


підвищення добробуту та створення комфортних умов для
проживання громадян;

підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, створення
умов для підвищення конкурентоспроможності економіки
СМТГ, сприяння підвищенню економічної активності;
забезпеченню зайнятості населення;

сприяння залученню інвестицій в економіку міста,
покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу СМТГ; сприяння
подальшому розвитку міжнародного співробітництва,
розширення та поглиблення зовнішніх зв’язків з метою
реалізації інвестиційних проєктів;

підвищення рівня поінформованості іноземної спільноти про
місто Суми; підвищення якості культурного життя населення,
розвиток туристичного потенціалу міста;

підвищення ефективності та надійності функціонування
громадського транспорту;



забезпечення надання якісних житлово-комунальних
послуг населенню; модернізація житлово-комунальної
інфраструктури

створення умов для поліпшення функціонування установ
охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ
соціально-культурної сфери; забезпечення доступу
мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг;
забезпечення соціального захисту жителів громади;

покращення стану навколишнього природного середовища
та раціональне використання природних ресурсів;

підвищення рівня енергоефективності та
енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері;

підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості
діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів;
залучення громади до ефективного управління містом з
використанням партиципативних підходів.



(у % до попереднього року) 113,0 116,7 111,0 109,6 106,8

(у % до попереднього року) 113,4 121,5 112,4 110,2 107,1

(у % до попереднього року) 100,7 104,5 100,7 100,7 100,7

*по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб 



) 

(у % до попереднього року) % 96,7 114,1 107,0 109,6 110,5

(у% до попереднього року) 118,9 101,2 108,1 108,9 107,6

(у % до попереднього року) Х 180,9 88,6 101,6 103,2

(у % до попереднього року) % 93,8 95,0 103,0 102,9 102,9

(у % до попереднього року) % 97,4 139,8 107,4 107,9 108,3



(у % до попереднього року) % 108,7 107,6 106,8 106,4 105,0
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11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості

2018 рік – прийняття рішення про створення індустріального
парку «Суми», затвердження його Концепції;
2018 рік – включення до Реєстру індустріальних парків;
2021 рік – затвердження Детального плану території біля заводу
«Центроліт» (район індустріального парку «Суми»);
2018-2022 роки – встановлення міською радою зниженої ставки
орендної плати за землю індустріального парку «Суми»;
2022 рік – розробка проєктної документації на підведення
інженерних мереж.

комунальна

: м. Суми, 
район заводу  Центроліт

Green - field 
(земельна ділянка без споруд)
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• виробництво компонентів до автомобілів;
• виробництво готових металевих виробів, металообробки і 
машинобудування;
• виробництво гумових та пластмасових виробів;
• деревообробне виробництво;
• підготовка та зберігання сільськогосподарської 
продукції;
• логістичний комплекс;

адміністративна будівля, науково-дослідницька діяльність.
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Управління відходами на основі замкненого
циклу                                 
(грант Фонду Єдиного економічного Простору 

та Норвегії 170 тис. євро)

Підвищення енергоефективності в дошкільних 
навчальних закладах м. Суми 

(кредит Європейського інвестиційного банку 5,2 млн. євро)

Підвищення енергоефективності
в  освітніх закладах міста Суми

(грант Європейського Союзу 1,1 млн. євро)

Модернізація та реконструкція системи 

водовідведення у м. Суми

(кредит НЕФКО до 1,5 млн євро, інвестиційний грант від Інвестиційної

платформи сусідства (NIP)  до 0,3 млн. євро)

Розбудова системи централізованого
водопостачання та водовідведення Сумської

міської територіальної громади
(розглядається залучення кредиту 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Підвищення 
енергоефективності в 
закладах бюджетної 

сфери міста Суми 
(розглядається 

залучення кредиту ЄІБ, 
або коштів програми

Danida Business Finance)

Оновлення рухомого 
складу та 

електротранспортної 
інфраструктури

(розглядається залучення 
кредиту Європейського
інвестиційного банку)



за результатами 9 місяців 2021 року)
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