської області 

2.  Моніторинг реалізації 39 технічних  

завдань, включених до Плану реалізації 

Стратегії регіонального розвитку Сумсь-

кої області на період до 2020 року на 

2018-2020 роки  (за  підсумками   І  пів-

річчя  2020 року)  

Протягом 

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Оцінка результативності реалізова-

них технічних завдань, виявлення не-

реалізованих та прийняття рішення 

щодо їх подальшої реалізації. Підго-

товка звітів про результати реалізації 

проектів регіонального розвитку та 

висвітлення їх на веб-порталі місце-
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області  

3.  Моніторинг процесу децентралізації вла-

ди та реформування місцевого самовря-

дування 

Щомісяця  

до 5 числа 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Реалізація комплексу заходів щодо 

удосконалення сфер життєдіяльності 

населення, зокрема освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту тощо з 

метою виявлення поточних проблем 

та вчасного реагування на них  

4.  Розроблення Стратегії регіонального роз-
витку Сумської області на період до 
2027 року та Плану заходів її реалізації 
на 2021-2023 роки 

Протягом 
кварталу  

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 
 
 

 

Банніков С.В. Формування комплексної системи 
завдань, що базуватимуться на розу-
мінні поточної ситуації та рівня роз-
витку всієї області, її міст та районів і 
зможуть забезпечити досягнення 
стратегічного бачення та створення 
регіону сталого розвитку 

5.  Формування відомостей про об’єкти дер-
жавної власності 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Облік об’єктів державної власності 

6.  Внесення змін та аналіз виконання захо-
дів Програми економічного і соціального 
розвитку Сумської області на 2019 рік та 
наступні 2020-2021 програмні роки 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі  

Банніков С.В. Оцінка стану реалізації Програми 
економічного і соціального розвитку 
Сумської області на 2019 рік та на-
ступні 2020-2021 програмні роки, 
підготовка та внесення на розгляд 
Сумської обласної ради змін до осно-
вних заходів Програми економічного 
і соціального розвитку Сумської об-
ласті на 2019 рік та наступні 2020-
2021 програмні роки, що надасть мо-
жливість поліпшити результати дія-
льності в окремих сферах соціально-
економічного розвитку регіону та ви-
рішити актуальні проблемні питанні 
області 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

7.  Сприяння формуванню об’єднаних тери-

торіальних громад та приєднанню до вже 

об’єднаних територіальних громад від-

повідно до перспективного плану форму-

вання територій громад Сумської області 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Створення на території області 

об’єднаних територіальних громад 

відповідно до перспективного плану 

формування територій громад Сум-

ської області, поліпшення їх соціаль-

но-економічного та культурного роз-

витку  

8.  Формування та затвердження переліку 

об’єктів, фінансування яких буде здій-

нюватися за рахунок коштів бюджету ро-

звитку обласного бюджету. Моніторинг 

ефективного використання коштів облас-

ного бюджету 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

 

Банніков С.В. Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури області 

9.  Формування та подання на затвердження 

переліку об’єктів, фінансування яких бу-

де здійснюватися за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бю-

джетам на здійснення заходів щодо соці-

ально-економічного розвитку окремих 

територій. Моніторинг ефективного ви-

користання коштів державного бюджету 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури області 

10.  Формування та затвердження переліку 

об’єктів, фінансування яких буде здійс-

нюватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку. Моніто-

ринг ефективного використання коштів 

державного бюджету 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

 

Банніков С.В. Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури області 

11.  Моніторинг реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку України та плану її 

заходів з реалізації відповідно до індика-

тивних показників, визначених розпоря-

дженням голови Сумської обласної дер-

Серпень Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі  

 

Банніков С.В. Підведення підсумків стану виконання 

індикаторів результативності 46 за-

планованих заходів Державної страте-

гії регіонального розвитку України на 

період до 2020 року в Сумській області 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

жавної адміністрації від 26.11.2018  

№ 708-ОД «Про план роботи Сумської об-

ласної державної адміністрації на 2018-

2020 роки з виконання завдань Державної 

стратегії регіонального розвитку України 

на період до 2020 року» 

(порівняння базових і прогнозних зна-

чень) за підсумками першого півріччя 

2020 року. Підготовка звіту про вико-

нання завдань Державної стратегії та з 

оцінки результативності її реалізації, 

подання його на затвердження голові 

Сумської обласної державної адмініст-

рації, направлення Міністерству роз-

витку громад та територій України та 

висвітлення на веб-порталі місцевих 

органів виконавчої влади Сумської об-

ласті 

12.  Реалізація проектів міжнародної техніч-
ної допомоги 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 
 

Банніков С.В. Поліпшення базової місцевої інфра-
структури у сфері енергозбереження 
та енергозберігаючих технологій, во-
допостачання, охорони здоров’я, 
стимулювання та підтримки ство-
рення об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків, створення 
центрів надання адміністративних 
послуг та інше 

13.  Розвиток індустріальних (промислових) 

парків 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

 

Банніков С.В. Підвищення конкурентоспромож-

ності регіональної економіки, активі-

зація інвестиційної діяльності в обла-

сті, розвиток сучасної виробничої та 

ринкової інфраструктури, створення 

нових робочих місць, підвищення рі-

вня життя населення 

14.  Супровід інвестиційних проектів Протягом 

кварталу 

Департамент  

економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Забезпечення ефективної реалізації 

інвестиційних проектів 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

2. Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики 

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

15.  Організація проведення конкурсного від-
бору з надання часткової компенсації 
сплачених відсотків за кредитами, отри-
маними суб’єктами малого підприємниц-
тва у державних банківських установах 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Надання переможцям конкурсу част-
кового відшкодування сплачених від-
сотків за кредитами, отриманими у 
державних банківських установах 

16.  Координація повноважень здійснення 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності в районних 
державних адміністраціях, виконавчих 
комітетах міських рад (міст обласного 
значення), об’єднаних територіальних 
громад 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Розробка плану діяльності Сумської 
обласної державної адміністрації з 
підготовки проектів регуляторних 
актів, оприлюднення, контроль за йо-
го виконанням 

17.  Організаційно-методичне забезпечення 
діяльності центрів надання адміністрати-
вних послуг та їх адміністраторів, у тому 
числі об’єднаних територіальних громад 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Створення для суб’єктів звернення 
доступних, зручних умов для реалі-
зації прав, свобод і законних інтере-
сів щодо отримання якісних адмініс-
тративних послуг у центрах надання 
адміністративних послуг 

18.  Організація проведення конкурсного від-
бору суб’єктів підприємницької діяльно-
сті та направлення їх на стажування до 
Федеративної Республіки Німеччина  

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Направлення суб’єктів підприємниц-
тва на стажування до Федеративної 
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 

19.  Регулювання  цін  і тарифів  відповідно 
до повноважень, наданих постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
1996 р. № 1548 «Про встановлення пов-
новажень органів виконавчої влади та 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Стабільна цінова ситуація на регіо-
нальних ринках соціально важливих 
товарів та послуг, на які встановлене 
державне регулювання цін і тарифів, 
захист населення області від необ-
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

виконавчих органів міських рад щодо ре-
гулювання цін (тарифів)»  

ґрунтованого зростання цін і тарифів; 
забезпечення цінової доступності со-
ціально важливих товарів та послуг 

20.  Розвиток інфраструктури споживчого 
ринку та рівня забезпеченості населення 
площами, місцями та закладами мережі 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Дотримання в області державних со-
ціальних нормативів у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг 
відповідно до статті 15 Закону Украї-
ни «Про державні соціальні стандар-
ти та держані соціальні гарантії» 

21.  Забезпечення участі підприємств та ор-
ганізацій області в регіональних, націо-
нальних та міжнародних виставково-
ярмаркових заходах 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі  

Банніков С.В. Збільшення частки товарів місцевого 
виробництва на регіональному спо-
живчому ринку, розширення геогра-
фії країн-партнерів та зростання об-
сягів зовнішньої торгівлі 

Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних відносин 

22.  Протокольне забезпечення прийому іно-
земних делегацій, окремих громадян іно-
земних держав та підготовка участі пред-
ставників Сумської обласної державної 
адміністрації у міжнародних заходах 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Розвиток міжнародних та зовніш-
ньоекономічних зв’язків області 

23.  Проведення заходів з презентації зовніш-
ньоекономічного та інвестиційного поте-
нціалу Сумської області на регіонально-
му, національному та міжнародному рів-
нях  

Протягом 
кварталу 

Департамент  
економічного розвитку 

і торгівлі 

Банніков С.В. Формування позитивного іміджу ре-
гіону на зовнішніх ринках, стимулю-
вання експорту, залучення інвестицій 

ІІ. БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСИ 

1. Бюджетна політика у сфері місцевих бюджетів 

Реалізація основних напрямів 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 

24.  Координація діяльності усіх учасників 
бюджетного процесу щодо дотримання 
бюджетного законодавства  

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Сталий бюджетний процес 
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25.  Моніторинг основних показників вико-
нання дохідної та видаткової частини мі-
сцевих бюджетів, підготовка відповідних 
інформаційно-аналітичних матеріалів 

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Оцінка та прогноз виконання дохід-
ної та видаткової частини місцевих 
бюджетів 

26.  Оцінка ризиків виконання місцевих бю-
джетів 

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Збалансовані місцеві бюджети,  ви-
конані вимоги статей 51, 77 Бюджет-
ного кодексу України, своєчасна оп-
лата енергоносіїв  

27.  Участь у комплексних перевірках стану 
виконання повноважень районними дер-
жавними адміністраціями Сумської обла-
сті у галузі бюджету  

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Забезпечення дотримання бюджетно-
го законодавства на усіх стадіях бю-
джетного процесу 

28.  Проведення нарад у форматі «круглого 
столу» з фінансовими органами Сумської 
області 

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Надання методичної допомоги у про-
цесі формування та виконання місце-
вих бюджетів   

29.  Проведення експертизи рішень районних 
та міських (міст обласного значення) рад, 
об’єднаних територіальних громад про 
внесення змін до місцевих бюджетів що-
до відповідності бюджетному законодав-
ству 

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Забезпечення дотримання бюджетно-
го  законодавства при виконанні міс-
цевих бюджетів, забезпечення вико-
нання вимог статей 111, 115, 122  
Бюджетного кодексу України 

Забезпечення стабільності бюджетного процесу на обласному рівні 

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

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Ефективне використання  коштів об-
ласного бюджету 

31.  Проведення перевірки правильності пла-
нування видатків у кошторисах бюджет-
них установ, що утримуються за рахунок 
коштів обласного бюджету 

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Планування, ефективне використання 
бюджетних коштів, забезпечення ви-
конання вимог Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бю-
джетних установ, затверджених пос-
тановою Кабінету Міністрів України  
від 28 лютого 2002р. № 228 «Про за-
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твердження Порядку складання, роз-
гляду, затвердження та основних ви-
мог до виконання кошторисів бю-
джетних установ» 

32.  Фінансування бюджетних установ, які 
утримуються за рахунок коштів обласно-
го бюджету та субвенцій, що передають-
ся з державного бюджету 

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Функціонування бюджетних установ 
та здійснення заходів 

33.  Здійснення аналізу стану виконання до-
хідної частини обласного бюджету Сум-
ської області у розрізі податків і зборів 

Протягом  
кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Складання висновку про перевико-
нання чи недовиконання дохідної ча-
стини загального фонду обласного 
бюджету, забезпечення виконання 
вимог статті 78 Бюджетного кодексу 
України 

34.  Підготовка інформації про виконання  
обласного  бюджету  Сумської  області   
за  І півріччя 2020 року 

До  
1 вересня 

Департамент фінансів Банніков С.В. Подання інформації про виконання 
обласного бюджету Сумської області 
за І півріччя 2020 року, забезпечення 
виконання вимог статті 80 Бюджет-
ного кодексу України 

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

Реалізація трансфертної бюджетної політики в області 

35.  Аналіз розподілу та моніторинг за вико-

ристанням коштів трансфертів з держав-

ного бюджету 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В. Справедливий і неупереджений роз-

поділ фінансового ресурсу між тери-

торіальними громадами 

36.  Своєчасне перерахування трансфертів з 

державного бюджету місцевим бю-

джетам на підставі Порядків та умов, за-

тверджених Кабінетом Міністрів України 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Банніков С.В. Вчасне відшкодування пільг, житло-

вих субсидій, допомоги, компенса-

ційних виплат; забезпечення строків 

проведення трансакційних операцій, 

визначених постановою Кабінету  

Міністрів України від 15 грудня  

2010 р. № 1132 
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Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів 

37.  Розподіл відкритих асигнувань загально-

го фонду державного бюджету на фінан-

сування місцевих державних адміністра-

цій області за бюджетною програмою 

7881010 «Здійснення виконавчої влади у 

Сумській області»  

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів Банніков С.В.  Фінансове забезпечення діяльності 

місцевих органів виконавчої влади 

регіону відповідно до вимог Порядку 

казначейського обслуговування дер-

жавного бюджету за витратами, за-

твердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.12.2012  

№ 1407 

ІІІ. БУДІВНИЦТВО 

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

Моніторинг ринку будівництва області 

38.  Моніторинг незавершеного житлового 

будівництва на території області 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Проведення статистичних спостере-

жень, надання статистичної інформа-

ції в обсягах, за формами  в визначені 

строки за запитами установ, органі-

зацій, підприємств 

39.  Моніторинг цін на будівельні матеріали До  

1 вересня 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Використання усереднених цін для 

складання інвесторських кошторисів  

та  порівняння  цін підрядних органі-

зацій 

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 

40.  Будівництво амбулаторії первинної медич-

ної допомоги за адресою: 

вул. Перемоги,  14А, с. Чернеча Слобода, 

Буринський район, Сумська область (нове 

будівництво) 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-

булаторії для надання первинної ме-

дичної допомоги жителям населеного 

пункту  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#n15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#n15
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41.  Будівництво амбулаторії первинно меди-

чної допомоги за адресою:  

вул. Довженка, 1Г, с. Береза, Глухівський 

район, Сумська область (нове будівницт-

во) 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-

булаторії для надання первинної ме-

дичної допомоги жителям населеного 

пункту  

42.  Будівництво амбулаторії первинної медич-
ної допомоги за адресою:  
вул. Трофімова, 3Б, с. Угроїди, Красно-
пільський район, Сумська область (нове 
будівництво) 

Протягом  
кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-
булаторії для надання первинної ме-
дичної допомоги жителям населеного 
пункту  

43.  Будівництво амбулаторії первинної ме-
дичної допомоги за адресою: 
вул. Миру, 13 а, с. Синівка, Липово-
долинський район, Сумська область (но-
ве будівництво) 

Протягом  
кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-
булаторії для надання первинної ме-
дичної допомоги жителям населеного 
пункту  

44.  Будівництво амбулаторії первинної ме-
дичної допомоги за адресою: 
вул. Молодогвардійська, 2, с. Карда-
шівка, Охтирський район, Сумська об-
ласть (нове будівництво) 

Протягом  
кварталу 

Департамент  
капітального  
будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-
булаторії для надання первинної ме-
дичної допомоги жителям населеного 
пункту  

45.  Будівництво амбулаторії первинної ме-
дичної допомоги за адресою:  
вул. Пріщенка, 51, с. Мала Павлівка,  
Охтирський  район, Сумська область (но-
ве будівництво) 

Протягом  
кварталу 

Департамент  
капітального  
будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-
булаторії для надання первинної ме-
дичної допомоги жителям населеного 
пункту  

46.  Будівництво амбулаторії первинної ме-
дичної допомоги за адресою: 
вул. Охтирська, 59 Б, с. Корабельське,  
Охтирський  район, Сумська область (но-
ве будівництво) 

Протягом  
кварталу 

Департамент  
капітального  
будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-
булаторії для надання первинної ме-
дичної допомоги жителям населеного 
пункту 

47.  Будівництво амбулаторії первинної ме-

дичної допомоги за адресою:  

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-

булаторії для надання первинної ме-
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вул. Соборна, 1Б, с. Андріяшівка, Ромен-

ський район, Сумська область (нове бу-

дівництво) 

будівництва  дичної допомоги жителям населеного 

пункту 

48.  Будівництво амбулаторії первинної ме-

дичної допомоги за адресою:  

вул. Роменська, 47а, с. Хмелів, Роменсь-

кий район, Сумська область (нове будів-

ництво) 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Продовження будівельних робіт ам-

булаторії для надання первинної ме-

дичної допомоги жителям населеного 

пункту 

49.  Будівництво комунального закладу Сум-

ської обласної ради «Сумська обласна 

клінічна лікарня» за адресою: 

м. Суми, вул. Ковпака, 18, ІІ черга будів-

ництва 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Проведення будівельно-монтаж-них 

робіт для добудови лікарняного кор-

пусу, поновлення матеріально-

технічної бази стаціонарних відді-

лень 

50.  Реконструкція Краснопільської  загаль-
но-освітньої школи  І-ІІІ ступенів Крас-
нопільської районної ради Сумської об-
ласті по вул. Перемоги, 1, 
смт Краснопілля, Сумська область (інже-
нерні мережі та оздоблення приміщень) 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Організація та проведення внут-

рішніх ремонтних робіт у примі-

щеннях навчального закладу. Вве-

дення в експлуатацію в ІІІ кварталі 

2020 року 

51.  Реконструкція Недригайлівської спе- 
ціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 25 в  
смт Недригайлів, Сумська область (інже-
нерні мережі та оздоблення приміщень) 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

капітального  

будівництва  

Банніков С.В. Організація та проведення внутріш-

ніх ремонтних робіт у приміщеннях 

навчального закладу. Введення в 

експлуатацію в ІІІ кварталі 2020 року 

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 

52.  Проведення конкурсів з визначення пе-
ревізників на приміських та міжміських 
автобусних маршрутах, що не виходять 
за межі Сумської області 

Протягом  
кварталу 

Управління  
інфраструктури 

Банніков С.В. Формування конкурентного середо-
вища для забезпечення функціону-
вання 25 об’єктів (маршрутів) 
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53.  Моніторинг розкладів руху автобусів, 

введення додаткових рейсів у дні підви-

щеного пасажиропотоку 

Протягом  

кварталу  

Управління  

інфраструктури 

Банніков С.В. Забезпечення потреб населення в об-

слуговуванні пасажирським авто-

мобільним транспортом 

Забезпечення належної якості обслуговування населення пасажирським автомобільним транспортом 

54.  Здійснення 5 перевірок дотримання пере-

візниками умов договорів на право пере-

везення пасажирів на приміських та між-

міських автобусних маршрутах, що не 

виходять за межі Сумської області 

Протягом  

кварталу 

Управління  

інфраструктури 

Банніков С.В. Попередження порушень правил на-

дання послуг з перевезення пасажирів, 

поліпшення якості обслуговування на-

селення 

55.  Створення належних умов для здійснен-

ня перевезень осіб з обмеженими фізич-

ними можливостями 

Протягом  

кварталу 

Управління  

інфраструктури 

Банніков С.В. Збільшення на 3 одиниці кількості 

транспорту, пристосованого для пере-

везення інвалідів 

2. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

Поліпшення стану автомобільних доріг та транспортної інфраструктури Сумської області 

56.  Проведення будівництва, реконструкції, 

капітального і поточного середнього ре-

монту автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, мережі 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах  

Протягом  

кварталу 

Управління  

інфраструктури 

Банніков С.В. Поліпшення якості об’єктів дорож-

ньо-транспортної інфраструктури, 

забезпечення якості та безпеки ван-

тажних і пасажирських перевезень 

57.  Виконання робіт з експлуатаційного ут-

римання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

Протягом  

кварталу 

Управління  

інфраструктури 

Банніков С.В. Забезпечення поліпшення якості 

об’єктів дорожньо-транспортної інфра-

структури, забезпечення якості та без-

пеки вантажних і пасажирських переве-

зень 

58.  Проведення моніторингу стану виконан-

ня графіків робіт з ремонту автомобіль-

них доріг загального користування міс-

Протягом 

кварталу 

Управління  

інфраструктури 

Банніков С.В. Забезпечення своєчасного та ефекти-

вного використання коштів субвенції 

державного бюджету місцевим бю-
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цевого значення, вулиць і доріг комуна-

льної власності в населених пунктах 

джетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг зага-

льного користування місцевого зна-

чення, вулиць і доріг комунальної 

власності в населених пунктах  

59.  Здійснення заходів щодо підвищення рі-

вня безпеки дорожнього руху на автомо-

більних дорогах загального користування 

у Сумській області 

Протягом 

кварталу 

Управління  

інфраструктури 

Банніков С.В. Зменшення кількості дорожньо-

транспортних пригод, забезпечення 

якості вантажних і пасажирських пе-

ревезень 

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 

60.  Формування спроможних мереж та за-

безпечення їх функціонування відповідно 

до затвердженого плану 

Протягом  

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Приведення у відповідність до потреб 

населення мережі закладів охорони 

здоровʼя 

61.  Забезпечення методичного супроводу 

процесу реформування закладів охорони 

здоровʼя всіх рівнів 

 

Протягом  

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Покращення обізнаності населення про 

переваги та ризики реформи 
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Підвищення рівня доступності спеціалізованої допомоги 

62.  Формування спроможної мережі закла-
дів, що надають спеціалізовану допомогу 
в межах госпітальних округів 

Протягом  
кварталу 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Гарантований доступ населення  
до послуг вторинної допомоги належ-
ної якості. Приведення у відповідність 
норм матеріально-технічної бази 7 опо-
рних закладів 

63.  Надання медичної допомоги сільським 
жителям шляхом виїздів бригад обласних 
та районних спеціалістів у сільську міс-
цевість  

Протягом  
кварталу 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня доступності спеціа-
лізованої медичної допомоги сільським 
жителям 

64.  Методичний супровід проведення опти-
мізації ліжкового фонду 

Протягом 
кварталу 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Раціональне використання ліжкового 
фонду та приведення його у відпові-
дність до потреб населення 

Підвищення рівня  доступності третинної (високоспеціалізованої) допомоги 

65.  Забезпечення ефективної взаємодії екстре-
ної медичної служби з усіма ланками меди-
чної допомоги 

Протягом  
кварталу 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Цілодобове надання екстреної допомо-
ги населенню. 
Досягнення оперативності доїзду до 
місця виклику за 10 хвилин у містах у 
70% випадків та за 20 хвилин у сільсь-
кій місцевості – у 60,2% 
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2. Профілактика інфекційної захворюваності, у тому числі на соціально-небезпечні хвороби 

Поліпшення якості життя населення 

Профілактика хронічних вірусних гепатитів серед населення 

66.  Проведення широкомасштабних інфор-
маційних заходів, у т.ч. проведення ву-
личних акцій з питання профілактики ві-
русних гепатитів за участю державних та 
комунальних засобів масової інформації. 
Проведення скринінгових обстежень на 
маркери вірусних гепатитів у осіб із груп 
медичного та епідемічного ризику  

Протягом 
кварталу 

 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня знань з питання 
профілактики вірусних гепатитів у 60% 
населення. Обсяг скринінгового обсте-
ження на маркери вірусних гепатитів 
серед груп медичного та епідемічного  
ризику – 80%   

67.  Забезпечення закладів охорони здоров’я, 
визначених госпітальними базами, засо-
бами індивідуального захисту медичних 
працівників, запасом необхідних лікарсь-
ких, дезінфікуючих засобів, витратних 
матеріалів 

Протягом 
кварталу 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення готовності закладів охо-
рони здоров’я для надання медичної 
допомоги особам, яким підтверджено 
захворювання на інфекцію коронаві-
русу COVID-19 

68.  Проведення інформаційно-роз’яснюваль-
ної роботи серед населення області з пи-
тань протидії поширенню корона вірусу 
COVID-19 

Протягом 
кварталу 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Досягнення обізнаності 85% всіх 
верств населення щодо необхідності 
здійснення заходів з профілактики 
захворювання, спричиненого коро-
навірусом COVID-19 

69.  Проведення засідання обласної ради з 
питання протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу 

Вересень 
 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Зниження на 10% захворюваності та 
смертності від туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу. 
Збільшення на 10% рівня ремісії серед 
наркохворих 



16 

 

 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

70.  Забезпечення контролю за організацією 
проведення тестування на коронавірус 
SARS-CoV-2 методом ІФА підлягаючого 
контингенту відповідно до вимог поста-
нови  Кабінету Міністрів  України  від 20 
травня 2020 р. № 392 

Протягом 
кварталу 

Департамент охорони 
здоровʼя  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня обстеження до 80% 
від підлягаючого контингенту 

71.  Проведення санітарно-просвітницької 
роботи з питань профілактики дифтерії, 
грипу, популяризації щеплень 

Протягом 

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Досягнення обізнаності 80% населення 
щодо необхідності вакцинації проти 
дифтерії, грипу 

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

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

реабілітації та доступності медичної допомоги жінкам і дітям 

72.  Аналіз стану здоров’я населення, інвалідно-

сті, смертності, у тому числі працездатного 

населення, та діяльності закладів охорони 

здоров’я області 

Протягом  

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Формування здорового способу життя, 

зниження на 15% кількості випадків 

втрати працездатності людини внаслі-

док хвороб Своєчасне виявлення та як-

ість оздоровлення хворих, зниження 

інвалідності та смертності 

73.  Забезпечення раннього виявлення випад-

ків та ризиків виникнення серцево-

судинних захворювань, їх лікування від-

повідно до стандартів 

Протягом  

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Своєчасне виявлення захворюванос-

ті, оздоровлення хворих, зниження 

інвалідності та смертності. Зменшен-

ня кількості серцево-судинних захво-

рювань у пацієнтів працездатного 

віку на 10% 
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74.  Проведення освітньої роботи серед насе-

лення, особливо груп ризику, та забезпе-

чення контролю за налагодженням про-

філактичної роботи закладами громадсь-

кого здоров’я 

Протягом 

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Формування здорового способу жит-

тя, зниження на 15% кількості випад-

ків втрати працездатності людини 

внаслідок хвороб 

75.  Проведення організаційних заходів та 

сприяння діяльності госпітальної ради 

Протягом 

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Удосконалення взаємодії та спадко-

ємності в діяльності закладів охорони 

здоров’я, покращення доступності 

населення до якісних медичних пос-

луг  

76.  Проведення моніторингових візитів для 

контролю за готовністю закладів охорони 

здоров’я до проведення акредитації ліка-

рень як «Клінік дружніх до молоді» та 

«Лікарень доброзичливих до дитини» 

 

Протягом 

кварталу 

Департамент охорони 

здоровʼя  

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Дотримання вимог клінічних прото-

колів та міжнародних настанов при 

допомозі дітям. Зниження малюкової 

смертності 

VІ. ОСВІТА І НАУКА 

1. Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти. 

Оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів 

77.  Модернізація мережі закладів загальної 

середньої освіти шляхом створення опо-

рних закладів 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти  

і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Поліпшення умов для забезпечення 

якісних освітніх послуг у закладах 

освіти на територіях Білопільського 

району, об’єднаних територіальних 

громад: Комишанської сільської ради 

Охтирського району 
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78.  Розширення мережі гуртків закладів 
позашкільної освіти, збільшення 
кількості дітей, охоплених якісною 
позашкільною освітою 

Вересень Департамент освіти  
і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення права кожної дитини на 

здобуття якісної позашкільної освіти 

в Путивльському, Лебединському 

районах, Березівській об’єдна-ній те-

риторіальній громаді Глухівського 

району 

79.  Забезпечення роботи пересувного закла-
ду позашкільної освіти обласного центру 
позашкільної освіти та роботи з талано-
витою молоддю в закладах загальної се-
редньої освіти об’єднаних територіаль-
них громад 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти  
і науки 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Збільшення показника охоплення по-
зашкільною освітою дітей із сільської 
місцевості до 32% 

80.  Відкриття навчально-практичних центрів 

на базі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти за рахунок коштів дер-

жавного, обласного бюджетів, соціаль-

них партнерів та інших джерел фінансу-

вання, не заборонених законодавством 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти  

і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Поліпшення матеріально-технічної 

бази  закладів професійної (профе-

сійно-технічної) освіти 

81.  Активізація роботи навчально-практич-

них центрів за рахунок коштів соціаль-

них партнерів на базі державних профе-

сійно-технічних навчальних закладів 

«Сумський центр професійно-технічної 

освіти з дизайну та сфери послуг»,  

«Роменське вище професійне училище», 

державного навчального закладу «Шост-

кинський центр професійно-технічної 

освіти» 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти  

і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Залучення коштів інвесторів та влас-

них коштів для осучаснення навчаль-

но-матеріальної бази закладу освіти, 

розширення функцій закладу, підви-

щення якості підготовки кваліфіко-

ваних робітників 
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82.  Відкриття додаткових дошкільних груп у 

діючих закладах дошкільної освіти, по-

вернення приміщень, що тривалий час 

використовувалися не за призначенням, 

виведення 1-х класів у заклади загальної 

середньої освіти  

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти  

і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Збільшення кількості місць у закла-

дах дошкільної освіти та їх розван-

таження (на 100 місцях – 102 дитини) 

83.  Створення інклюзивних класів у закладах 

загальної середньої освіти та інклюзив-

них груп у закладах дошкільної, профе-

сійної (професійно-технічної) та позаш-

кільної освіти області відповідно до за-

питів населення 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент освіти  

і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення умов для навчання та 

виховання дітей з особливими освіт-

німи потребами  

Розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості 

84.  Проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, турнірів, інтелектуальних та 
творчих конкурсів, виховних заходів се-
ред дітей та учнівської молоді на шкіль-
ному, місцевому та обласному рівнях,  

Протягом 
кварталу 

Департамент освіти  
і науки  

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Охоплення 120 дітей інтелек-
туальними заходами, 200 дітей 
творчими конкурсами, 600 дітей 
спортивними змаганнями з метою 
формування компетентної, конку-
рентно-спроможної,інтелектуально 
та фізично розвиненої, творчої, 
патріотично налаштованої особис-
тості 

85.  Забезпечення участі дітей та учнівської 
молоді у всеукраїнських та міжнародних 
масових заходах, у тому числі спортив-
них 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти 
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Охоплення 35 дітей інтелек-
туальними заходами, 56 дітей 
творчими конкурсами, 100 дітей 
спортивними змаганнями з метою 
розвитку їх здібностей і обдарувань 
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Продовження додатка 
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86.  Призначення іменних стипендій голови 
Сумської обласної державної адмініст-
рації студентам, які виявили відмінні 
успіхи в навчанні, науковій роботі та 
громадському житті 

Вересень Департамент освіти  
і науки 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Відзначення стипендією голови 
Сумської обласної державної адмі-
ністрації 40 студентів закладів вищої 
освіти  

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 

87.  Створення нового освітнього простору 
(середовища) в перших класах усіх за-
кладів загальної середньої освіти області 
для забезпечення доступності та комфор-
тності сучасних умов навчання, розвитку 
та спілкування учасників освітнього про-
цесу 

Вересень Департамент освіти  
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення навчальних кабінетів 
початкової школи сучасним навчаль-
ним обладнанням, засобами навчання 
для роботи в умовах Нової українсь-
кої школи 
 

88.  Проведення обласного етапу Все-
українського огляду-конкурсу на кращий 
заклад оздоровлення та відпочинку 

Вересень Департамент освіти  
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня та якості надання 
послуг у сфері оздоровлення та від-
починку дітей, стимулювання інно-
ваційної діяльності, розробки нових 
форм і методів роботи, поліпшення 
матеріально-технічної бази закладів 

89.  Проведення конкурсу на кращий гурто-
житок серед закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти 

Вересень Департамент освіти  
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Створення належних умов прожи-
вання учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти та по-
ліпшення санітарно-гігієнічного ста-
ну гуртожитків 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

90.  Модернізація матеріально-технічної бази 
закладів загальної середньої освіти 
та створення опорних закладів 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти 
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Поліпшення умов для забезпечення 
якісних освітніх послуг учням в опо-
рних закладах області, упровадження 
новітніх технологій в освітній процес 

91.  Організація інформаційно-методичної 
допомоги щодо забезпечення надання 
якісних освітніх послуг закладами зага-
льної середньої освіти об’єднаних тери-
торіальних громад 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти 
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Охоплення методичною допомогою 
керівників та працівників закладів 
загальної середньої освіти об’єдна-
них територіальних громад 

92.  Оновлення навчально-матеріальної бази 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти сучасним обладнанням, 
технікою, матеріалами, інструментами та 
пристроями 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти 
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Придбання сучасного обладнання за 
рахунок власних надходжень закла-
дів професійної (професійно-техніч-
ної) освіти 

93.  Здійснення експериментальної діяльності 
з упровадження елементів дуальної, дис-
танційної форм навчання та соціального 
партнерства у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників у закладах 
професійної (професійно-технічної) осві-
ти 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти 
і науки 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення професійних навичок 
учнів  державних професійно-техніч-
них навчальних закладів «Коно-
топське вище професійне училище», 
«Сумський центр професійно-
технічної освіти з дизайну та сфери 
послуг», «Реутинський професійний 
аграрний ліцей», «Конотопський 
професійний аграрний ліцей», «Си-
нівський професійний аграрний лі-
цей», державних навчальних закладів 
«Білопільське вище професійне учи-
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лище»,  «Шосткинський центр про-
фесійно-технічної освіти» 

Навчання протягом життя 

94.  Проведення обласної серпневої конфе-
ренції педагогічних працівників 

Серпень Департамент освіти  
і науки 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підбиття підсумків за 2019-2020 нав-
чальний рік та визначення пріоритет-
них напрямків діяльності галузі на 
новий навчальний рік 

95.  Здійснення перепідготовки дорослого 

населення за ваучерами у професійних 

(професійно-технічних) закладах освіти 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти  

і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Задоволення освітніх потреб дорос-

лого населення області (відповідно 

до заявки Сумського обласного цент-

ру зайнятості) 

96.  Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти 

 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти  

і науки 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення професійної компетент-

ності педагогічних працівників за-

кладів дошкільної, загальної серед-

ньої, професійної (професійно-

технічної), вищої (І-ІІ рівнів акреди-

тації) освіти 

VІІ. МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА 

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

Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією 

97.  Забезпечення розроблення схеми плану-

вання територій Білопільського, Кроле-

вецького, Лебединського,  Недригайлівсь-

кого, Охтирського, Тростянецького райо-

нів 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

містобудування та  

архітектури 

Банніков С.В. Забезпечення цих населених пунктів 

та територій області містобудівною 

документацією  
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98.  Розроблення генеральних планів міст об-

ласного значення та районних центрів: 

Глухів, Конотоп, Білопілля, Буринь, Кро-

левець, Путивль, Середина-Буда 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

містобудування та  

архітектури 

Банніков С.В. Забезпечення цих населених пунктів 

та територій області містобудівною 

документацією 

99.  Розроблення генеральних планів сільсь-

ких населених пунктів: 

Будівельне, Студенки, Некрасове, Поло-

шки Глухівського району;  

Підлозіївка Охтирського району;  

Курилівка Конотопського району;  

Нова Слобода Путивльського району;  

Кам’янка Середино-Будського району; 

Бишкінь Лебединського району; 

Мезенівка Краснопільського району; 

Ницаха Тростянецького району;  

Велика Чернеччина Сумського району 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

містобудування та  

архітектури 

Банніков С.В. Забезпечення цих населених пунктів 

та територій області містобудівною 

документацією  

Організація ведення містобудівного кадастру на обласному рівні 

100.  Створення та ведення містобудівного ка-

дастру на обласному та місцевих рівнях: 

внесення даних до містобудівного када-

стру на обласному рівні; 

проведення моніторингу створення та 

ведення містобудівного кадастру на міс-

цевому рівні 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

містобудування та  

архітектури 

Банніков С.В. Надання інформації з містобудівного 

кадастру населених пунктів на тери-

торії області за запитами юридичних 

та фізичних осіб 

VІІІ. 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 

101.  Засідання оперативного штабу з координа-

ції роботи у галузі законності, правопоряд-

ку та обороноздатності в Сумській області 

Щотижня Управління взаємодії  

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи  

Банніков С.В. Інформування голови Сумської облас-

ної державної адміністрації про кримі-

ногенну ситуацію в області. Надання 

правоохоронним органам рекомендацій 
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та доручень, спрямованих на покра-

щення криміногенної ситуації в області. 

Дієвий контроль за суспільно-

політичною ситуацією в області, опера-

тивне реагування на резонансні події 

102.  Придбання камер відеоспостереження на 

території Сумської області  

Протягом 

кварталу 

Управління взаємодії  

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи  

Банніков С.В. Встановлення до кінця 2020 року камер 

відеоспостереження у містах та районах 

Сумської області (на в’їздах, виїздах, у 

місцях масового скупчення людей,  орі-

єнтовна мінімальна кількість камер, яка 

додатково буде встановлена на терито-

рії Сумської області складає 105 штук) 

103.  Проведення наради з питань діяльності 

громадських формувань з охорони громад-

ського порядку, у тому числі їх участі в 

охороні державного кордону. Розроблен-

ня плану заходів щодо вирішення цих 

питань  

Вересень  Управління взаємодії  

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи  

Банніков С.В. Визначення проблематики діяльності 

громадських формувань у населених 

пунктах області. Залучення громадян 

до активної роботи за напрямом за-

безпечення громадського порядку.  

Сприяння Сумському прикор-

донному загонові в облаштуванні ко-

рдону на території Сумської області. 

У тому числі в межах видатків пе-

редбачених в бюджеті на такі цілі. 

Вирішення питання надання фінан-

сової допомоги прикордонному заго-

нові з місцевих бюджетів 

104.  Здійснення перевірок районних держав-

них адміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад щодо повноважень у галузі 

оборонної роботи, забезпечення законно-

сті, правопорядку  

Протягом  

кварталу за 

окремим 

графіком 

Управління взаємодії  

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Банніков С.В. Виявлення недоліків та  практичної 

допомоги районним державним адмі-

ністраціям, виконавчим комітетам 

міських рад з питання оборонної ро-

боти, забезпечення законності, пра-

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

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

105.  Проведення інструкторсько-методичних 

занять з членами обласної, районних, мі-

ських призовних комісій з питань органі-

зації чергового призову громадян Украї-

ни на строкову службу  

Вересень Управління взаємодії  

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Банніков С.В. Вирішення проблемних питань, які 

виникають під час виконання плано-

вих завдань з призову на строкову 

військову службу, надання відповід-

них доручень місцевим органам ви-

конавчої влади, органам місцевого 

самоврядування та органам військо-

вого 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 

106.  Проведення командно-штабного трену-

вання з питань організації та ведення те-

риторіальної оборони на території Сум-

ської області 

Протягом  

кварталу 

Управління взаємодії  

з правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Банніков С.В. Підготовка території області до обо-

рони, забезпечення умов для надій-

ного функціонування органів держа-

вної влади, органів військового уп-

равління, організація охорони та обо-

рони важливих об’єктів та комуніка-

цій, підготовка до формування час-

тин (загонів, підрозділів), що перед-

бачені для виконання завдань тери-

торіальної оборони в особливий пе-

ріод 

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

Підвищення боєздатності військових частин 

107.  Виконання Указу Президента України  

від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про 

шефську допомогу Збройним Силам Ук-

раїни, Національній гвардії України та 

Протягом  

кварталу 

Управління взаємодії  

з правоохоронними  

органами та оборонної 

роботи 

Банніков С.В. Підвищення боєздатності військових 

частин Збройних Сил України, Наці-

ональної гвардії України та Сумсько-

го прикордонного загону, що дисло-



26 

 

 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

Державній прикордонній службі Украї-

ни» з метою надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил Ук-

раїни, Національної гвардії України та 

Сумському прикордонному загонові, що 

дислокуються на території Сумської об-

ласті 

куються на території Сумської облас-

ті, за рахунок шефської допомоги 

продовольчими товарами, паливно-

мастильними матеріалами, матеріа-

льно-технічними засобами, фінанса-

ми, ремонтом техніки та облашту-

ванні військових містечок, яка нада-

ється районними державними адміні-

страціями, міськими радами області, 

волонтерами, підприємствами, уста-

новами організаціями 

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

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

108.  Проведення засідання Сумської обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій щодо 

виконання завдань, спрямованих на за-

побігання виникнення надзвичайних си-

туацій техногенного та природного хара-

ктеру 

Вересень Департамент  

цивільного захисту  

населення  

Банніков С.В. Здійснення комплексу попереджу-

вальних заходів щодо забезпечення 

протидії масовим пожежам лісів, то-

рфовищ і сільгоспугідь у осінньо-

зимовий період 2020 року та проти-

пожежний захист на об’єктах відпо-

чинку та оздоровлення дітей 

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

109.  Створення у Департаменті комплексної 

системи захисту інформації на об’єкти 

інформаційної діяльності Департаменту 

цивільного захисту населення 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

цивільного захисту  

населення  

Банніков С.В. Атестація комплексної системи захи-

сту інформації та періодичного ін-

струментального контролю захище-

ності інформації на об’єкти інформа-

ційної діяльності Департаменту циві-

льного захисту населення на загальну 

суму 60 тис. гривень 
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Підвищення стану готовності органів управління та сил цивільного захисту до оперативного реагування  

на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

110.  Проведення штабного тренування з ор-
ганами управління цивільного захисту 
територіальних підсистем єдиної держа-
вної системи цивільного захисту (із залу-
ченням органів з евакуації) щодо переве-
дення територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту з 
режиму функціонування в мирний час на 
режим функціонування в особливий пе-
ріод: 
Середино-Будський   район 

Протягом  
кварталу  

 
 
 
 
 
 

 
 

9-10  
вересня 

Департамент  
цивільного захисту  

населення 

Банніков С.В. Забезпечення готовності органів уп-
равління цивільного захисту області 
до дій в умовах особливого періоду 

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

111.  Утримання захисних споруд цивільного 
захисту, проведення їх інвентаризації та 
приведення в готовність до застосування 
за призначенням 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
цивільного захисту  

населення 

Банніков С.В. Підвищення рівня укриття населення 
в можливих зонах ураження. Здійс-
нення комплексу заходів щодо відно-
влення функціонування захисних 
споруд цивільного захисту за призна-
ченням та їх доукомплектування не-
обхідними засобами цивільного захи-
сту і майном 

Організація забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання 

112.  Придбання засобів індивідуального захи-
сту  органів дихання від сильнодіючих 
отруйних речовин (промислових проти-
газів)  

Протягом  
кварталу 

Департамент  
цивільного захисту  

населення  

Банніков С.В. Підвищення рівня захисту населення 
від сильнодіючих отруйних речовин. 
Придбання засобів радіаційного та 
хімічного захисту для працівників 
підприємств, розташованих у зоні 
можливого радіаційного і хімічного 
забруднення (рівень забезпечення не 
менше 70% від потреби) 
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Накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

113.  Поповнення та утримання обласного ма-
теріального резерву 

Протягом  
кварталу 

Департамент  
цивільного захисту  

населення  

Банніков С.В. Накопичення матеріальних засобів 
для їх застосування під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій те-
хногенного та природного характеру 
з обсягом фінансування 465 тис. гри-
вень 

IХ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

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

Своєчасне одержання винагороди за працю 

114.  Моніторинг погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати в розрізі підп-
риємств-боржників 

Щотижня Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Складання «дорожньої карти» щодо 
своєчасності виплати заробітної пла-
ти на кожному підприємству-
боржнику 

115.  Проведення 3 засідань обласної тимчасо-
вої комісії з питання погашення заборго-
ваності із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та ін-
ших соціальних виплат та здійснення ко-
нтролю за виконанням рішень 

Щомісяця Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Вжиття відповідних заходів до керів-
ників підприємств-боржників з ме-
тою погашення заборгованості перед 
працівниками 

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

Підвищення рівня соціальної захищеності різних груп населення від безробіття 

116.  Моніторинг виконання Програми зайня-
тості населення Сумської області на  
2018-2020 роки 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

Поліпшення стану на ринку праці в 
області, створення 9760 нових робо-
чих місць, недопущення зростання  
рівня  безробіття  вище 8,2% 
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но до розподілу 

обов’язків 

117.  Проведення 1 засідання обласної робочої 
групи з питань легалізації виплати заро-
бітної плати та зайнятості населення  

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Збільшення чисельності застрахова-
них осіб в області, збільшення над-
ходження до місцевих бюджетів. 
Зменшення кількості працівників, які 
отримують заробітну плату на рівні 
або менше мінімальної заробітної 
плати до 6% 

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

Посилення соціального діалогу в регіоні 

118.  Проведення регіонального засідання три-
сторонньої соціально-економічної ради  

Вересень Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  

заступник,  

заступники  
голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Зняття соціальної напруги в області, 
посилення співпраці з громадськими 
організаціями.  
Впровадження принципів гідної пра-
ці на Сумщині, дотримання вимог 
Закону України «Про соціальний діа-
лог в Україні» 

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

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

119.  Контроль за організацією райдержадмі-
ністраціями та міськвиконкомами виїздів 
«мобільних соціальних офісів» з питань 
надання житлових субсидій 

Щомісяця Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня обізнаності насе-
лення з питань надання житлових су-
бсидій, наближення соціальних пос-
луг до населення 
 

120.  Проведення інформаційно-роз’яснюваль-
ної кампанії (ефіри на місцевому телеба-
ченні, статті в газетах тощо) з метою за-
лучення громадян до програми надання 

Щомісяця Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

Підвищення рівня обізнаності насе-
лення з питань надання житлових су-
бсидій та залучення 40% домогоспо-
дарств області до програми житлових 
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житлових субсидій на житлово-
комунальні послуги 

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

субсидій 

121.  Моніторинг стану надання житлових су-
бсидій населенню у грошовій та готівко-
вій формах 

Щомісяця Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Охоплення найбільш вразливих 
верств населення програмою житло-
вих субсидій 

122.  Моніторинг залучення безробітних гро-
мадян на громадські роботи для оформ-
лення субсидій за напрямком «Інформу-
вання населення про порядок отримання 
житлових субсидії та робота з докумен-
тацією» 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Залучення не менше 50 безробітних 
осіб з метою своєчасного нараху-
вання субсидій та повідомлення гро-
мадян про результати розгляду заяв 

5. 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 

123.  Проведення 3 засідань комісії з визна-
чення даних про заробітну плату праців-
ників за  роботу  в зоні відчуження в 
1986-1990 роках 

Щомісяця Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Видача довідок про заробітну плату 
за роботу в зоні відчуження для при-
значення та перерахунку пенсій пос-
траждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи  

124.  Здійснення нагляду за додержанням норм 
чинного законодавства під час призна-
чення та виплати пенсій органами Пен-
сійного фонду України 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Перевірка новопризначених пенсій-
них справ та перерахунків призначе-
них пенсій 
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125.  Здійснення контролю за наданням щомі-
сячної довічної державної стипендії 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення надання щомісячної 
довічної державної стипендії 

Соціальний захист та соціальне забезпечення вимушено переміщених осіб 

126.  Організація обліку внутрішньо перемі-
щених осіб з тимчасово окупованої тери-
торії України, районів проведення 
АТО/ООС 

Щомісяця  Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Надання довідок внутрішньо пере-
міщеним особам, які мають на це 
право, для призначення їм усіх видів 
державної соціальної допомоги 

127.  Організація надання внутрішньо перемі-

щеним особам щомісячної адресної до-

помоги на покриття витрат на оплату жи-

тлово-комунальних послуг 

Щомісяця Департамент  

соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Призначення та виплата щомісячної 

адресної допомоги на покриття ви-

трат на проживання, внутрішньо пе-

реміщеним особам, які мають на це 

право  

128.  Організація надання внутрішньо перемі-

щеним особам усіх видів державної соці-

альної допомоги відповідно до законо-

давства 

Щомісяця Департамент  

соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Призначення та виплата державної 

допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, які мають на це право 
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129.  Співпраця з благодійними, громадськи-
ми, волонтерськими організаціями з пи-
тання надання допомоги вимушено пе-
реміщеним особам 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Надання вимушено переміщеним 
особам соціальної підтримки 

Забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  

сімей з дітьми, інших громадян, які потребують матеріальної допомоги 

130.  Надання методично-консультативної до-
помоги структурним підрозділам з пи-
тань соціального захисту населення рай- 
держадміністрацій, міських рад щодо 
правильності призначення та виплати 
державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства, сім’ям з діть-
ми, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, малозабезпе-
ченим сім’ям  

Протягом  
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Перевірка правильності призначення 
та виплати усіх видів державної соці-
альної допомоги особам, які мають 
на це право 

131.  Реалізація пілотного проекту щодо ви-

плати при народженні дитини грошової 

компенсації вартості одноразової натура-

льної допомоги «пакунок малюка» 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення надання при народжен-

ні дитини грошової компенсації вар-

тості одноразової натуральної допо-

моги «пакунок малюка» 

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

132.  Ведення захищеної електронної бази да-

них демобілізованих учасників 

АТО/ООС, родин загиблих учасників 

АТО/ООС 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

Внесення відомостей до Єдиної бази 

обліку демобілізованих учасників 

АТО/ООС та родин загиблих, під-

тримка її в актуальному стані 
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трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

133.  Організація роботи обласного та місце-

вих центрів надання допомоги учасникам 

АТО/ООС та членам їх сімей 

Протягом  

кварталу 

Департамент  

соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення потреб у різних видах 

соціальних послуг учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей  

134.  Організація роботи Координаційної ради 
з надання допомоги учасникам 
АТО/ООС та членам їх сімей 

Протягом  
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Вивчення потреби учасників 
АТО/ООС, членів їх сімей щодо різ-
них видів послуг  

135.  Забезпечення реалізації Обласної про-
грами здійснення компенсаційних виплат 
за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом на 
автобусних маршрутах загального корис-
тування на 2016-2020 роки 

Щомісяця Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення безоплатного переве-
зення та пільгового проїзду окремих 
категорій пільговиків області авто-
мобільним транспортом на міжмісь-
ких автобусних маршрутах загально-
го користування  

Реалізація державних гарантій на право своєчасного одержання пільг і компенсацій 

136.  Моніторинг надання пільг та здійснення 
заходів щодо соціального захисту окре-
мих категорій громадян відповідно до 
чинного законодавства 

Щомісяця Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Повне охоплення надання пільг ок-
ремим категоріям громадян відповід-
но до чинного законодавства 
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137.  Проведення засідання комісії з розгляду 

документів для видачі посвідчень грома-

дянам, які постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи 

Щомісяця Департамент  

соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Видача посвідчень особам, які пост-

раждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та членам їх сімей відпо-

відно до чинного законодавства 

Соціальне забезпечення осіб, які отримали тілесні ушкодження під час участі в акціях громадського протесту,  

що відбулися в Україні у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року 

138.  Контроль  за   своєчасним   наданням   

одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, смерть  яких  пов’язана  з уча-

стю у масових акціях громадського  про-

тесту,  що   відбулися у період з 21 лис-

топада 2013 року по 21 лютого 2014 року 

та особам, які отримали тяжкі тілесні 

ушкодження, ушкодження середньої тя-

жкості та легкі тілесні ушкодження, по-

бої, мордування під час участі у зазначе-

них акціях 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

соціального захисту 

населення   

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Надання одноразової грошової допо-

моги відповідно до діючого законо-

давства 

6. 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 

139.  Проведення засідання обласної коорди-

наційної ради з питань сімейної, гендер-

ної політики та протидії торгівлі людьми 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

соціального захисту 

населення 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Координація заходів з питань наси-

льства в сім’ї, протидії торгівлі 

людьми, забезпечення гендерної рів-

ності та надання допомоги постраж-

далим особам 
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7. Забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних осіб 

Створення умов доступності до соціальних послуг різних вразливих категорій населення 

140.  Контроль за наданням соціальних послуг 
особам та дітям з інвалідністю, одиноким 
непрацездатним громадянам в установах 
соціального  захисту  населення,  у тому 
числі у сільській місцевості 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення соціальними послугами 
вразливих категорій населення в ус-
тановах соціального захисту насе-
лення 

141.  Проведення аудиту діяльності територіа-
льних  центрів  соціального  обслугову-
вання (надання соціальних послуг), стру-
ктурних підрозділів з надання соціальних 
послуг об’єднаних територіальних гро-
мад 

Протягом  
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Організація надання соціальних пос-
луг, у тому числі в об’єднаних тери-
торіальних громадах, відповідно до 
вимог державних стандартів 

142.  Проведення перевірок діяльності інтер-
натних установ (надання соціальних пос-
луг) 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення надання населенню  
гарантованих державою якісних соці-
альних послуг  

143.  Проведення моніторингу надання та оці-
нки якості соціальних послуг в будинках-
інтернатах для громадян похилого віку та 
інвалідів 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Організація надання населенню  
гарантованих державою якісних соці-
альних послуг 
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8. 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/ООС 

144.  Забезпечення оздоровлення осіб з інвалі-
дністю, ветеранів війни та праці, осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, учасників Революції Гіднос-
ті учасників АТО/ООС 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Надання окремим категоріям гро-
мадян санаторно-курортних путівок 
відповідно до потреби та фінансу-
вання  

145.  Контроль за закупівлею в містах та райо-
нах санаторно-курортних путівок для 
оздоровлення окремих категорій насе-
лення 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

100% використання коштів з держав-
ного бюджету на закупівлю санатор-
но-курортних путівок окремим кате-
горіям громадян 

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

146.  Вивчення потреби в забезпеченні путів-
ками для оздоровлення окремих катего-
рій дітей відповідно до чинного законо-
давства в дитячих центрах «Артек» і 
«Молода гвардія» 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення окремих категорій ді-
тей санаторно-курортними путівками 
відповідно до потреби та фінансу-
вання 

147.  Проведення державної атестації дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку 

Серпень Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-

Забезпечення реалізації єдиної дер-
жавної політики у сфері оздоровлен-
ня та відпочинку дітей, оцінювання 
стану організації та здійснення оздо-
ровчо-виховного процесу, стану ма-
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но до розподілу 
обов’язків 

теріально-технічної бази закладу і 
забезпечення відповідними фахівця-
ми 

9. 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 

148.  Забезпечення реалізації Обласної ком-
плексної програми соціального захисту 
населення на 2017-2021 роки 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
соціального захисту 

населення   

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Надання належного соціального за-
хисту окремих категорій громадян 
області, які є учасниками програми 

Х. 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 

149.  Проведення засідання міжвідомчої робо-

чої групи з реформування системи інсти-

туційного догляду та виховання дітей 

Протягом 

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Прийняття та вдосконалення рішень 

щодо реформування системи інсти-

туційного догляду та виховання дітей 

в області 

150.  Інформаційне наповнення регіонального 

інформаційного ресурсу тематикою ре-

формування системи інституційного до-

гляду та виховання дітей 

Протягом 

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення інформування громад-

ськості про процеси реформування 

системи інституційного догляду та 

виховання дітей 
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151.  Моніторинг та аналіз інформації внесеної 

до Єдиної інформаційно-аналітичної сис-

теми «Діти» щодо дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, які пост-

раждали внаслідок воєнних дій та зброй-

них конфліктів  

 

Протягом 

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Взаємодія суб’єктів соціальної робо-

ти з дітьми щодо подолання сім’єю 

складних життєвих обставин, надан-

ня статусу «Дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів» 
 

152.  Моніторинг та аналіз інформації, внесе-

ної до Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Діти» щодо дітей, які відібрані 

від батьків без позбавлення батьківських 

прав та забезпечення їх соціально-

правового захисту 

Щомісяця Служба  

у справах дітей 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення соціально-правового 

захисту дітей, які відібрані від бать-

ків без позбавлення батьківських 

прав та забезпечення їх соціально-

правового захисту 

153.  Перевірка стану соціально-правового за-
хисту дітей, які влаштовані до Сумського 
обласного спеціалізованого будинку ди-
тини 

Протягом 
кварталу 

Служба  
у справах дітей 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Надання соціально-правового статусу 
дітям, батьки яких ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків 

154.  Реалізація Національної стратегії рефор-
мування системи інституційного догляду 
та виховання дітей  

Протягом 
кварталу 

Служба  
у справах дітей 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Створення умов для забезпечення 
прав дитини-сироти, дитини, позбав-
леної батьківського піклування, на 
проживання і виховання в сім’ї, або в 
умовах максимально наближених до 
сімейного середовища та створення 
системи якісних і ефективних форм 
альтернативного догляду 

155.  Проведення на території області Всеук-
раїнського рейду «Урок»  

Протягом 
кварталу 

Служба  
у справах дітей 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

Залучення дітей шкільного віку до 
навчання, повернення дітей, які не 
навчаються до навчальних закладів  
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голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 
156.  Контроль за умовами утримання та вихо-

вання, терміном перебування дітей у 
центрах соціально-психологічної реабілі-
тації дітей області (м. Суми, м. Шостка, 
с. Хоружівка Недригайлівського району) 

Протягом  
кварталу 

Служба  
у справах дітей 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Дотримання  встановлених  термінів   
перебування  в   закладі  (9 місяців), 
контроль стану утримання та умов 
виховання дітей-вихованців центрів 
соціально-психологічної реабілітації, 
якість надання комплексної соціаль-
ної, психологічної, педагогічної, ме-
дичної, правової допомоги  

157.  Ведення обліку дітей, які стали сирота-

ми, внаслідок загибелі батьків в 

АТО/ООС 

 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Вжиття заходів соціального захисту 

таких дітей, інформування Мінсоц-

політики 

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 
Забезпечення пріоритету сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

158.  Моніторинг та контроль за станом приз-

начення та виплати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклування, які вла-

штовані в сім’ї опікунів/піклувальників, 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу, грошового забезпечення батькам-

вихователям та прийомним батькам  

Протягом 

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Контроль за виплатою соціальної до-

помоги на дітей у прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу, 

грошове забезпечення батькам-

вихователям та прийомним батькам 
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159.  Моніторинг та аналіз інформації, внесе-

ної до Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Діти» щодо дітей-сиріт та ді-

тей, позбавлених батьківського піклу-

вання, усиновлених, влаштованих до 

прийомних сімей, дитячих будинків сі-

мейного типу та забезпечення пріоритету 

сімейного виховання 

Протягом 

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Постійний моніторинг та аналіз Єди-

ної інформаційно-аналітичної систе-

ма «Діти» з виявлення дітей, які ма-

ють підстави до усиновлення чи вла-

штування до опікунських, прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного 

типу. Забезпечення сімейними фор-

мами виховання 92% статусних дітей 

по області 

160.  Консультативні зустрічі з кандидатами в 

усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-

вихователі щодо порядку влаштування 

дітей та встановлення контакту 

Протягом 

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення розвитку сімейних 

форм виховання в області по мірі 

звернення кандидатів в усиновлювачі 

161.  Наповнення Всеукраїнського національ-

ного порталу sirotstvy.net інформацією 

про дітей, які можуть бути усиновлені 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення висвітлення інформації 

про дітей, які мають правові підстави 

для усиновлення 

162.  Наповнення порталу благодійного фонду 

програми «Зміни одне життя – Україна» 

www.changeonelife.org.ua анкетами дітей, 

які можуть бути усиновлені 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Наповнення порталу анкетами дітей, 

які можуть бути влаштованими до 

сімейних форм виховання відповідно 

до спільного меморандуму про спів-

працю 

163.  Взяття дітей на регіональний облік з уси-

новлення 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

Забезпечення права дитини на усино-

влення на регіональному рівні 

http://www.changeonelife.org.ua/
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заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

164.  Моніторинг та контроль  здійснення ви-

плати одноразової грошової допомоги 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим ба-

тьківського піклування, яким у 2020 році 

виповниться 18 років 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення своєчасної виплати од-

норазової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського  

піклування, яким у 2020 році випов-

ниться 18 років 

165.  Контроль ведення регіонального обліку 

єдиної інформаційно-аналітичної систе-

ми «Діти» 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення наповнення Єдиної  

інформаційно-аналітичної системи  

«Діти» 

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

166.  Моніторинг, аналіз та контроль діяльнос-

ті служб у справах дітей області щодо 

захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклування на квар-

тирний облік та на земельні частки (паї) 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення прав дитини на отри-

мання житла, оформлення та реєст-

рація права власності дітей на земе-

льні частки (паї), отримання орендної 

плати за користування земельною 

власністю дітей  

 

167.  Моніторинг та контроль стану захисту 

майнових прав дітей-сиріт та дітей, поз-

бавлених батьківського піклування 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

Забезпечення збереження права дітей 

на власність, права користування жи-

тловим приміщенням, отримання  
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голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

пенсій, соціальних виплат, оформ-

лення та реєстрацію спадкових прав 

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 

168.  Проведення засідання колегії служби у 

справах дітей Сумської обласної держав-

ної адміністрації 

Протягом  

кварталу 

Служба  

у справах дітей 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення захисту прав та закон-

них інтересів дітей 

ХІ. ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ, СІМʼЯ ТА МОЛОДЬ 

1. Молодіжна політика  

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

169.  Проведення засідання координаційної 

ради з питань національно-патріотичного 

виховання при Сумській обласній держа-

вній адміністрації 

9 липня 
 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  
голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Звіт про виконання програми націо-

нально-патріотичного виховання на 

2018-2020 роки та розробка програми 

на наступні роки  

 

170.  Участь у заходах національно-

патріотичного виховання молоді, турні-

рах, фестивалях, форумах, акціях, турис-

тичних походах на території області  

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  
голови адмініс-
трації відповід-

Популяризація здорового способу 

життя, патріотичного виховання мо-

лоді міст, сіл, районів об’єднаних те-

риторіальних громад  області.  

Залучення молоді до проведення ку-
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

но до розподілу 
обов’язків 

льтурного дозвілля на території обла-

сті 

171.  Проведення форуму з розробки Стратегії 

та концепції національно-патріотичного 

виховання в області на період до  

2025 року 

20-21  
серпня 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  
голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація національно-патріо-

тичного виховання молоді на терито-

рії області 

172.  Розробка та видання інформаційно-
методичних матеріалів за напрямком на-
ціонально-патріотичного виховання, під-
тримка функціонування Сумського істо-
ричного порталу 

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня обізнаності та пат-
ріотичної свідомості молоді області 
щодо реальних фактів історії Украї-
ни. Інформування населення області 
щодо формування сучасних сторінок 
історії держави 

173.  Проведення заходів, присвячених від-
значенню календарних та визначних дат 
в історії України та Сумщини 

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Розвиток національної свідомості 
шляхом максимального інформу-
вання населення щодо історії виник-
нення та відзначення визначної події 
в історії України та Сумщини 

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

174.  Реалізація проекту «Волонтер 2020» Липень Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Розвиток волонтерства, гуманітарна 
та психологічна підтримка бійців, які 
перебувають в зоні АТО/ООС 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

175.  Проведення освітньої екологічної манд-
рівки «Єднання» по найцікавіших місцях 
центральної та західної України 

Серпень Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення кваліфікаційного рівня 
студентів-істориків та географів  

176.  Участь делегації від Сумської області у 

Всеукраїнських фестивалях, семінарах: 

«Будь молодим – живи активно», «Мо-

лодь обирає здоров’я», «Школа намето-

вого таборування» та інші 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація та утвердження здо-

рового способу життя 

177.  Проведення змагань, турів, тематичних 

семінарів з питань здорового способу 

життя по Сумській області 

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація та утвердження здо-

рового способу життя серед населен-

ня області 

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

178.  Проведення інформаційної кампанії що-
до діяльності управління та реалізації 
ним  молодіжної політики стосовно ство-
рення молодіжних центрів в об’єднаних 
територіальних громадах області за про-
грамою «Молодіжний працівник» 

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 
спорту 

Перший  

заступник,  

заступники  
голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Здійснення виїздів в об’єднані тери-
торіальні громади області, розробка 
плану дій щодо створення в цих гро-
мадах молодіжних просторів.  
Підготовка  фахівців по роботі з мо-
лоддю на території області. Підви-
щення кваліфікації спеціалістів, що 
працюють з молоддю та формують 
молодіжну політику на регіонально-
му і локальному рівні  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

179.  Проведення інформаційно-освітньої ро-

боти з питань «Інформаційна війна: тех-

ніка безпеки» 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня обізнаності молоді 

щодо ролі і місця інформаційної вій-

ни, аналізу сучасного стану та дина-

міки формування ситуації у світі 

180.  Проведення інформаційно-освітніх акцій, 

фестивалів, конкурсів молодіжної твор-

чості на території області 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Підтримка творчо обдарованої моло-

ді, забезпечення змістовного до-

звілля. Залучення молоді до активно-

го та здорового способу життя 

181.  Підтримка інклюзивних заходів спрямо-

ваних на підтримку дітей та молоді соці-

ально вразливих категорій в рамках про-

екту «Чорна п’ятниця» 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Підтримка та інтеграція молоді соці-

ально вразливих категорій, залучення 

до змістовного дозвілля, спорту, ада-

птація у суспільстві 

 

Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді 

(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) 

182.  Реалізація програми фахового навчання 

працівників молодіжної сфери спільно з 

обласною службою зайнятості  

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Визначення основних показників, 

критеріїв, проблем зайнятості молоді, 

розвитку молодіжної політики в об-

ласті в цілому 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям 

183.  Реалізація проектів-переможців обласних 
конкурсів проектів інститутів громадян-
ського суспільства 

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Створення пізнавально-дослідниць-
ких програм про маловідомих уро-
дженців Сумської області та їхній 
внесок у розвиток громадянського 
суспільства України, фіксування спо-
гадів, артефактів про цих особистос-
тей, фінансова підтримка 10 проектів 
інститутів громадянського суспіль-
ства 

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 здібностей об-

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

184.  Обласний турнір зі швидких шахів, прис-

вячений до державних свят  

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація та розвиток шахів в 

області, підвищення спортивної май-

стерності, пропаганда здорового спо-

собу життя 

185.  Відкриті обласні змагання з гирьового 

спорту, лижних гонок,  (дорослі, юнаки, 

дівчата)  

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація, розвиток, підви-

щення спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

186.  Відкритий кубок області з пляжного во-

лейболу, гандболу, стронгмену, автомо-

більного спорту 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

Підвищення спортивної майстер-

ності, пропаганда здорового способу 

життя 
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Продовження додатка 
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но до розподілу 

обов’язків 

187.  Чемпіонат області з боксу; мотокросу; 
тенісу; футболу; спортивної радіо-
пеленгації  на подовжених дистанціях 
(юніори, юнаки, дівчата)    

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація, розвиток, під-
вищення спортивної майстерності, 
пропаганда здорового способу життя 

188.  Відкритий чемпіонат Сумської області з 

велоспорту, біатлону, веслування на бай-

дарках, автоспорту, дзюдо, (дорослі, 

юніори, юнаки, дівчата) 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація та розвиток спортив-

ного орієнтування в області, підви-

щення спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

189.  Чемпіонат України зі спортивного бри-

джу серед молоді  

Липень Управління молоді та 

спорту 
Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація та розвиток спортив-

ного бриджу в області, підвищення 

спортивної майстерності, пропаганда 

здорового способу життя 

190.  Всеукраїнські змагання з гирьового спор-
ту,  біатлону 

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація та розвиток спортив-
ного орієнтування, підвищення спор-
тивної майстерності, пропаганда здо-
рового способу життя 

191.  Кубок України з автомобільного спорту 
(драгрейсінг) 

Вересень Управління молоді та 
спорту 

Перший  
заступник,  

Популяризація та розвиток автоспор-
ту в області, підвищення спортивної 
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заступники  
голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

майстерності, пропаганда здорового 
способу життя 

192.  Відкритий Олімпійський урок, Олімпій-
ський тиждень у Сумській області 

Вересень Управління молоді та 
спорту ї 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація видів спорту, пропа-
ганда здорового способу життя, по-
ширення ідей олімпізму, залучення 
молоді до рухової активності 

193.  Урочистості з нагоди святкування Дня  
фізичної культури та спорту 

Вересень Управління молоді та 
спорту  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Відзначення досягнень спортсменів, 
тренерів та працівників галузі, попу-
ляризація видів спорту, пропаганда 
здорового способу життя та рухової 
активності 

ХІІ. КУЛЬТУРА 

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

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

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

194.  Урочисті обласні заходи до календарних  
визначних дат та державних свят 

Протягом 
кварталу 

Управління культури Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Вшанування пам’яті та утвердження 
традицій боротьби за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 
України. Патріотичне виховання. На-
дання культурно-мистецької послуги 
для населення  

195.  Проведення обласних культурно-мис-
тецьких, літературних, патріотичних свят 
у містах та селах регіону  

Протягом 
кварталу 

Управління культури Перший  
заступник,  
заступники  

Відзначення в області подій держав-
ного значення, сприяння патріотич-
ному вихованню населення. Форму-
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голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

вання цілісного культурного просто-
ру, підвищення культурного рівня та 
естетичного виховання громадян 

196.  Цикл концертів, регіональних конкурсів 
хорових колективів до визначних дат та 
державних свят  

Протягом 
кварталу 

Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Формування музично-естетичних 
смаків у підростаючого покоління.  
Виявлення і підтримка молодих тво-
рчих виконавців, розвиток альтерна-
тивних напрямків вокального співу. 
Сприяння патріотичному вихованню 
дітей (до 220 осіб) 

197.  Участь у Всеукраїнських фестивалях 
«Козацький родослав», «Боромля»  

Протягом 
кварталу 

Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Проведення в області фестивалів все-
українського рівня, що відображають 
історичну значимість регіону. Фор-
мування цілісного культурно-
інформаційного простору. Організа-
ція дозвілля численної громадської 
аудиторії, орієнтовна кількість учас-
ників  до 20 тис. осіб 

198.  Міжнародний літературно-мистецький 
фестиваль «Кролевецькі рушники», 
м. Кролевець  
 

Вересень Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Залучення широкого кола громадсь-
кості та творчої інтелігенції до збе-
реження, примноження та популяри-
зації надбань традиційної культури 
регіону. Проведення мистецьких за-
ходів, що сприяють внесенню елеме-
нта нематеріальної культурної спад-
щини «Кролевецький рушник» до 
Списку ЮНЕСКО 

199.  Регіональний етап Всеукраїнського огля-
ду-конкурсу клубних закладів у сільській 
місцевості, м. Суми 

Протягом 
кварталу 

Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-

Створення умов для поширення кра-
щого досвіду роботи сільських клуб-
них закладів та підвищення престижу 
професії клубного працівника, спри-
яння в реалізації інноваційних куль-
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но до розподілу 
обов’язків 

турно-мистецьких проектів, спрямо-
ваних на духовне відродження села з 
урахуванням традицій, звичаїв, обря-
дів, самобутності та особливостей 
територіальної громади 

200.  Проведення обласних фестивалів народ-
ної творчості, сучасних видів мистецтва, 
присвячених до визначних дат та держа-
вних свят  

Протягом 
кварталу  

Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Проведення творчих звітів міст, рай-
онів та об’єднаних територіальних 
громад області за участю майстрів та 
аматорів народного мистецтва, по-
етів, літераторів, композиторів, майс-
трів декоративно-прикладного мис-
тецтва, виставок фото-, відеоробіт, 
присвячених 30-й річниці незалежно-
сті України. Здійснення аналізу твор-
чого стану аматорських творчих ко-
лективів Сумщини, клубів за інтере-
сами та любительських об’єднань. 
Орієнтовна кількість глядачів – 7000 
осіб, кількість учасників – 3000 осіб 

201.  Участь творчих колективів та окремих 
виконавців у всеукраїнських, регіональ-
них та міжнародних культурно-
мистецьких заходах 

Протягом 
кварталу 

Управління культури  Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Представлення культурно-мистець-
кого продукту області на все-
українських, регіональних та міжна-
родних рівнях. Сприяння обміну дос-
відом 

202.  Акція з культурного обслуговування на-
селення області «Театр у районі»  

Протягом 
кварталу 

Управління культури  Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Надання якісної мистецької послуги 
для жителів сільської місцевості. По-
пуляризація театрального мистецтва 
в області 



51 

 

 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

203.  Створення театральними колективами 

прем’єрних вистав для дорослого глядача 

та дітей (за окремим планом) 

 

Протягом 

кварталу 
Управління культури  Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Створення конкурентоспроможних 

на національному та міжнародному 

рівнях театральних вистав, з викори-

станням кращих зразків української 

та світової драматургії. Сприяння за-

доволенню культурно-естетичних 

потреб мешканців області та її гостей  

204.  Реалізація програми театральних показів 

вистав для студентської молоді, студен-

тів професійно-технічних закладів облас-

ті «Майстри мистецтв  майбутнім майст-

рам виробництва» 

Протягом 

кварталу 

Управління культури  Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Сприяння формуванню естетичних 

смаків, духовному зростанню молоді. 

Орієнтовна кількість учасників до 

1000 осіб  

 

205.  Обслуговування дітей та юнацтва області 

театрально-видовищними закладами у 

канікулярні періоди  

Протягом 

кварталу 
Управління культури  Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Сприяння духовному зростанню ді-

тей та юнацтва. Організація змістов-

ного дозвілля  

206.  Гастрольна діяльність театрів по містах 

та сільських населених пунктах області, 

Україні 

 

Протягом 

кварталу 
Управління культури  Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація доробок театральних 

колективів, сприяння обміну творчи-

ми здобутками, організація доступу 

глядачів до кращих зразків театраль-

ного мистецтва незалежно від місця 

проживання  

207.  Участь театрів у міжнародних, всеукра-
їнських та регіональних театральних фе-
стивалях  

Протягом 
кварталу 

Управління культури  
 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-

Популяризація доробок театральних 
колективів, сприяння обміну творчи-
ми здобутками, пошук нових мисте-
цьких форм  
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трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Охорона нерухомої культурної спадщини та їх історичного середовища 

208.  Заходи щодо обґрунтування визначення 

зон охорони пам’яток археології  

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Формування електронного ресурсу 

про об’єкти культурної спадщини 

області 

209.  Виготовлення облікової документації на 

об’єкти нерухомої культурної спадщини 

державного історико-культурного запо-

відника «Посулля» 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Удосконалення системи обліку та 

охорони об’єктів культурної спадщи-

ни регіону 

210.  Розробка та виготовлення проектів зем-

леустрою щодо відведення земельних 

ділянок, на яких розташовані пам’ятки 

археології державного історико-культур-

ного заповідника «Посулля»  

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення збереження пам’яток та 

їх історичного середовища, раціо-

нального використання 

211.  Проведення моніторингу пам’яток та 

об’єктів культурної спадщини державно-

го історико-культурного заповідника 

«Посулля» 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення охорони, збереження 

пам’яток та їх історичного сере-

довища, раціонального використання 
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212.  Паспортизація об’єктів культурної спад-

щини 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Гармонізація інформації про 

пам’ятки області до стандартів між-

народних конвенцій з охорони куль-

турної спадщини. Формування елект-

ронного ресурсу про об’єкти культу-

рної спадщини області. Проведення 

робіт з 75 об’єктами  

213.  Проведення турів з популяризації куль-

турної спадщини Сумської області 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення популяризації об’єктів 

культурної спадщини. Сприяння фо-

рмуванню іміджу території, її інвес-

тиційної привабливості  

214.  Участь у всеукраїнських, регіональних та 

міжнародних заходах з пам’ятко-

охоронної роботи 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Представлення регіону у середовищі 

з питань культурної спадщини, по-

ширення інформації про культурну 

спадщину, обмін досвідом, підви-

щення кваліфікації 

215.  Засідання Консультативної ради з питань 

охорони культурної спадщини при уп-

равлінні культури Сумської обласної 

державної адміністрації 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення професійного колегіа-

льного вирішення питань досліджен-

ня, охорони, відтворення та збере-

ження об’єктів культурної спадщини, 

традиційного середовища 

216.  Видання інформаційних матеріалів з по-

пуляризації історико-культурної спад-

щини  

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

Популяризація історико-культурної 

спадщини області, сприяння форму-

ванню іміджу території, росту інвес-
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голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

тиційної привабливості  

217.  Проведення досліджень Басівського го-

родища – пам’ятки археології національ-

ного значення (с. Басівка Роменського 

району) 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Збереження історико-культурної спа-

дщини, запобігання руйнації 

пам’ятки 

218.  Проведення наукових досліджень Ширя-

євського городища – пам’ятки археології 

національного значення, (с. Ширяєве Пу-

тивльського району) 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Збереження історико-культурної спа-

дщини, запобігання руйнації 

пам’ятки 

Удосконалення у регіоні системи культурно-мистецької освіти 

219.  Вступна кампанія 2020-2021 навчального 

року Сумського вищого училища мис-

тецтв і культури імені Д.С. Бортнянського 

Липень-

Серпень 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Формування контингенту студентів з 

числа найбільш підготовленої і здіб-

ної молоді, яка бажає отримати спе-

ціальну освіту у сфері культури і  

мистецтв 
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220.  Заходи з нагоди початку 2020-2021 нав-

чального року в Сумському вищому  

училищі мистецтв і культури імені 

Д.С. Бортнянського та початкових спеці-

алізованих мистецьких навчальних за-

кладах області 

1 вересня Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Проведення урочистих заходів, прис-

вячених Дню знань у Сумському ви-

щому училищі мистецтв і культури 

імені Д.С. Бортнянського та початко-

вих спеціалізованих мистецьких нав-

чальних закладах області 

 

221.  Прийом, узагальнення та аналіз держав-

ної статистичної звітності за формою  

№ 1-МШ (зведена річна) 

Вересень Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Координація та уніфікація діяльності 

початкових спеціалізованих мистець-

ких навчальних закладів області 

 

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

222.  Обласний тур Міжнародного конкурсу-

єднання «На одній хвилі» (у рамках  

Міжнародного десятиліття зближення 

культур за рішенням ООН) 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Проведення міжнародного конкурсу 

на території регіону. Сприяння роз-

витку творчих здібностей користува-

чів-дітей (до 2000 осіб) 

223.  Участь у обласних турах Всеукраїнських 

конкурсів «Лідер читання», «Творчі кані-

кули» 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Проведення всеукраїнського заходу 

на території регіону. Підвищення  

рівня  особистого розвитку  дитини,  

суспільної ролі  дитячих   бібліотек 

(до 2000 осіб) 
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224.  Обласний проект на кращий інформацій-

ний ресурс з популяризації творчості  

письменників-земляків «Їх долі і стежки 

через Сумщину пролягли» 

Протягом 

кварталу  

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення фахового рівня бібліоте-

чних працівників, розповсюдження 

кращого досвіду роботи щодо попу-

ляризації творчості письменників-

земляків 

225.  Заходи з нагоди Всеукраїнського дня бі-
бліотек «Цей дивосвіт – Бібліотека» 

Вересень Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Вшанування працівників бібліотек. 
Сприяння підвищенню престижу 
професії  

Удосконалення основних функцій музейної та заповідної справи 

226.  Засідання круглого столу «Пам’ятник 
Петру Калнишевському – символ неско-
рених» до 30-річчя відкриття пам’ятного 
знаку в м. Ромни 

Серпень Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Вшанування та популяризація музей-
ними засобами діяльності відомих 
особистостей, уродженців області. 
Сприяння національно-патріотич-
ному вихованню молоді 

227.  Виставка декоративно-ужиткового мис-

тецтва в рамках обласного фестивалю 

народної творчості «З любов’ю вічною 

до тебе, рідний краю!», присвяченого 30-

й річниці незалежності України у м. Су-

ми 

Серпень Управління культури  Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Проведення заходів державного зна-

чення. Популяризація декоративно-

ужиткового мистецтва 

228.  Проведення науково-методичного семі-

нару на тему: «Дизайн сучасної музейної 

Вересень 

 

Управління культури  Перший  

заступник,  

Ознайомлення з новими тенденціями 

у галузі проектування та будівництва 
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експозиції в контексті розвитку іннова-

ційних технологій», м. Суми 

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

музейних експозицій 

229.  Відкриття 2-ої черги Музею «Парк  
радянського періоду», м. Путивль 

Вересень 
 

Управління культури  Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Покращення збереження історико-
культурної спадщини. Здійснення 
національно-патріотичного вихован-
ня. Розвиток туристичної  інфрастру-
ктури. Збільшення чисельності відві-
дувачів заповідника 
 

230.  Організація та проведення заходів, 
пов’язаних з відзначенням 100-річчя від 
дня заснування Сумського округового 
художньо-історичного музею 

Протягом 
кварталу 

Управління культури Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Відзначення ювілейної дати закладу, 
популяризація та поглиблення інтег-
рованості музею у соціокультурний 
простір України 

231.  Проведення державної експертизи куль-
турних цінностей на запит УМВС, СБУ, 
прокуратури, митних органів, державної 
виконавчої служби 

Протягом 
кварталу 

Управління культури Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Всебічний аналіз, вивчення об’єктів 
експертизи, запобігання втрат куль-
турних цінностей, складання експер-
тних висновків, забезпечення переда-
чі до Музейного фонду України пре-
дметів, які мають культурну цінність 

232.  Тематичні заходи національно-патріо-
тичного спрямування 

Протягом 
кварталу 

Управління культури Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Національно-патріотичне виховання 
молоді музейними засобами, вшану-
вання громадянської мужності учас-
ників подій Революції Гідності та во-
їнів АТО/ООС. Вшанування пам’яті 
жертв Другої світової війни 



58 

 

 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

233.  Тематичні заходи у рамках проголошено-

го ООН десятиріччя біорізноманітності 

(2011-2020 роки) 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Екологічне виховання населення му-

зейними формами роботи. Поширен-

ня інформації про важливі природоо-

хоронні об’єкти області 

Сприяння формуванню громадянського суспільства 

234.  Заходи до пам’ятних, календарних та  

визначних дат, та державних свят (за ок-

ремим графіком)  

Протягом 

кварталу 
Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Формування громадянського суспі-

льства у Сумській області   

Реалізація Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року 

235.  Реалізація проекту напряму «Розвиток 

культури та дозвіллєвого обслуговування 

населення» 

Протягом 

кварталу  

Управління культури Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Формування громадянського суспіль-

ства у Сумській області   

ХІІІ. АРХІВНА СПРАВА 

1. Управління архівною справою та діловодством 

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України 

236.  Поповнення реєстру Національного ку-
льтурного надбання  

Протягом 
кварталу 

Державний архів  
Сумської області  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-

Перегляд 85 справ з метою виявлення 
унікальних документів у фондах осо-
бового походження 



59 

 

 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 
237.  Поповнення Національного архівного 

фонду України документами з історії 
Сумської області  

Протягом 
кварталу 

Державний архів  
Сумської області  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Приймання документів Національно-
го архівного фонду на державне збе-
рігання 560 справ управлінської до-
кументації 

238.  Створення страхового фонду та фонду 
користування на документи та описи 
справ Національного архівного фонду 

Протягом 
кварталу 

Державний архів  
Сумської області  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення збереження документ-
ної інформації на випадок пошко-
дження чи втрати оригіналів докуме-
нтів 

Створення та розвиток довідкового апарату до документів Національного архівного фонду 

239.  Удосконалення науково-довідкового 
апарату до фондів  

Протягом 
кварталу 

Державний архів  
Сумської області  

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Перероблення 4 рукописних описів 
справ на 400 одиниць зберігання з 
метою забезпечення користувачам 
доступу до документів Національно-
го архівного фонду, полегшення по-
шуку необхідної інформації 

240.  Поповнення тематичного каталогу за до-
кументами архіву для забезпечення дос-
тупу громадян до інформації 

Протягом 
кварталу 

Державний архів  
Сумської області 

 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Перегляд 50 одиниць зберігання 
управлінської документації. Складан-
ня 75 карток до тематичного каталогу 
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2. Формування Національного архівного фонду 
Поповнення Національного архівного фонду України документами, що мають місцеве значення, проведення експертизи  

цінності документів Національного архівного фонду України 

241.  Проведення експертизи цінності доку-

ментів, що зберігаються в архівних під-

розділах підприємств, установ та органі-

зацій з метою поповнення Національного 

архівного фонду України документами з 

історії Сумської області 

Протягом 

кварталу 

Державний архів   

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Здійснення науково-технічного опра-

цювання та упорядкування докумен-

тів на договірних засадах: управлін-

ської документації постійного збері-

гання – 200 одиниць зберігання; до-

кументів із особового складу – 

75 одиниць зберігання 

242.  Проведення засідання експертно-перевір-

ної комісії Державного архіву Сумської 

області   

28 серпня, 

18 вересня  

 

Державний архів  

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Розгляд питань, пов’язаних з експер-

тизою цінності документів Націона-

льного архівного фонду. Схвалення 

та погодження описів справ докумен-

тів Національного архівного фонду  

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 

243.  Заходи до 30-річчя з дня проголошення 

Декларації про державний суверенітет 

України 

16 липня Державний архів  

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Ознайомлення громадян з досто-

вірними документальними фактами з 

історії області і країни в цілому  

244.  Заходи до 28-ї річниці  Незалежності Ук-

раїни 

23 серпня Державний архів  

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

Ознайомлення громадян з достовір-

ними документальними фактами з 

історії області і країни  



61 

 

 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

245.  Інформаційне забезпечення громадян за 

їх запитами 

Протягом 
кварталу 

Державний архів  
Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення законних прав та інте-

ресів громадян: виконання 875 дові-

док соціально-правового характеру та 

майнових довідок, 50 генеалогічних, 

45 тематичних довідок 

246.  Організація роботи  користувачів з архі-

вними документами у читальному залі 

Держархіву області 

Протягом 
кварталу 

Державний архів  
Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Ознайомлення 210 громадян з доку-

ментами з історії Сумської області  

247.  Розширення доступу громадянам до до-

кументів Національного архівного фонду 

в мережі Інтернет 

Протягом 

кварталу 

Державний архів  

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Оцифрування та оприлюднення архі-

вних документів на офіційному веб-

сайті Держархіву області 

248.  Підготовка    електронного    варіанту    

5 тому Книги Пам’яті Сумської області 

«Забуттю не підлягає» 

Протягом 

кварталу 

Державний архів  

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Ознайомлення громадян з досто-

вірними документальними фактами з 

історії області і країни в цілому, 

книжковою продукцією 
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 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 

249.  Проведення засідань колегії Державно-

го архіву Сумської області 

15 липня, 

19 серпня, 

17 вересня 

 

Державний архів   

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Колективне обговорення найважли-

віших напрямів діяльності архіву та 

погоджене вирішення питань, що на-

лежать до його компетенції  

250.  Засідання науково-методичної ради Дер-

жавного архіву Сумської області 

Липень 

  

Державний архів  

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Розгляд та схвалення тематико-

експозиційних планів виставок  до-

кументів  

251.  Проведення комплексної перевірки робо-
ти архівного відділу Конотопської рай-
онної державної адміністрації щодо ви-
конання державної політики у сфері ар-
хівної справи та діловодства 

Липень 
 

Державний архів  
Сумської області 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Удосконалення роботи архівних 
установ, покращення умов зберігання 
та ведення державного обліку доку-
ментів Національного архівного фон-
ду 

252.  Проведення перевірок служб діловодст-
ва, експертних комісій та архівних під-
розділів юридичних осіб – джерел фор-
мування Національного архівного фонду  

Протягом  
кварталу 

Державний архів  
Сумської області 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Проведення 3 комплексних, 3 тема-
тичних перевірок з метою удоскона-
лення організації діловодства, веден-
ня архівної справи та покращення 
умов зберігання і стану збереженості  
документів Національного архівного 
фонду на підприємствах, в установах, 
організаціях 
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253.  Організація та проведення семінару з 

підвищення кваліфікації працівників 

служб діловодства  

Вересень 
 

Державний архів  

Сумської області 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Удосконалення ведення архівної 

справи та діловодства на підприємст-

вах, в  установах та організаціях 

XІV. 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 

254.  Проведення інформаційних кампаній з 
питань реалізації в області Стратегії роз-
витку Сумської області (заходи, спрямо-
вані на розвиток сільських територій, ін-
вестиційної, туристичної, медичної, осві-
тньої, аграрної галузі, підтримку малого 
та середнього бізнесу, підвищення енер-
гоефективності, гуманітарних та соціаль-
них стандартів тощо) 

Протягом 
кварталу 

 

Управління  
інформаційної  
діяльності та  
комунікацій 

 з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Донесення до населення області ін-
формації про актуальні питання дер-
жавної політики та діяльність місце-
вих органів влади. Забезпечення про-
зорості і відкритості (3 кампанії) 

255.  Виготовлення та поширення серед війсь-
ковослужбовців, молоді, громадських 
організацій, населення області інформа-
ційної продукції військово-патріотичної 
тематики про діяльність військових під-
розділів Збройних Сил України (буклети, 
газети, вісники тощо), налагодження вза-
ємодії з військовими засобами масової 
інформації 

Протягом 
кварталу 

 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Розвиток військово-цивільного парт-
нерства, підвищення ефективності 
військово-цивільного партнерства, 
військово-патріотичного виховання 
молоді, забезпечення захисту інфор-
маційного простору області (2 газети, 
військових вісники) 

Підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції 

256.  Проведення засідань експертної ради з 

питань книговидання. Забезпечення ви-

Протягом 

кварталу 

Управління 

 інформаційної  

Перший  

заступник,  

Поповнення бібліотечних фондів та 

навчальних закладів Сумської облас-
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пуску кращих видань краєзнавчої, істо-

ричної, дитячої, художньої літератури 

місцевих авторів відповідно до концепції 

національного книговидання  

діяльності та  

комунікацій  

з громадськістю 

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

ті соціально важливою українською 

книжковою продукцією; підтримка 

творчості письменників Сумщини  

(20 заявок на розгляд експертної ради 

з питань книговидання) 

257.  Презентація книг, виданих за бюджетні ко-
шти, у бібліотечних і навчальних закладах 
області, ЗМІ, офіційному веб-порталі міс-
цевих органів виконавчої влади Сумської 
області 

Протягом 
кварталу 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Підтримка творчості місцевих авто-
рів, популяризація української мови 
та літератури, підвищення рівня обіз-
наності жителів області щодо твор-
чості місцевих письменників (6 пре-
зентацій) 

258.  Підготовка та видання книги про кращі лі-
тературні та мистецькі здобутки у рамках 
реалізації проекту «Сумщина.  Велика спа-
дщина»    

Протягом 
кварталу 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 
Сумської області соціально важли-
вою українською книжковою проду-
кцією; підвищення рівня обізнаності 
жителів області про унікальну спад-
щину Сумщини  (1000 примірників) 

259.  Підготовка та видання книги про учасни-
ків операції об’єднаних сил – уродженців 
Сумської області (збір та узагальнення 
ілюстративних та інформаційних матері-
алів) 

Протягом 
кварталу 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Вшанування учасників операції 
об’єднаних сил – уродженців Сумсь-
кої області, поповнення бібліотеч- 
них фондів Сумської області літера-
турою патріотичного спрямування  
(500 примірників) 

260.  Здійснення діяльності обласної організа-
ції Національної спілки письменників 
України у виданні літературного альма-
наху письменників Сумщини «Слобожа-
нщина» (збір та узагальнення ілюстрати-
вних та інформаційних матеріалів)  

Протягом 
кварталу 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 
Сумської області соціально важли-
вою українською книжковою проду-
кцією, підтримка творчості письмен-
ників Сумщини (500 примірників) 
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2. Сприяння розвитку громадянського суспільства 

Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики 

261.  Організація та проведення в області за-

ходів з консультування з громадськістю з 

найважливіших питань розвитку області, 

обговорення проектів нормативно-право-

вих актів 

Протягом 

кварталу 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Прийняття відповідних управлінсь-

ких рішень   

262.  Проведення засідань, громадських слу-
хань, «круглих столів» у рамках роботи 
громадської ради при Сумській обласній 
державній адміністрації 

Протягом 
кварталу  

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Прийняття управлінських рішень, 
визначення пропозицій, рекоменда-
цій щодо окремих напрямків держав-
ної та місцевої політики 

263.  Засідання обласної координаційної ради з 
питань сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства при Сумській обласній 
державній адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Визначення механізмів співпраці ор-
ганів влади та інститутів громадянсь-
кого суспільства 

264.  Засідання обласної ради церков і релігій-

них організацій, інших заходів з предста-

вниками релігійних організацій 

Протягом 

кварталу 

Управління 

 інформаційної  

діяльності та  

комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Визначення основних напрямів взає-

модії з релігійними організаціями об-

ласті. Зміцнення взаєморозуміння 

між релігійними організаціями обла-

сті, забезпечення міжконфесійної 

злагоди 
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265.  Зустрічі з представниками громадських 

організацій національних меншин з пи-

тання міжетнічних відносин в області  

Протягом 

кварталу 

Управління 

 інформаційної  

діяльності та  

комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Реалізація прав національних мен-

шин області на задоволення своїх на-

ціонально-культурних, освітніх та 

інших потреб. Запобігання проявам 

ксенофобії, расової та етнічної дис-

кримінації 

Підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів  громадянського суспільства 

266.  Заходи з організації надання фінансової 

підтримки на реалізацію проектів органі-

зацій-переможців конкурсу проектів, ро-

зроблених громадськими організаціями 

ветеранів війни, інвалідів, політичних 

в’язнів і репресованих, громадян, які по-

страждали внаслідок Чорнобильської ка-

тастрофи 

Протягом  

кварталу 

Управління  

інформаційної  

діяльності та  

комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Впровадження актуальних та суспі-

льно значущих проектів організацій-

переможців конкурсів. Реалізація 

проектів громадських організацій, 

спрямованих на безпосередню роботу 

з відповідними соціальними групами 

(ветеранами війни, особами з інвалі-

дністю) та проведення заходів з пат-

ріотичного виховання громадськості, 

формування патріотичних настроїв у 

суспільстві 

267.  Здійснення інформування через засоби 
масової інформації, забезпечення ви-
світлення на органів влади  ефективних 
прикладів діяльності інститутів грома-
дянського суспільства та їх співпраці з 
місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування 

Протягом  
кварталу 

Управління  
інформаційної  
діяльності та  
комунікацій 

 з громадськістю 

Перший  
заступник,  
заступники  

голови адмініс-
трації відповід-
но до розподілу 

обов’язків 

Популяризація діяльності обʼєднань 
громадян. Активізація громадської 
участі в процесах взаємодії органів 
влади та громадськості 

Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики 

268.  Організація заходів з відзначення держа-

вних та професійних свят, ювілейних та 

святкових дат 

Протягом  

кварталу   

Управління 

 інформаційної  

діяльності та  

Перший  

заступник,  

заступники  

Популяризація державних та патріо-

тичних поглядів серед громадськості 
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комунікацій  

з громадськістю 

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

269.  Проведення інформаційних днів в містах 

та районах області 

Щомісяця Управління 

 інформаційної  

діяльності та  

комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Проведення роз’яснювальної роботи 

щодо актуальних правових, еконо-

мічних, соціальних та інших питань 

державної та регіональної політики. 

Врахування позиції населення щодо 

розвитку територій та життє-

забезпечення місцевих громад 

270.  Інформаційно-просвітницькі заходи з ін-

формування громадськості щодо актуа-

льних питань державної та регіональної 

політики з використанням друкованих та 

електронних інформаційно-просвітниць-

ких матеріалів 

Протягом  

кварталу 

Управління 

 інформаційної  

діяльності та  

комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Проведення роз’яснювальної роботи 

щодо актуальних правових, еконо-

мічних, соціальних та інших питань 

державної та регіональної політики. 

Врахування позиції населення щодо 

розвитку територій та життє-

забезпечення місцевих громад 

3. Забезпечення доступу до публічної інформації 

Спрощення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації 

271.  Навчання державних службовців області 
та працівників органів місцевого само-
врядування щодо забезпечення доступу 
до публічної інформації 

Протягом 
кварталу 

Управління 
 інформаційної  
діяльності та  
комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

но до розподілу 

обов’язків 

Підвищення якості роботи у сфері 
забезпечення доступу до публічної 
інформації 

272.  Моніторинг оприлюднення на офіційно-

му веб-порталі місцевих органів викона-

вчої влади Сумської області та Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних  

інформації про діяльність структурних 

Протягом 

кварталу 
Управління 

 інформаційної  

діяльності та  

комунікацій  

з громадськістю 

Перший  

заступник,  

заступники  

голови адмініс-

трації відповід-

Забезпечення прозорості діяльності 

влади 
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підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації та її апарату відповідно до 

чинного законодавства у сфері доступу 

до публічної інформації 

но до розподілу 

обов’язків 

XV. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

1. Житлово-комунальне господарство 

Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

273.  Проведення засідання обласного опера-
тивного штабу з питання забезпечення 
сталого проходження опалювального се-
зону, організації упередження аварій та 
проведення оперативних відновлюваль-
них робіт на об’єктах життєзабезпечення 
в осінньо-зимовий період 2020-2021 ро-
ках участю голів районних державних 
адміністрацій, міських голів, голів 
об’єднаних територіальних громад 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
житлово-комунального  

господарства та   
енергоефективності  

Банніков С.В. Забезпечення стабільної роботи підп-
риємств житлово-комунального гос-
подарства, надання якісних житлово-
комунальних послуг, недопущення 
аварійних ситуацій на об’єктах галузі 

274.  Контроль за будівництвом та реконстру-

кцією, капітальним ремонтом  об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господар-

ства  

Протягом 

кварталу 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства та   

енергоефективності 

Банніков С.В. Забезпечення стабільної роботи підп-

риємств водопровідно-каналізацій-

ного господарства, надання якісних 

послуг з централізованого водопо-

стачання та водовідведення, модерні-

зація об’єктів галузі 

275.  Контроль за проведенням капітального 

ремонту комунальних доріг у населених 

пунктах області 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

житлово-комунального 

господарства та   

енергоефективності 

Банніков С.В. Поліпшення рівня благоустрою насе-

лених пунктів, капітальний ремонт 

доріг 

276.  Моніторинг за станом капітального ре-
монту житлових будинків із застосуван-
ням енергозберігаючих технологій у на-
селених пунктах області та  капітального 

До 15 липня Департамент  

житлово-комунального 

 господарства та  

енергоефективності  

Банніков С.В. Покращення стану житлового фонду. 
Відновлення роботи 36 ліфтів 
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ремонту ліфтів у містах: Суми, Конотоп, 
Шостка, Ромни, Охтирка 

277.  Моніторинг за станом будівництвом та 
реконструкцією мереж вуличного освіт-
лення, встановлення енергозберігаючих 
джерел  освітлення у населених пунктах 
області 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

житлово-комунального 

 господарства та  

енергоефективності  

Банніков С.В. Підвищення енергоефективності 

освітлення вулично-шляхової мережі 

населених пунктів. Будівництво ме-

реж вуличного освітлення, встанов-

лення 2 енергозберігаючих джерел  

освітлення, встановлення приладів 

диференціального обліку 

 2. Енергозбереження та енергозабезпечення в сфері житлово-комунального господарства 

Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед,  

отриманими з відновлювальних джерел енергії 

Забезпечення всіма категоріями споживачів повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії 

278.  Проведення інформаційно-роз’яснюваль-

ної роботи  щодо автоматизації баз енер-

гетичних та експлуатаційних характерис-

тик будівель обласних бюджетних уста-

нов та внесення до системи енергомоні-

торингу ICE показників споживання теп-

лової, електричної енергії, газу та води 

установами  

Протягом 

кварталу 

Департамент  

житлово-комунального 

 господарства та  

енергоефективності  

Банніков С.В. Створення та наповнення загально-

національної Бази енергетичних та 

експлуатаційних показників  будівель 

обласних бюджетних установ, що 

дасть можливість визначити напрями 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів. Розроблення 

заходів, спрямованих на підвищення 

енергетичної ефективності та еконо-

мію бюджетних коштів 

279.  Моніторинг обсягів споживання та стану 

розрахунків споживачів області за вико-

ристані енергоносії 

Протягом 

кварталу 

Департамент  

житлово-комунального 

 господарства та  

енергоефективності  

Банніков С.В. Оперативне реагування та недо-

пущення критичних ситуацій у газо- 

та тепло- та електропостачанні спо-

живачам 

3. Раціональне використання природних ресурсів 

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

280.  Контроль за виконанням заходів Комп-

лексної  програми поводження з відхода-

До  

10 липня 

Департамент  

житлово-комунального 

Банніков С.В. Удосконалення системи поводження 

з відходами, поліпшення екологічно-
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ми у Сумській області на 2016-2020 роки господарства та  

енергоефективності  

го стану населених пунктів, макси-

мально повне збирання та утилізація 

відходів 

ХVІ. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу 

та гарантування продовольчої безпеки регіону 

Сприяння впровадженню сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 

281.  Втілення Програми розвитку агропроми-
слового комплексу та сільських терито-
рій Сумської області на період до 2020 
року 

Протягом  
кварталу 

Департамент  
агропромислового  

розвитку 
 

Банніков С.В. Підвищення рівня добробуту і якості 
життя сільського населення, розвиток 
підприємництва та ринкової інфраст-
руктури на селі, поліпшення демо-
графічної ситуації, комплексний роз-
виток соціальної сфери села як тери-
торії проживання та діяльності всіх 
категорій виробників сільсько-
гоподарської продукції та продо-
вольства, підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарської 
продукції, збільшення обсягів вироб-
ництва продукції, спрямованої на кі-
нцевого споживача 

282.  Втілення державної програми «Фінансо-
ва підтримка сільськогосподарських то-
варовиробників» 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Підтримка розвитку галузі тварин-
ництва, стабілізації поголів’я худоби 
та поліпшення її генетичного потен-
ціалу, стимулювання збільшення ви-
робництва продукції тваринництва, 
аквакультури (рибництва).  
Підтримка розвитку садівництва і 
хмелярства, стимулювання збіль-
шення виробництва продукції плодо-
во-ягідних культур. 
Підтримка розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперати-
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вів, фермерських, сімейних фермер-
ських господарств.  
Забезпечення розвитку сільськогос-
подарського виробництва, впрова-
дження нових технологій у виробни-
цтві сільськогосподарської продукції, 
оновлення парку сільськогосподарсь-
кої техніки та обладнання.  
Сприяння в отриманні здешевлених 
кредитів для підприємств агропроми-
слового комплексу області 

283.  Втілення Програми зайнятості населення 
Сумської області на період 2018-2020 ро-
ків 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Підтримка зайнятості сільського на-
селення, розвиток агрокооперації, 
створення нових робочих місць на 
селі 

284.  Втілення обласної цільової програми під-
тримки індивідуального житлового буді-
вництва «Власний дім» на 2019-2020 ро-
ки 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Стимулювання розвитку сільських 
територій, сприяння зростанню 
спроможності та розвитку об’єдна-
них територіальних громад області 
шляхом підвищення стандартів жит-
тя, привабливості проживання в сіль-
ській місцевості, збільшення обсягів 
індивідуального житлового будівни-
цтва на селі 

285.  Втілення Програми економічного і соціа-
льного розвитку Сумської області  
на 2019 рік та наступні 2020-2021  
програмні роки 

Протягом 
кварталу 

Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Розвиток аграрної інфраструктури, 
підвищення рівня наданих дорадчих 
послуг працездатному населенню об-
ласті 

286.  Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва в Сумській області на 

2017-2020 роки 

Протягом 

кварталу 

Департамент агропро-

мислового розвитку 

Банніков С.В. Розвиток сільськогосподарської  

кооперації, впровадження нових тех-

нологій у виробництві сільськогос-

подарської продукції, покращення 

умов проживання в сільській місце-

вості 
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Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств регіону, вивчення сучасних технологій виробництва 

сільськогосподарської продукції та досвіду роботи кращих агровиробників, популяризація продуктів місцевих товаровиробників та підви-

щення її конкурентоспроможності  

287.  Участь у обласному семінарі-прак-
тикуму з проведення контрольних обмо-
лотів ранніх зернових культур на дослід-
ницьких ділянках демонстраційно-
технологічного полігону Інституту сіль-
ського господарства Північного Сходу 
Національної академії аграрних наук Ук-
раїни 

Липень Департамент  
агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Впровадження у виробництво перс- 
пективних сортів ранніх зернових 
культур, збільшення валового вироб-
ництва зернових та зернобобових ку-
льтур до 4,5 млн тонн, отримання 
продовольчого зерна в межах 
800 тис. тонн 

288.  Проведення етнічно-фольклорного агра-

рного фестивалю «HempFest» 

Серпень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Популяризація виробів з конопель – 

культури, яка може задовольнити по-

треби людей в їжі, одязі, будівельних 

матеріалах, ліках тощо. Сумщина є 

лідером українського коноплярства і 

тому фестиваль проводиться з метою 

сприяння активному розвитку галузі, 

пропагування здорового способу 

життя та відтворюванню давніх на-

родних культурних традицій Слобо-

жанщини та України 

289.  Науково-практична конференція на тему 

«Перспективні сорти картоплі для виро-

щування на території Сумської області. 

Шляхи підвищення врожайності картоп-

лі» 

Серпень Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Ознайомлення учасників конференції 

з сортами картоплі, які районовані 

для вирощування на території Сум-

ської області, технологією вирощу-

вання і догляду за посівами картоплі 

290.  Міжрегіональний форум «Сумщина  

Аграрна – 2020» 

12 вересня Департамент  

агропромислового  

розвитку 

Банніков С.В. Доведення інформації до зацікавле-

них осіб про досягнення в аграрному 

секторі економіки Сумщини та попу-

ляризації аграрної діяльності, з ме-

тою впровадження в господарську 
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діяльність нових знань, оновлення 

техніки та технологій 

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

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 

291.  Організація регіонального моніторингу 

навколишнього природного середовища 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Забезпечення потреб органів держав-

ного управління, місцевого самовря-

дування та громадськості оператив-

ною і достовірною інформацією про 

стан навколишнього природного се-

редовища в Сумській області 

Здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища 

292.  Проведення оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності суб’єктів господа-
рювання  

Протягом  
кварталу 

Департамент захисту 
довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Запобігання негативному впливу ан-
тропогенної діяльності на стан на-
вколишнього природного середовища 
та здоров’я людей 

293.  Проведення стратегічної екологічної оці-

нки документів державного планування  

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 
Банніков С.В. Забезпечення охорони довкілля, без-

печності життєдіяльності людей та їх 

здоров’я, інтегрування екологічних 

вимог при підготовці та затверджен-

ня документів державного плануван-

ня 

294.  Затвердження паспортів місць видалення 

відходів, погодження ревізій паспортів 

місць видалення відходів та формування 

реєстру місць видалення відходів  

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 
Банніков С.В. Сприяння здійсненню ефективного 

контролю за екологічним станом 

місць видалення відходів, оцінки їх 

впливу на навколишнє природне се-

редовище та здоров’я людей 

295.  Затвердження реєстрових карт об’єктів 

утворення, оброблення та утилізації від-

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 
Банніков С.В. Систематизація та уніфікація інфор-

мації  щодо об’єктів утворення, об-
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ходів та формування  реєстру об’єктів 

утворення, оброблення та утилізації від-

ходів 

роблення та утилізації відходів, оцін-

ка обсягів утворення відходів, якісні 

характеристики відходів 

296.  Опрацювання та реєстрація декларацій 

про відходи в електронній системі здій-

нення дозвільних процедур у сфері пово-

дження з відходами Міністерства енерге-

тики та захисту довкілля України 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Систематизація та уніфікація інфор-

мації  щодо об’єктів утворення, об-

роблення та утилізації відходів, оцін-

ка обсягів утворення відходів, якісні 

характеристики відходів 

297.  Розгляд звернень громадян, що надійшли 

за допомогою електронного сервісу «Ін-

терактивна мапа» Міністерства енергети-

ки та захисту довкілля України на тери-

торії Сумської області 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Забезпечення організації виконання 

робіт по збиранню та ліквідації неса-

нкціонованих сміттєзвалищ з метою 

зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище 

298.  Вжиття заходів щодо проведення робіт з 

екологічно безпечного збирання та пере-

везення відходів та небезпечних хімічних 

речовин, у тому числі непридатних або 

заборонених до використання засобів за-

хисту рослин  

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище 

непридатних або заборонених до ви-

користання хімічних засобів захисту 

рослин 

Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

299.  Погодження технологічних нормативів 

використання питної води 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 
Банніков С.В. Забезпечення раціонального вико-

ристання води у галузях економіки 

300.  Погодження меж зон санітарної охорони 

водних об’єктів 

Протягом 

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Протидія негативному впливу антро-

погенної діяльності на стан підзем-

них вод та здоров’я людей 

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

301.  Видача суб’єктам господарювання обла-

сті дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціо-

нарними джерелами 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 
Банніков С.В. Регулювання обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 
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302.  Видача величин фонових концентрацій 

забруднюючих речовин 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 
Банніков С.В. Забезпечення здійснення обґрун-

тованої оцінки впливу викидів на 

стан атмосферного повітря за резуль-

татами розрахунків розсіювання 

303.  Реєстрація звіту з інвентаризації викидів 

забруднюючих речовин 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Забезпечення екологічної безпеки, 

запобігання шкідливому впливу на 

стан атмосферного повітря 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 

304.  Проведення процедур з визначення ви-

конавців робіт природоохоронних захо-

дів 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Виконання програми охорони навко-

лишнього природного середовища 

Сумської області на 2019-2021 роки 

305.  Оголошення нових територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого 

значення 

Протягом  

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

Банніков С.В. Збільшення відсотку заповідності те-

риторії Сумської області 

Моніторинг обсягів споживання та стану розрахунків за спожиту електричну енергію та природний газ у розділі адміністративно-

територіальних одиниць Сумської області  

306.  Узгодження балансу розподілу граничної 

величини споживання електричної поту-

жності в години максимуму навантажен-

ня згідно з постановою Кабінету Мініст-

рів України від 9 квітня 2002 р. № 475 

«Про внесення змін до Порядку поста-

чання електричної енергії споживачам» 

Протягом 

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

 

Банніков С.В. Регулювання постачання електричної 

енергії шляхом встановлення гранич-

них величин її споживання 

307.  Вивчення проблемних питань діяльності 

підприємств, установ та організацій па-

ливно-енергетичного комплексу Сумсь-

кої області 

Протягом 

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

 

Банніков С.В. Опрацювання та сприяння  вирішен-

ню проблемних питань діяльності 

підприємств, установ та організацій у 

галузі енергетики 
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308.  Погодження довідок про обсяги та на-

прямки реалізації скрапленого газу, при-

дбаного на спеціалізованих аукціонах з 

продажу скрапленого газу для потреб на-

селення 

Протягом 

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

 

Банніков С.В. Погодження 100% довідок про обся-

ги та напрямки реалізації скраплено-

го газу для потреб населення 

Інформування населення про стан навколишнього природного середовища на території Сумської області 

309.  Підготовка Регіональної доповіді про 

стан навколишнього природного середо-

вища в Сумській області у 2019 році 

Протягом 

кварталу 

Департамент захисту 

довкілля та енергетики 

 

Банніков С.В. Забезпечення потреб органів держав-

ного управління, місцевого самовря-

дування та громадськості в оператив-

ній і достовірній інформації про стан 

навколишнього природного середо-

вища в Сумській області 

XVІІІ. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 
Реалізація в Сумській області державної політики в галузі туризму 

Розвиток туристичної діяльності 

310.  Організація та проведення семінарів і 
тренінгів для представників туристичної 
галузі щодо профілактики з питання без-
пеки туристів  

Протягом 
кварталу 

 

Відділ промоції  
та туризму 

Кальченко І.В. Запобігання травматизму та нещас-
них випадків серед туристів і екскур-
сантів (планується залучити 30 осіб) 

311.  Заходи з нагоди 361-ї річниці перемоги 
війська під проводом гетьмана України 
Івана Виговського у Конотопській битві 
1659 року 

Липень Відділ промоції  
та туризму 

Кальченко І.В. Промоції славетної історії українсь-
кого козацтва, відновлення традицій. 
Розвиток подієвого туризму, патріо-
тичне виховання молоді, залучення 
туристів з інших областей країни, 
формування зацікавленості до тури-
стичних продуктів 

312.  Організація та проведення громадських 
обговорень щодо розвитку туризму в 
Сумській області 

Протягом 
кварталу 

 

Відділ промоції  
та туризму 

Кальченко І.В. Перегляд наявних завдань щодо ана-
лізу доцільності їх реалізації (плану-
ється залучити 100 осіб)  

313.  Участь у всеукраїнських, регіональних та 
міжнародних туристичних виставках, са-

Протягом 
кварталу 

Відділ промоції  
та туризму  

Кальченко І.В. Забезпечення популяризації: 
фестивального туризму на Сумщині, 
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лонах, фестивалях, форумах, конкурсах,  
тощо 

традиційних ремесел, на прикладі 
кролевецького  художнього ткацтва, 
цікавих та найбільш відвідуваних  
туристичних об’єктів (планується  
поширити інформацію серед  
30 000 осіб) 

ХІХ. ОБЛІК І АУДИТ 
Проведення внутрішніх аудитів, участь в інших контрольних функціях 

Підготовка та надання голові Сумської обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо  
функціонування системи внутрішнього контролю та її вдосконалення, визначення проблемних питань в діяльності установ 

(закладів, підприємств) та можливих шляхів їх уникнення 

314.  Оцінка діяльності: 
Сумського регіонального центру з фізич-
ної культури і спорту інвалідів «Інвас-
порт»; 
Охтирської районної державної адмі-
ністрації Сумської області; 
Департаменту соціального захисту насе-
лення Сумської обласної державної адмі-
ністрації щодо законності та достовірно-
сті фінансової і бюджетної звітності, 
правильності ведення бухгалтерського 
обліку; дотримання актів законодавства, 
планів, процедур, контрактів з питань 
стану збереження активів, інформації та 
управління державним майном; ступеня 
виконання і досягнення цілей, визначе-
них у стратегічних та річних планах, 
ефективності планування і виконання 
бюджетних програм та результатів їх ви-
конання, а також ризиків, які негативно 
впливають на виконання функцій і за-
вдань 

Протягом 
30 днів  
після  

проведення 
перевірки 
(за узго-
дженим 

графіком) 

Відділ внутрішнього 
аудиту  

Кальченко І.В. Удосконалення системи управління; 
запобігання фактам незаконного нее-
фективного та нерезультативного ви-
користання бюджетних коштів, запо-
бігання виникненню помилок чи ін-
ших недоліків у діяльності об’єктів 
внутрішнього аудиту 
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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 конт-

рольного документа 
Назва документа 

Відповідальний  

заступник голови 
(керівник апарату) 

за виконання  

документа 

Відповідальний 
виконавець  

документа  

(підрозділ) 
 

1 2 3 4 5 

До 1 серпня від 21 жовтня 2015 р. 

№ 856 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку та Методики прове-

дення моніторингу та оцінки результативно-

сті реалізації державної регіональної полі-

тики» 

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі 

До 30 липня 

 

від 15 лютого 2002 р. 

№ 153  

(зі змінами  

від 04.12.2019  

№ 1072) 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

створення єдиної системи залучення, вико-

ристання та моніторингу міжнародної тех-

нічної допомоги» 

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі  

До 25 серпня  від 30 листопада 2005 р. 

№ 1121 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Методики проведення інвен-

таризації об’єктів державної власності» 

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі  

До 25 серпня від 20 грудня 2017 р. 

№ 1029 

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-

які питання удосконалення системи моніто-

рингу та оцінки результативності реалізації 

державної регіональної політики» 

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі 

До 20 серпня 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 моніто-

рингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів 

заходів» 

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі  
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Щомісяця 

до 10 числа 

від 9 червня 2010 р. 

№ 1199-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо про-

тидії протиправному поглинанню та захоп-

ленню підприємств» 

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі  

До 25 липня 

 

від 25 червня 2008 р. 

№ 902-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про вимоги щодо функціонування об’єктів 

роздрібної торгівлі книжковою продукцією»  

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі 

До 10 липня 

 

від 10 травня 2018 р.  

№ 292-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Укра-

їні на період до 2020 року»  

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі 

До 5 липня 

 

від 27 грудня 2017 р. 

№ 1017-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про схвалення Експортної стратегії Украї-

ни («дорожньої карти» стратегічного розви-

тку торгівлі) на 2017-2021 роки» 

Банніков С.В. Департамент  

економічного  

розвитку і торгівлі 

Щокварталу 

до 10 числа  

від 14 січня 2004 р. 

№ 27 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державний 

реєстр виробників, розповсюджувачів і де-

монстраторів фільмів» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління  

культури  

До 5 липня від 14 листопада 2012 р. 

№ 1069 

Постанова Кабінету Міністрів  України 

«Про внесення змін до деяких актів Кабіне-

ту Міністрів України» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

охорони здоров’я 

До 5 липня від 31 березня 2015 р. 

№ 160 

Постанова Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Порядку забезпечення 

громадян, які страждають на рідкісні (ор-

фанні) захворювання, лікарськими засобами 

та відповідними харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного харчування» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

охорони здоров’я 
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Щомісяця  

до 5 числа 

від 25  березня 2016 р. 

№ 239 

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-

які питання відшкодування вартості препа-

ратів інсуліну»  

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

охорони здоров’я 

Щомісяця  

до 5 числа 

від 25 березня 2020 р. 

№ 250 

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-

які питання надання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я»  

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

охорони здоров’я 

Щомісяця  

до 30 числа  

 

 

 

від 26 січня 2015 р. 

№ 47-р 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про встановлення режимів підвищеної го-

товності та надзвичайної ситуації» 

Банніков С.В. Департамент 
 цивільного захисту 

населення 

До 10 липня  

 

 

від 18 грудня 2019 р. 

№ 1316-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2020 рік» 

 

Банніков С.В. Департамент 

 цивільного захисту 

населення 

Щомісяця  

до 1 та 15 числа  

 

від 28 січня 2009 р. 

№ 89-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про стан виплати заробітної плати праців-

никам бюджетних установ і організацій, пе-

нсій та інших соціальних виплат» 

Банніков С.В. Департамент  

фінансів 

До 10 липня від 19.03.2013 
№ 12197/69/1-07 

Доручення Кабінету Міністрів України до 
листа  Міністерства   фінансів   України   
від 06.02.2013 № 31-10030-04-3/3498 щодо 
повернення коштів резервного фонду, на-
даних на поворотній основі 

Банніков С.В. Департамент  
фінансів 

До 1 липня від 30 вересня 2019 року 
№ 721/2019 

Указ Президента України «Про деякі питан-
ня забезпечення прав та законних інтересів 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, розвитку та підтримки сімей-
них форм виховання дітей» 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Служба у справах 
дітей 
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До 15 серпня від 16 грудня 2011 року 

№ 1163/2011 

Указ Президента України «Про питання 

щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Служба у справах 

дітей 

До 30 липня  від 1 червня 2013 року 

№ 312/2013 

Указ Президента України «Про додаткові 

заходи із забезпечення гарантій реалізації 

прав та законних інтересів дітей» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Служба у справах 

дітей 

До 15 серпня від 27 травня 2013 р. 

№ 419-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реаліза-

ції Національної стратегії профілактики со-

ціального сирітства на період до 2020 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Служба у справах 

дітей 

До 15 липня від 9 серпня 2017 р. 

№ 526-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про Національну стратегію реформування 

системи інституційного догляду та вихован-

ня дітей на 2017-2026 роки та план заходів з 

реалізації її І етапу» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків  

Служба у справах 

дітей 

До 20 вересня від 27 листопада 2019 р. 

№ 1335-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реаліза-

ції Національної стратегії реформування си-

стеми юстиції щодо дітей на період до   

2023 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків  

Служба у справах 

дітей 

До 15 липня  від 30 травня 2018 р. 

№ 453 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної соціальної програ-

ми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період 

до 2021 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Служба у справах 

дітей 

До 15 липня від 13 грудня 2016 року 
№ 553/2016 

Указ Президента України «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення додержання 
прав осіб з інвалідністю» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

Департамент  
соціального  

захисту населення 
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відно до розподілу 

обов’язків 
Щомісяця  
до 1 числа 

від  18 березня 2015 ро-
ку 

№ 150/2015 

Указ Президента України «Про додаткові 
заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції» 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 

Щотижня від 18 березня 2009 р. 
№ 370 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
запровадження спеціального моніторингу 
погашення підприємствами, установами та 
організаціями заборгованості із заробітної 
плати, страхових внесків до Пенсійного фо-
нду України та обов’язкових платежів до 
державного та місцевих бюджетів» 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 

До 10 липня від 19 жовтня 2016 р.  
№ 719 

Постанова Кабінету Міністрів України «Пи-
тання забезпечення житлом деяких катего-
рій осіб, які захищали незалежність, сувере-
нітет та територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей»  

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 

До 10 липня від 20 червня 2018 р. 
№ 512 

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-
які питання реалізації пілотного проекту із 
надання при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги «пакунок малюка» 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 

Щомісяця  
до 1 числа 

від 30 січня 2019 р.  
№ 68 

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-
які питання надання послуги з догляду за 
дитиною до трьох років «муніципальна ня-
ня» 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 

До 10 липня від 12 липня 2017 р.  
№ 497 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку використання кош-
тів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів із психологічної реа-
білітації постраждалих учасників Революції 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 
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Гідності, учасників антитерористичної опе-
рації та осіб, які здійснювали заходи із за-
безпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях»  

До 15 липня від 02 березня 2010 р. 

№ 359-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо де-

тінізації доходів та відносин у сфері зайня-

тості населення» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 

До 15 липня від 4  липня 2018 р. 

№ 469-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реаліза-

ції Концепції державної системи професій-

ної орієнтації населення» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 

До 20 липня 

 

від 24 лютого 2016 р. 

№ 111 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної соціальної програ-

ми протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 

До 25 липня від 11 квітня 2018 р. 

№ 273 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної соціальної програ-

ми забезпечення рівних прав та можливос-

тей жінок і чоловіків на період до  

2021 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 

Щомісяця  

до 5 числа 

від  12 серпня 2009 р.  

№ 863 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

посилення контролю за погашенням забор-

гованості із заробітної плати (грошового за-

безпечення), пенсій, стипендій та інших со-

ціальних виплат» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 
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Щомісяця  

до 15 числа 

від 22 липня 2016 р. 

№ 517-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану невідкладних за-

ходів щодо погашення заборгованості із за-

робітної плати» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 

До 30 липня від 23 листопада 2015 р. 

№ 1393-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини 

на період до 2020 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 

До 10 серпня від 24 лютого 2016 р. 

№ 113-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національного плану 

дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 

до 2020 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  

соціального  

захисту населення 

До 15 липня від  12 квітня 2017 р. 
№ 257-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо за-
безпечення реінтеграції в суспільство тру-
дових мігрантів і членів їх сімей» 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 

Щокварталу  
до 15 числа 

від 28 березня 2018 р. 
№ 218-р 

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

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент  
соціального  

захисту населення 

 До 1 липня 
 

від 21 лютого 2017 року 
№ 43/2017 

Указ Президента України «Про Концепцію 
вдосконалення інформування громадськості 
з питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2017-2020 роки» 

Перший заступник, 
заступники голови 
адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

Управління  
інформаційної  
діяльності та  
комунікацій з  
громадськістю 

 До 10 вересня від 23 серпня 2019 року 
№ 621/2019 

Указ Президента України «Про День пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі 

Перший заступник, 
заступники голови 

Управління  
інформаційної  
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за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України» 

адміністрації відпо-
відно до розподілу 

обов’язків 

діяльності та  
комунікацій з  
громадськістю 

 До 10 липня   

 

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, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління  

інформаційної  

діяльності та  

комунікацій з  

громадськістю 

 До 10 липня  

 

від 26 жовтня 2016 р. 

№ 777-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з відзна-

чення 100-річчя подій Української револю-

ції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її 

учасників на період до 2021 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління  

інформаційної  

діяльності та  

комунікацій з  

громадськістю 

До 10 липня від 25 квітня 2012 р. 

№ 236-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо фо-

рмування громадянської культури та підви-

щення рівня толерантності у суспільстві» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління  

інформаційної  

діяльності та  

комунікацій з  

громадськістю 

До 10 липня від 7 грудня 2016 р. 

№ 954-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо по-

пуляризації державних символів України, 

виховання поваги до них у суспільстві»  

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління  

інформаційної  

діяльності та  

комунікацій з  

громадськістю 

 До 10 вересня від 20 листопада 2019 р. 

№1096-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження комплексного плану за-

ходів із належного вшанування пам'яті захи-

сників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління  

інформаційної  

діяльності та  

комунікацій з  

громадськістю 

До 10 серпня від 22 лютого 2020 р. 

№ 179-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження чисельності громадян 

України, що підлягають призову на строко-

Банніков С.В. Управління  

взаємодії з  

правоохоронними 
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ву військову службу, обсяги видатків для 

проведення призову у квітні-червні 2020 ро-

ку» 

органами та  

оборонної роботи 

До 5 серпня від 16 січня 2020 року 

№ 13/2020 

(зі змінами 

від 23 березня 2020 року 

№ 103/2020) 

Указ Президента України «Про звільнення в 

запас військовослужбовців строкової служ-

би, строки проведення чергових призовів та 

чергові призови громадян України на стро-

кову військову службу у 2020 році» 

Банніков С.В. Управління  

взаємодії з  

правоохоронними 

органами та  

оборонної роботи 

Щокварталу  

до 5 числа 

від 1 вересня 2005 р. 

№ 1-1/897 

Доручення Президента України щодо про-

ведення перевірок додержання законодавст-

ва при приватизації об’єктів державної та 

комунальної власності (розірвання/ визнан-

ня недійсними договорів купівлі-продажу 

приватизованих об’єктів) 

Банніков С.В. Управління  

взаємодії з  

правоохоронними 

органами та  

оборонної роботи 

До 10 липня від 22 серпня 2012 р. 

№ 605-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо ін-

теграції біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, в українське суспільс-

тво на період до 2020 року» 

Банніков С.В. Управління  

взаємодії з  

правоохоронними 

органами та  

оборонної роботи 

Щокварталу  

до 15 числа  

від 21 серпня 2019 р. 

№ 693-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реаліза-

ції Стратегії розвитку органів системи Міні-

стерства внутрішніх справ на період до 

2020 року» 

Банніков С.В. Управління  

взаємодії з  

правоохоронними 

органами та  

оборонної роботи 

До 5 липня 

 

від 9 липня 2019 року 

№ 511/2019 

 

Указ Президента України «Про деякі заходи 

щодо збереження лісів та раціонального 

використання лісових ресурсів» 

Банніков С.В.  Департамент 

захисту довкілля та 

енергетики 

До 5 вересня від 14 серпня 2019 р. 

№ 827 

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-

які питання здійснення державного моніто-

рингу в галузі охорони атмосферного повіт-

ря» 

  Банніков С.В. 

 

Департамент 

захисту довкілля 

та енергетики 
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До 5 липня від 25 червня 2013 року 

№ 350 

Указ Президента України «Про рішення Ра-

ди національної безпеки і оборони України 

від 25 квітня 2013 р. «Про стан виконання 

рішення Ради національної безпеки і оборо-

ни України від 27 лютого 2009 року «Про 

стан безпеки водних ресурсів держави та 

забезпечення населення якісною питною во-

дою в населених пунктах України» 

Банніков С.В. 

 

Департамент  

житлово-

комунального  

господарства та 

енергоефективності  

До 15 липня від 1 березня 2010 р.  

№ 243 

Постанова Кабінету  Міністрів України 

«Про затвердження Державної цільової еко-

номічної  програми енергоефективності і 

розвитку  сфери  виробництва  енергоносіїв  

з відновлюваних джерел енергії та альтерна-

тивних видів палива на 2010-2020 роки» 

Банніков С.В. Департамент  

житлово-

комунального  

господарства та  

енергоефективності  

До 10 липня 

  

від 3 вересня 2014 р. 
№ 791-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з імпле-
ментації Директиви Європейського Парла-
менту та Ради 2009/28/ЄС» 

Банніков С.В. Департамент  
житлово-

комунального  
господарства та  

енергоефективності  

До 10 серпня від 24 липня 2013 р. 
№ 669-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо ви-
конання регіональних та місцевих програм 
підвищення енергоефективності» 

Банніков С.В. Департамент  
житлово-

комунального  
господарства та  

енергоефективності  

До 20 липня 
 

від 1 жовтня 2014 р. 
№ 902-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про Національний план дій з відновлюва-
льної енергетики на період до 2020 року» 

Банніков С.В. Департамент  
житлово-

комунального  
господарства та  

енергоефективності  

До 20 липня 26 квітня 2017 р. 
№732-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів із впро-
вадження систем енергетичного менедж-
менту в бюджетних установах» 

Банніков С.В. Департамент  
житлово-

комунального  
господарства та  

енергоефективності  
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Щокварталу 

до 10 числа  

 

від 4 вересня 2013 р. 

№ 686-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реаліза-

ції Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент освіти  

і науки 

 

До 3 вересня  від 18 жовтня 2017 р. 
 № 743-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану дій щодо реаліза-

ції Стратегії національно-патріотичного ви-

ховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент освіти 
і науки 

 

До 05 липня від 13 грудня 2017 р.  
№ 903-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів на 2017-

2029 роки із запровадження Концепції реа-

лізації державної політики у сфері реформу-

вання загальної середньої освіти Нова укра-

їнська школа» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент освіти 

і науки 

 

Щокварталу 

до 5 числа 

від 30 вересня 2010 року 

№ 926/2010 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти 

в Україні» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент освіти 

і науки 

Щомісяця  

до 10 числа  

від 4 квітня 2018 р. 
 № 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-

які питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпе-

чення якісної, сучасної та доступної загаль-

ної середньої освіти «Нова українська шко-

ла» (у редакції постанови Кабінету Мініст-

рів України від 12 лютого 2020 р. № 105 зі 

змінами, затвердженими постановою Кабі-

нету Міністрів України від 26 лютого  

2020 р. № 176) 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент освіти 

і науки 

 

Щомісяця  

до 10 числа  

від 12 лютого 2020 р.  
№ 100 

Постанова Кабінету Міністрів України «Де-

які питання надання субвенції з державного 

Перший заступник, 

заступники голови 

Департамент освіти 

і науки 
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 бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих 

результатів»               

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

 

До 10 вересня від 19 липня 2005 року 
№ 1113/2005 

Указ Президента України «Про підготовку 

та участь спортсменів України в Олімпійсь-

ких, Параолімпійських і Дефлімпійських 

іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах 

світу та Європи» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління молоді 

та спорту 

 

До 1 липня 
 

від 12 травня 2018 року 
№ 123/2018 

Указ Президента України «Про підтримку 
розвитку системи спортивної реабілітації 
учасників бойових дій, які брали участь в 
антитерористичній операції, у заходах із за-
безпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління молоді 
та спорту 

 

До 10 липня від 17 квітня 2019 року 
№ 145/2019 

Указ Президента України «Про деякі заходи 
щодо підтримки розвитку олімпійського 
спорту в Україні» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління молоді 
та спорту 

 

До 25 липня 
 

від 30 березня 2018 ро-
ку № 93/2018 

 

Указ Президента України «Про створення 

умов для подальшого розвитку паралі-

пійського і дефлімпійського руху в Україні» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління молоді 
та спорту 

 

До 10 вересня від 18 жовтня 2017 р. 

№ 743-р  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану дій щодо реаліза-

ції Стратегії національно-патріотичного ви-

ховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління молоді 
та спорту 

 

До 30 вересня від 5 червня 2019 р. 

№ 393-р 
Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання організації та забезпечення 
Перший заступник, 

заступники голови 

Управління молоді 
та спорту 
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підготовки збірної команди України та її учас-

ті у 2020 році в міжнародних спортивних зма-

ганнях «Ігри Нескорених» 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

 

Щокварталу  
до 10 числа 

від 25 квітня 2018 р. 
№ 435 

Постанова Кабінету Міністрів України Про 

затвердження Державної програми підви-

щення рівня безпеки дорожнього руху в Ук-

раїні на період до 2020 року» 

Банніков І.В. Управління  
інфраструктури 

Щокварталу  
до 5 числа 

від 10 липня 2019 р. 
№ 588-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії розвитку експорту 

продукції сільського господарства, харчової 

та переробної промисловості України на пе-

ріод до 2026 року» 

Банніков І.В. Департамент  
агропромислового 

розвитку 

До 10 липня  

 

від 24 жовтня 2018 р. 

№ 841-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з реаліза-
ції Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування системи державного 
фінансового контролю до 2020 року» 

Кальченко І.В. Відділ  
внутрішнього  

аудиту 
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3. Перелік розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, 

хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю 
 

Контрольний 

термін  

виконання 

Дата та номер  

контрольного  

документа 

Назва розпорядження 

Відповідальний 

заступник голови 

(керівник апарату)  

за виконання  

документа 

Відповідальний  

виконавець документа 

(підрозділ)  

 

1 2 3 4 5 

До 15 липня від 11.09.2017  

№ 506-ОД 

Про організацію проведення інформаційних днів  Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 15 липня від 23.10.2015  

№ 504-ОД  

(зі змінами  

від 25.09.2019 

 № 546-ОД) 

Про заходи з увічнення пам’яті захисників Украї-

ни в Сумській області на період до 2020 року 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 15 липня від 09.12.2016  

№ 630-ОД  

(зі змінами 

 від 09.08.2017 

 № 448-ОД) 

Про відзначення в Сумській області 100-річчя по-

дій Української революції 1917-1921 років та 

вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 

року 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 15 вересня від 21.12.2019 

№ 687-ОД 

Про затвердження комплексного плану заходів із 

належного вшанування в Сумській області 

пам’яті захисників України, які загинули в боро-

тьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До  25 липня від 27.03.2020 

№ 125-ОД 

Про заходи щодо збільшення надходжень до міс-

цевих бюджетів, економного, ефективного та ра-

ціонального використання бюджетних коштів та 

недопущення втрат місцевих бюджетів 

Банніков С.В. 

 

Департамент фінансів 
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До 10 липня від 10.05.2018  

№ 283-ОД 

Про організаторську роботу Департаменту агроп-

ромислового розвитку Сумської обласної держав-

ної адміністрації та районних державних адмініс-

трацій щодо реалізації Програми розвитку агроп-

ромислового комплексу та сільських територій 

Сумської області на період до 2020 року  

Банніков С.В. Департамент 

агропромислового  

розвитку 

Щомісяця 

до 5 числа 

від 05.11.2019 

№ 584-ОД 

Про внесення змін до розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації  

від 27 листопада 2009 року № 661 

Банніков С.В. Департамент 

агропромислового  

розвитку 

До 20  липня від 03.07.2018 

№ 417-ОД  

(зі змінами  

від 29.10.2018 

№ 626-ОД) 

Про затвердження Положення про обласну систе-

му енергетичного менеджменту 

Банніков С.В. 

 

Департамент житлово-

комунального 

 господарства та  

енергоефективності  

До 5 липня  від 05.03.2018 

№ 153-ОД 

Про затвердження плану завдань і заходів з реалі-

зації Експортної стратегії України («дорожньої 

карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-

2021 роки на території Сумської області 

Банніков С.В. Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Щокварталу  

до 1 числа  

від 26.02.2019 

№ 115-ОД 

(зі змінами 

від 15.11.2019  

№ 596-ОД) 

Про утворення міжвідомчої регіональної робочої 

групи з підготовки пропозицій щодо адміністра-

тивно-територіального устрою базового та район-

ного рівнів Сумської області 

Банніков С.В. Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Щокварталу  

до 10 числа 

від 19.01.2018   

№ 29-ОД/6 

(зі змінами  

від 20.02.2018  

№ 116-ОД/10) 

Про обласну комісію з відбору розвиткових прое-

ктів, що реалізуються в рамках договорів співро-

бітництва територіальних громад, та призначення 

конкурсу 

Банніков С.В. Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 

Щокварталу  

до 10 числа 

від 06.03.2019 

№ 132-ОД  

Про утворення керівного комітету та робочої гру-

пи з розроблення Стратегії регіонального розвит-

ку Сумської області на період до 2027 року та 

Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Банніков С.В. Департамент  

економічного розвитку і 

торгівлі 
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Стратегії регіонального розвитку Сумської облас-

ті на період до 2027 року 

До 30 серпня від 26.11.2018  
№ 708-ОД 

Про план роботи Сумської обласної державної 
адміністрації на 2018-2020 роки з виконання за-
вдань Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року 

Банніков С.В. Департамент  
економічного розвитку і 

торгівлі 

Щокварталу 

до 20 числа 

від 04.09.2017 

№ 495-ОД 

Про приведення до вимог чинного законодавства 

містобудівної документації 

Банніков С.В. Департамент  

містобудування та  

архітектури 

Щокварталу 

до 20 числа 

від 29.01.2016 

№ 36-ОД 

Про обласний план заходів щодо забезпечення 

безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізич-

ними можливостями до об’єктів житла, соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури на 

2016-2020 роки 

Банніков С.В.  Департамент  

містобудування та  

архітектури 

Щомісяця  

до 20 числа 

від 22.09.2017 

№ 541-ОД 

Про створення постійно діючих комплексних ро-

бочих груп з питань забезпечення надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфра-

структури 

Банніков С.В. Департамент  

містобудування та  

архітектури 

Щомісяця  

до 5 числа 

від 29.11.2018 

№ 719-ОД 

Про розподіл бюджетних коштів Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Управління молоді 

та спорту 

Щокварталу  

до 15 числа  

від 09.02.2015  

№ 85-ОД  

(зі змінами  

від 10.11.2017  

№ 651-ОД) 

Про обласну робочу групу з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 

Щокварталу 

до 20 числа 

від 02.07.2016 

№ 340-ОД 

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 
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Щокварталу  

до 5 числа  

від 27.08.2014 

№ 369-ОД 

Про утворення робочої групи з вироблення стра-

тегічних напрямів для запровадження системи 

внутрішнього контролю та внесення змін до По-

рядку проведення внутрішнього аудиту в струк-

турних підрозділах Сумської обласної державної 

адміністрації та бюджетних установах, що нале-

жать до сфери її управління 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 

Щопівроку  

до 5 числа  

від 28.01.2016 

№ 32-ОД  

(зі змінами  

від 29.11.2017  

№ 691-ОД) 

Про заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної 

дисципліни та посилення контролю за викорис-

танням державного майна і фінансових ресурсів у 

Сумській області 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 

Щомісяця від 09.10.2015 

№ 479-ОД  

(зі змінами  

від 01.06.2020  

№ 231-ОД) 

Про організацію системи координації і контролю 

надання допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей у Сумській області 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 

Щокварталу  

до 25 числа 

від 30.12.2016 

№ 686-ОД 

Про стан та перспективи виконання повноважень 

у галузі зайнятості населення, праці та заробітної 

плати 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 

Щокварталу  

до 25 числа  

від 05.11.2015 

№ 520-ОД 

Про стан та перспективи виконання повноважень 

у галузі соціального забезпечення та соціального 

захисту 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 

Щокварталу  

до 10 числа 

від 12.06.2017 

 № 329-ОД  

(зі змінами   

від 28.08.2017  

№ 479-ОД) 

Про підвищення рівня охоплення соціальними 

послугами осіб територіальними центрами соціа-

льного обслуговування (надання соціальних пос-

луг) 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент соціального 

захисту населення 
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Щомісяця 

до 30 числа  

 

від 28.01.2015 

№ 41-ОД 

Про приведення територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту в режим 

підвищеної готовності 

Банніков С.В. Департамент цивільного 

захисту населення 

До 10 липня  

 

 

від 21.01.2020  

№ 18-ОД 

Про затвердження плану основних заходів циві-

льного захисту Сумської області на 2020 рік  

Банніков С.В. Департамент цивільного 

захисту населення 

Щокварталу  

до 10 числа  

від 22.05.2017 

№ 288-ОД 

Про оперативний штаб з координації роботи у га-

лузі забезпечення законності, правопорядку та 

обороноздатності в Сумській області в частині 

«Про стан злочинності на території області» 

Банніков С.В. Управління взаємодії з 

правоохоронними органа-

ми та оборонної роботи 

До 15 серпня від 21.05.2020 

№ 216-ОД 

Про призов громадян України на строкову війсь-

кову службу в Сумській області у 2020 році 

Банніков С.В. Управління взаємодії з 

правоохоронними органа-

ми та оборонної роботи 
До 25 липня від 02.03.2016 

№ 95-ОД  

(зі змінами  

від 30.10.2017  

№ 621-ОД) 

Про здійснення шефства над військовими части-

нами Збройних Сил України, Національної гвардії 

України та державної прикордонної служби Укра-

їни  

Банніков С.В. Управління взаємодії з 

правоохоронними органа-

ми та оборонної роботи 

До 10 липня  від 03.04.2013 

№ 121-ОД 

 

Про затвердження плану заходів щодо інтеграції 

біженців та осіб, які потребують додаткового за-

хисту, в українське суспільство на період до 2020 

року 

Банніков С.В. Управління взаємодії з 

правоохоронними органа-

ми та оборонної роботи 

До 5 липня від 25.02.2020  

№ 74-ОД 

Про затвердження регіонального плану заходів 

щодо недопущення занесення та поширення  

на території Сумської області гострої респіратор-

ної хвороби, спричиненої коронавірусом  

2019-nCoV-2 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент охорони 

здоров’я 

До 5 липня від 22.06.2018 

№ 311-ОД 

Про затвердження Плану спроможних мереж на-

дання первинної медичної допомоги Сумської об-

ласті 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент охорони 

здоров’я 

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 25 липня від 03.07.2018 
№ 413-ОД 

Про удосконалення медичної допомоги хворим з 
орфанними захворюваннями 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент охорони 
здоров’я 

 

До 5 липня від 05.09.2019 

№ 460-ОД 

Про заходи щодо збереження лісів та раціо-

нального використання лісових ресурсів області 

Банніков С.В. Департамент захисту 

 довкілля та енергетики 

До 1 вересня від 30.09.2019 

№ 528-ОД  

Про встановлення у 2019-2020 навчальному році 

іменних стипендій голови обласної державної  

адміністрації студентам закладів вищої освіти  

області 

Перший заступник, 

заступники голови 

адміністрації відпо-

відно до розподілу 

обов’язків 

Департамент освіти і  

науки 
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Продовження додатка 

 4. Контроль за здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування  

делегованих повноважень органів виконавчої влади, здійснення перевірок з питань організаційного  

забезпечення діяльності структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації 
 

Місяць,  

у якому буде 
здійснено  

перевірку 

Органи, що перевіряються 

Відповідальний 

заступник голови  
(керівник апарату) 

адміністрації 

Відповідальний  

структурний  

підрозділ адміністрації, 
її апарату, за підготовку 

акта перевірки/  
довідки 

 

1 2 3 4 

Липень Перевірка здійснення виконавчими органами Ямпіль-
ської селищної ради Ямпільського району делегованих 
повноважень у сфері містобудування та архітектури 

Перший заступник, заступники  
голови, керівник апарату адміністрації 

відповідно до розподілу обов’язків 

Департамент 
містобудування та  

архітектури  

Серпень  Перевірка здійснення виконавчими органами Тростя-
нецької міської об’єднаної територіальної громади 
Тростянецького району делегованих повноважень    

Перший заступник, заступники  
голови, керівник апарату адміністрації 

відповідно до розподілу обов’язків 

Управління  
організаційної 

 діяльності апарату  

Серпень Перевірка Служби у справах дітей Сумської обласної 
державної адміністрації з питань організаційного за-
безпечення діяльності 

Перший заступник, заступники  
голови, керівник апарату адміністрації 

відповідно до розподілу обов’язків 

Управління  
організаційної 

 діяльності апарату  

Вересень Перевірка здійснення виконавчими органами Кроле-
вецької міської об’єднаної територіальної громади 
Кролевецького району делегованих повноважень   

Перший заступник, заступники  
голови, керівник апарату адміністрації 

відповідно до розподілу обов’язків 

Управління  
організаційної 

 діяльності апарату  

Вересень Перевірка управління молоді та спорту Сумської  
обласної державної адміністрації з питань організацій-
ного забезпечення діяльності 

Перший заступник, заступники  
голови, керівник апарату адміністрації 

відповідно до розподілу обов’язків 

Управління  
організаційної 

 діяльності апарату  

 

 

Керівник апарату                       Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 
 

Заступник керівника апарату – 

начальник управління організа- 

ційної діяльності апарату      Світлана ЧАУСОВСЬКА 


