
 



З обласного бюджету надано фінансову підтримку 
на суму 980 тис. грн. 

Реформа місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади 

 Створено Офіс з питань впровадження реформ у сфері 
місцевого самоврядування та децентралізації 

повноважень органів виконавчої влади. 

Березівську ОТГ Глухівського району, 
де 25.10.2015 обрано депутатів та голову. 

СТВОРЕНО: 

Затверджено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України 

від 08.09.2015 № 1001-р 
перспективний план 

формування територій громад 
Сумської області  

(49 спроможних ОТГ). 



Промисловість 
Індекс промислової продукції за 2015 рік, % 

Галузі, що спричинили негативні тенденції: 
Добувна 

промисловість 
Виробництво 

харчових продуктів 
Машино-
будування 

-14,1% -23,1% -4,1% 

Реалізовано промислової   
продукції за 11 місяців 2015 року 

29,3 млрд. грн.  
(+28,1%) 

Відшкодовано ПДВ у 2015 році 

979,5 млн. грн. 
у 2 рази більше  

до 2014 року 

За індексом –  

5 місце по Україні 



Промисловість 
 Залучення ПАТ «СМНВО» до будівництва 

сховища на ЧАЕС, поставка обладнання для  
ГУ «Шебелинкагазвидобування». 

 Підприємства молочної галузі вийшли на ринки 
Китаю, Казахстану, Узбекистану, Молдови, Єгипту. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ: 

 ПАТ «Бель Шостка Україна»  (реконструкція цеху). 

сирів. 
 ТОВ «Завод Кобзаренка»   

(введено в експлуатацію складальний цех).  

 ПАТ «Сумихімпром», ДП «Авіакон», ТОВ «Керамейя»,  
ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», ТОВ «Гуалапак Україна»  

(розширення потужностей). 

 ТОВ «Фармак»  

(будівництво фармацевтичного підприємства). 



Сільське господарство 
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

9,9 млрд. грн. 11 місце по Україні 

Власникам земельних паїв нараховано 563,8 млн. грн. 

орендної плати (+108,8 млн. грн. до 2014 року). 

ВИРОБЛЕНО: 

66,4 тис. тонн 
м'яса   

95,5%  
до 2014 року 

417,3 тис. тонн 
молока  

97,7%  
до 2014 року 

415,3 млн. штук 
яєць  

94,1%  
до 2014 року 

Урожайність зернових та 
зернобобових культур 

56,1 ц/га 3 місце по Україні 

Вироблено 992,6 тис. тонн 
продовольчого зерна 

(у 7 разів більше від потреби). 

ВАЛОВИЙ ЗБІР ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР 

3,7 млн. тонн 5 місце по Україні 



Сільське господарство 

Тваринництво: 29 проектів (102 млн. грн.), з них найвагоміші: 

У ПСП «Онікс» (Шосткинський р-н) введено в дію 
молокопровід. 
У ТОВ «УГАК» (Шосткинський р-н) побудовано приміщення  

для утримання корів з установкою молокопроводу, 
3 приміщення для утримання молодняку ВРХ.  
Реконструйовано молочнотоварну ферму з установкою молоко-

проводу у СТОВ ім. Шевченка (Лебединський р-н), тваринни-
цькі приміщення у ПрАТ «Райз Максимко» (Роменський р-н), у 
ПАТ «Колос» (Білопільський р-н).  
Триває реконструкція тваринницького приміщення з установкою 

молокопроводу в Шевченківській філії ПрАТ «Райз-Мак-
симко» (Тростянецький р-н), будівництво молочнотоварного 
комплексу в ПСП АФ «Піонер» (Охтирський р-н). 

У ТОВ «Вітчизна» (Конотопський р-н) реконструйовано тва-
ринницькі приміщення та побудовано ІІ чергу доїльного залу. 

В аграрний сектор інвестовано 897 млн. грн. 



Сільське господарство 
Інфраструктура аграрного ринку:  

8 проектів (193,1 млн. грн.), з них найвагоміші: 

У ТОВ «Ньюсфера» (Шосткинський р-н) реконст-
руйовано зерновий елеватор (16 тис. тонн). 

Побудовано додаткову лінію з приймання та сушіння зерна у 
ТОВ «Урожайна країна» «Андріяшівський елеватор». 

Уведено ІІ чергу елеватора у ТОВ «Вітчизна» 
Конотопського р-ну (20 тис. тонн). 

Продовжується будівництво елеваторів у м. Шостка 
(30 тис. тонн), ПрАТ «Сад» Охтирського р-ну 
(10,4 тис. тонн), «Краснопільське ХПП» Краснопільського  
р-ну (18,4 тис. тонн). 

Придбано 

сільгосптехніки 

на 560,3 млн. грн. 



Розбудова інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури 

У розвиток інфраструктури залучено 104,1 млн. грн.  
під реалізацію 14 інвестпрограм і проектів  

на території міст Суми (2 проекти), Глухів (1), Конотоп (1), 
Охтирка (1), Конотопського (1), Краснопільського (2), 

Кролевецького (2), Путивльського (1), Середино-Будського (1), 
Тростянецького (1) та Шосткинського (1) районів. 

Кошти державного фонду регіонального розвитку: 

Розпочато відбір інвестиційних програм і проектів під пе-
редбачені з державного бюджету на 2016 рік  97,9 млн. грн. 

На розгляд подано понад 100 інвестпроектів 
на загальну суму понад 260 млн. грн.  

Кошти бюджету розвитку обласного бюджету  

29 об’єктів 41,4 млн. грн. 
Кошти цільового фонду розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури області 

110 об'єктів  8,6 млн. грн. 



Будівництво, дорожнє господарство 

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 

За рахунок коштів бюджетів: 

державний – 127,1 млн. грн.; 
обласний – 5,8 млн. грн. 

Виконано дорожніх робіт,  
млн. грн. 

Будівельні роботи 
(2015 рік) 

859,3 млн. грн. 87% до 2014 року 

Введене житло 
(січень-вересень 2015 року) 

103,1 тис. кв. м 113,3%  до 2014 року 

Програма підтримки індивідуального житлового будів-
ництва «Власний дім» – профінансовано 2,2 млн. грн., 
уведено в експлуатацію 7 будинків (728,9 кв. м). 

Програма молодіжного житлового кредитування – 
використано 1823,1 тис. грн., укладено 5 договорів. 

Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів –  
326 сімей, що покращили житлові умови, отримали компен-
сацію відсотків  з  державного бюджету в сумі 6,5 млн. грн. 



Міжнародне співробітництво 

Область відвідали представники 17 країн світу. 

 Проведено 24 заходи міжнародного характеру. 

 Сумську область відвідали 7 Послів іноземних країн. 

 Презентовано Сумську область під час візиту до 

Азербайджанської Республіки. 

 Проведено заходи до Дня Європи. 

 Налагоджено співпрацю з Китайською корпорацією 

ядерної індустрії.  



Зовнішньоекономічна діяльність 

XІІ Міжнародну універсальну виставку 
«Слобожанський міст–2015»; 

засідання Міжнародного Трейд-клубу. 

ПРОВЕДЕНО: 

експорт 126 товарних позицій (1,44 млн. дол. США); 
 імпорт 624 товарних позицій (1,98 млн. дол. США). 

ВИДАНО 177 ЛІЦЕНЗІЙ НА: 

Зовнішньоторговельний оборот товарами  
(січень-листопад 2015 року у % до січня-листопада 2014 року)  

890 млн. дол. США  74,9% 
Експорт 

523,1 млн. дол. США  76,7% 

Імпорт 

366,9 млн. дол. США  72,5% 

Надано сприяння у візовій підтримці представникам 
іранських компаній-контрагентів, які відвідують область з 

метою проведення переговорів з ПАТ «СМНВО». 

Торгові відносини здійснювались з партнерами з 99 країн світу. 

Станом на 01.10.2015 загальний обсяг  прямих іноземних 
інвестицій склав 217,4 млн. дол. США. 



Міжнародна технічна допомога 

розроблено обласну цільову програму «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ»  
на 2015-2017 роки; 

У рамках реалізації проекту: 
 побудовано 11,9 км водогінних мереж; 
 реконструйовано 5 джерел водопостачання; 
 поновлено вуличне освітлення у 3 селах;  
проведено заходи з енергозбереження  

у 12 дитячих навчальних закладах; 
придбано сільськогосподарське обладнання 

для 4 кооперативів; 
відремонтовано та придбано медичне облад-

нання у 8 ФАПах та АЗПСМ. 

Спільний проект ЄС/ПРООН  

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» 

у 8 районах реалізується 36 мікропроектів 
(Великописарівський, Глухівський, Лебединський, Липоводо-
линський, Недригайлівський, Охтирський, Середино-
Будський, Шосткинський райони).  



 збудовано 56,4 км водогінних мереж; 
 реконструйовано 4 джерела водопостачання; 
 підключено до мережі водопостачання 887 домогосподарств. 

Сільське водопостачання: 

реалізується проект з модернізації та розширення централізо-
ваної системи водопостачання мікрорайону «Засулля»  
(м. Ромни). 

Міське водопостачання: 

Інтегроване поводження з ТПВ: 

Вартість проектів:  
7414,7 тис. грн. 

Вартість проекту:  
996 тис. грн. 

реалізується проект з інтегрованого поводження з ТПВ  
у м. Глухів та Глухівському районі. 

Міжнародна технічна допомога 
Швейцарсько-український проект «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO на 2013-2017 роки 

У рамках реалізації проекту: 



Житлово-комунальне 
господарство 

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ: 
 відновлено 282,5 км мереж, змонтовано  

4173 енергозберігаючі світильники; 
  встановлено 22 джерела освітлення на 

сонячних батареях у Лебединському та 
Сумському районах. 

ПРОВЕДЕНО: 
реконструкцію каналізаційного напірного колектора в м. Суми;  
будівництво водозабірних споруд в м. Суми (1) та реконс- 

трукцію – в Роменському районі (1);  
будівництво очисних споруд в с. Біловоди Роменського району 

та реконструкцію – у м. Конотоп; 
встановлення станції знезалізнення води в м. Ромни. 

КОМУНАЛЬНІ ДОРОГИ: 
капітальний ремонт – 44,2 тис. кв. м. 

РЕМОНТНІ РОБОТИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ: 

1175 покрівель житлових будинків; 166 ліфтів; 
607 опалювальних систем, 841 системи водопостачання. 



Енергозбереження 

надання державної фінансової підтримки на заходи з 
підвищення енергоефективності та енергозбереження 

Пріоритетний напрям роботи: 

Зменшення по області споживання газу на 17,6% 

6540 кредитів  
на суму 80 млн. гривень 

 

1,1% від загальної 
кількості домогосподарств 
уклали кредитні договори 

1 місце серед регіонів України 

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ:  

 встановлено 115 котлів, що працюють на альтернативних 
видах палива; 

 встановлено 8 енергоефективних газових котлів; 
 проведено утеплення будівель шляхом встановлення  

2643 сучасних енергозберігаючих вікон та 183 дверей у 
закладах бюджетної сфери. 

http://teplodomik.ru/system/files/Pellets.jpg


Регуляторними органами скасовано  
65 регуляторних актів у сфері господарської діяльності. 

Розвиток малого підприємництва 

Суб’єктам малого та середнього підприємництва  
виділено 932,6 тис. грн. фінансової допомоги для 

реалізації інвестиційних проектів. 

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ БІЗНЕСУ 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ 

За принципом «єдиного вікна» через центри 

надання адміністративних послуг збільшено 

у 2,5 раза видачу суб’єктам господарювання 

дозвільних документів (15,3 тис. документів). 



Бюджети 
Збір до загального фонду державного бюджету, млн. грн. 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

Надійшло  2350,5 млн. грн. 
+42,5%  

до 2014 року 

податок на доходи  
фізичних осіб 

надходження плати 
за землю 

1,3 млрд. грн. +23,5% 392 млн. грн. +25,1% 

Сплачено 
структурними 
підрозділами  

ПАТ «Укрнафта» 

-19,5%  
до 2014 року 

4681,6 



Соціальний захист 
ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО У 2015 РОЦІ  

40 – засоби реабілітації. 

Передано у власність 234 земельні ділянки.  

 На поліпшення матеріально-побутових умов 46 особам 
виплачено 0,9 млн. грн., забезпечено дровами 1939 сімей.  

139 – санаторно-курортних путівок;  

171 сім’я  
загиблих воїнів 

5,1 тис.  учасників 
бойових дій 

146 – психологічну реабілітацію; 

 Надано допомогу 43 сім’ям загиблих та  
140 пораненим військовослужбовцям 

6,8       
млн. грн. 

  

З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ: 

Отримали: 

  
 

 
ПРИДБАНО 

2 квартири 
військовим 

15 квартир  
сім'ям загиблих 



Соціальний захист 

НАДАННЯ СУБСИДІЙ 

Опрацьовано 98,6%  
    звернень громадян 

ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 

10430 СІМЕЙ 71,7 МЛН. ГРН. 

Державна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
родинам, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 

особам, які доглядають за інвалідами 
 1,1 млрд. грн. (+8,5% до 2014 року) 

1 місце по Україні 

Нараховано субсидій,  
млн. грн. Отримують субсидії,   

% заг. кількості домогосподарств 

грудень 2014 початок 2016 

16,1% 61,6% 



Доходи населення 
Середньомісячна заробітна плата, грн. 

Заборгованість з виплати заробітної плати 

84,9 млн. грн. на 01.01.2016 

 Робота обласної, районних і міських комісій з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати: 
 •заслухано 398 звітів керівників підприємств-боржників; 
•з керівниками 7 підприємств розірвано контракти; 
•борг підприємств, керівники яких звітували на засіданнях 
комісій, зменшено на 75,7 млн. грн. 

 Зменшено заборгованість перед працівниками  
ПАТ «Центролит» (на 5,7 млн. грн.). 



Створено в обласному центрі зайнятості  
Інформаційний центр бійців АТО: 

Ринок праці 
Кількість безробітних громадян  

(які перебували на обліку) Заходи сприяння 
зайнятості, тис. осіб 2014  2015 

Забезпечено роботою 22,4 22  
Професійне 
навчання 6,5 4,9  

Громадські роботи 7,3 8 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:  

442 працевлаштовано 105 

 інформування щодо соціальних послуг, пільг та гарантій;  
 соціальна підтримка; юридична консультація;  
 психологічна допомога; сприяння зайнятості. 

Внутрішньо переміщені 
особи 

Демобілізовані військово-
службовці – учасники АТО 

  

Навантаження на 1 вакансію – 27 осіб (2014 рік – 26 осіб). 

тис. осіб 



Охорона здоров'я 
ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ, млн. грн. 

Реорганізація закладів первинної ланки: 

 створено 4 міські амбулаторії;  

 реорганізовано СЛА с. Синівка Липоводолинського району в 
амбулаторію загальної практики-сімейної медицини;  
2 ФАПи Глухівського району – в амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини (села Береза та Слоут); 

 переведено 5 малопотужних лікарських амбулаторій у 
ФАПи/ФПи, реорганізовано 2 малопотужні ФАПи 
Лебединського району у ФПи. 

Відкрито: 

 Путивльська ЦРЛ – хоспісне відділення;  
 Охтирська ЦРЛ – відділення програмного гемодіалізу; 
 Сумська обласна клінічна лікарня – відділення реані-  
мації (після капітального ремонту). 



Охорона здоров'я 

 Реконструкція котельні Тростянецької ЦРЛ.   

ЗАВЕРШЕНО: 

Будівництво обласного 
психоневрологічного диспансеру  

(м. Суми). 

Будівництво  пологового будинку з 
діагностичним центром та дитячою 

поліклінікою в м. Конотоп  
(здійснюється поставка обладнання). 

 Реконструкцію адміністративної будівлі 
центру екстреної медичної  допомоги 

та медицини катастроф (м. Суми). 

 Будівництво Охтирської ЦРЛ.   

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ: 



Придбано навчальне обладнання для кабінетів 
фізики загальноосвітніх шкіл  

на суму 2,4 млн. грн. 

Освіта 
Різними формами дошкільної 
освіти охоплено 82,9% дітей  

 (2014 рік – 79%). 

394 місця в 4 навчально-виховних комплексах, 19 додаткових 
групах ДНЗ  області та в 4 групах ДНЗ «Яблунька» у м. Суми. 

СТВОРЕНО: 

Кількість учнів на 1 комп’ютер – 10 осіб (по Україні  17 осіб).  
Доступ до мережі Інтернет мають 508 загальноосвітніх  

закладів, що становить 95,7% від потреби (2014 рік   94,2%). 

ПРОФІНАНСОВАНО, 
тис. грн. 

Сумщина – лідер в Україні з охоплення дітей 
позашкільною освітою (60,2%; по Україні  37%). 



Освіта 

Започатковано стажування викладачів 
професійно-технічних навчальних закладів з 
будівельних професій у Німеччині.  

Уперше учні професійно-технічних закладів 
узяли участь у Міжнародному конкурсі з 
професійної майстерності (кухарі). 

Відкрито стоматологічний 

навчально-науковий 

корпус Медичного 

інституту СумДУ. 

Модернізовано та дообладнано 119 котелень, 
установлено 167 твердопаливних котлів.  

Зекономлено понад 2 млн. куб. м природного газу. 



Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

19 дитячих будинків сімейного типу 
(виховуються 132 дитини); 

 158 прийомних сімей 
 (виховуються 317 дітей). 

ФУНКЦІОНУЄ: 

1 дитячий будинок сімейного типу; 
 5 прийомних сімей. 

СТВОРЕНО: 

Фінансування 
молодіжної політики, 

тис. грн. 

Проведено обласний конкурс проектів, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, фінансування 
яких здійснюватиметься за рахунок обласного бюджету. 

Запроваджено конкурс он-лайн 
ідей для молоді  система 

рейтингової оцінки проектів та 
ідей активної молоді. 



Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Усіма формами оздоровлення та відпочинку  
охоплено 47,9 тис. дітей (46,9%). Фінансове забезпечення 
оздоровчо-відпочинкової кампанії становить 20 млн. грн. 

З обласного бюджету направлено 
404 тис. грн. на організацію 
оздоровлення та відпочинку  

170 дітей, батьки яких учасники  
АТО та дітей-переселенців. 

Вперше у 2015 році виділено 91,5 тис. грн. для організації 
оздоровлення вихованців Сумського обласного центру 

соціально-психологічної реабілітації. 

Проведено державну атестацію  

3 закладів оздоровлення та відпочинку 

області комунальної форми власності. 



Спорт 

Спортсмени області взяли участь 
у 51 всеукраїнському та 19 міжнародних змаганнях. 

реконструкцію спортмайданчика у 
Білопільській школі-інтернат; 

ремонтні роботи Краснопільського 
стадіону «Явір»; 

модернізацію футбольного поля у 
смт Жовтневе Білопільського району; 

облаштування спортзали в приміщенні 
гуртожитку ПрАТ «Монделіс Україна» 
у м. Тростянець.  

Представники області вибороли 645 медалей,  
у тому числі 213 золотих, 217 срібних та 215 бронзових. 

ПРОВЕДЕНО: 

Врегульовано майнові питання по гуртожитку 
ДЮСШ «Футбольний центр «БАРСА», 

що дає змогу продовжити його будівництво. 

ПРОФІНАНСОВАНО, 
млн. грн. 

Підготовлено 2 заслужені майстра спорту України, 13 майстрів 
спорту України міжнародного класу, 62 майстра спорту України. 



Культура  

ремонти закладів на 22,9 млн. грн.; 
енергозберігаючі заходи на 10 млн. грн. 

За рахунок коштів ДФРР капітально 
відремонтовано Самотоївський СБК 

Краснопільського району  
(освоєно 966,1 тис. грн.). 

«Інформаційний центр Вікно в Америку»; 

«Мова. Культура. Німеччина»; 

  «Бібліотека – центр діалогу культур». 

Упроваджено геоінформаційну 
систему «Картка». 

ПРОФІНАНСОВАНО, 
млн. грн. 

ПРОВЕДЕНО: 

Реалізація проектів: 



Культура  

Проведено 235 виставок, 7 тис. екскурсій. 

Патріотичний захід «Рід-
на земле моя, ти ко-

зацькою піснею щедра» 

Культурно-мистецький фес-

тиваль «Єдина Сумщина. 
Єдина країна» 

Культурно-мистецький 
фестиваль «Тобі, єдина 
Україно, натхнення, 
творчість і любов!» 

Міжнародний літературно-мистецький 

фестиваль «Кролевецькі рушники» 

Всеукраїнський сільський фестиваль 

«Боромля» 

Реалізовано 74 проекти міжнародного, всеукраїнського  
та регіонального рівнів (2014 рік  67). 



Сумщина серед регіонів України 

Сумська область серед регіонів-сусідів  
за 9 місяців 2015 року 

Полтавська  18 МІСЦЕ 

9 місяців  

2013 року 
2013 рік 

9 місяців  

2015 року 

27 місце 26 місце 12 місце 

Черкаська 19 МІСЦЕ 

Чернігівська 21 МІСЦЕ 

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА  

соціально-економічного розвитку регіонів України 


