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ПУБЛІЧНІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ВЛАДИ
РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ
50 НАЙБІЛЬШИХ МІСТ
УКРАЇНИ

Перша сходинка − 72%
(рівень транспарентності «А-»)
у рейтингу прозорості 50-ти
найбільших міст України,
Словацький інститут
економічних і соціальних
реформ (INEKO).

СЕРЕД 24 МІСЬКИХ РАД
ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Перше місце серед
24 міських рад обласних
центрів у забезпеченні
доступу до публічної
інформації – Центр
політичних студій та
аналітики «Ейдос».

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

СЕРЕД ВЕБ-РЕСУРСІВ
ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ

Інформаційний портал Сумської
міської ради посів І місце серед
веб-ресурсів обласних центрів,
отримавши 315 балів:
за повноту, навігаційну
доступність та доступність
форматів – Центр політичних
студій та аналітики «Ейдос».

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У МІСТІ СУМИ
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СУМСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ
ПРИЙНЯТО ПРОГРАМУ СПРИЯННЯ
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА У М. СУМИ
НА 2019–2021 РОКИ
Мета: Налагодження ефективної взаємодії інститутів
громадянського суспільства з органами місцевого
самоврядування на засадах партнерства
Заходи:
•
•
•
•

Тематичні тренінги
Семінари та вебінари
Інформаційні кампанії
Конференції з підвищення рівня
громадянської освіти населення
• Міський конкурс з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства
щодо розвитку громадянського суспільства

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

• День громади
• Форум інститутів громадянського
суспільства
• Конкурс успішних практик реалізації
громадських ініціатив
• Розроблення плану інтеркультурного
розвитку міста

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ. ДОХІДНА ЧАСТИНА

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ ДО
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017–2018 РР., МЛН ГРН
+17,5 %
+14,1 %

1 615,4 1 590,8

Власні доходи
загального фонду

1 374,4 1 394,0

Офіційні трансферти
загального фонду
+20,8 %

Власні доходи
спеціального фонду

в 2,8 раза

84,3

101,9
19,4

2017
= 2 872,1

53,7

Офіційні трансферти
спеціального фонду

2018
+ 489,7
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

= 3 361,8
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ. ДОХІДНА ЧАСТИНА

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАДХОДЖЕНЬ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

1645 млн грн

НАЙБІЛЬШІ ПЛАТНИКИ ПДФО:

1043 млн грн

31,0 %
48,9 %

• ПАТ «Сумихімпром»
• СД УДППЗ «Укрпошта»

• ПАТ «Насосенергомаш»

97,1 % до плану
↑23,5 %, ніж у 2017

• ПрАТ «Технологія»

97,0 % до плану
↑16,4 %, ніж у 2017

• СумДУ

11,0 %

• ТОВ «Кусум Фарм»

↑13,5 %, ніж у 2017

• ТОВ «Гуала Кложерс Україна»

367 млн грн
5,0 % 169 млн грн
↑3,0 %, ніж у 2017

офіційні трансферти
місцеві податки та збори
інші джерела надходжень

• ДП «Завод обважених
бурильних та ведучих труб»

4,1 % 137,8 млн грн

• ТОВ «ВП «Полісан»

94,5 % до плану
↑8,8 %, ніж у 2017

• ПАТ «Сумиобленерго»

податок на доходи фізичних осіб
акцизний податок

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА
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СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ
М. СУМИ ЗА 2017–2018 РР., МЛН ГРН
+18,6 %
+18,6 %

∑ 2 797,7

Державний бюджет
Обласний та інші рівні
бюджетів

∑ 2 358,7
1 509,5

-3,8 %

Міський бюджет

2017

32,1
0,3
555,3

= 3 037,5

1 281,7

+ 412,9

∑ 652,7
108,9
1,4
542,4

Бюджет розвитку

631,5

∑ 587,7

6,5

Спеціальний фонд

47,0
0,3

Загальний фонд

1 002,8

∑ 678,8

Бюджет розвитку

3,7

-12,9 %

Спеціальний фонд

Загальний фонд

1 352,2

∑ 512,0
60,6
1,4
450,0

%
2018 +18,1
= 3 450,4

Зменшення обсягу бюджету розвитку у 2018 році пов’язане
зі збільшенням видатків соціального спрямування

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

8

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

ВИДАТКИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ – 2
(82,1 % ДО ПЛАНУ)
Енергозбереження
Транспорт, дорожнє господарство
Будівництво та регіональний розвиток
Житлово-комунальне господарство
Фізкультура і спорт
Культура
«Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей»
«Місто Суми – територія добра та милосердя»
Соціальний захист

Охорона здоров’я
Освіта

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

298 МЛН ГРН

43,1 +68,4 %
60,6
143 -11,8 %
387 +5,0 %
33 +25,0 %
55 +18,0 %
34 млн грн
73,5 млн грн

1101 млн грн
+14,6 %

357 млн грн +6,0 %
+18,1 % 752,5 млн грн
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА СУМИ ДО 2027 РОКУ
МЕТА – ВИЗНАЧИТИ:
•

ДІЮЧІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

•

СЦЕНАРІЇ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

•

ЕТАПИ І ТЕРМІНИ ДОСЯГНЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРІОРИТЕТІВ

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Місія
Бачення
Стратегічні пріоритети та цілі
Прогноз економічного та соціального
розвитку міста на середньостроковий період
Swot-аналіз
Профіль громади
Аналіз місцевої типології
Сценарний аналіз
Базовий, оптимістичний та песимістичний
сценарії розвитку міста
Аналіз конкурентних переваг
Природні загальні та унікальні переваги

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА СУМИ ДО 2027 РОКУ
ПРОВЕДЕНО

•

Тематичні стратегічні сесії по 13 галузях життєдіяльності міста та соціологічні дослідження,
які будуть використовуватись при розробці Стратегії розвитку міста Суми у 2019 році.

•

Створено сторінку «Стратегія розвитку міста Суми 2027» у соціальній мережі,
документація з розробки Стратегії доступна на Інформаційному порталі Сумської міської
ради.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЕКОНОМІКА МІСТА. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ МІСТА

Суми мають високі соціально-економічні показники розвитку. За підсумками І та ІІ півріччя
2018 року рейтинг інвестиційної привабливості міста Суми на рівні invA- (висока інвестиційна
привабливість м. Суми порівняно з іншими суб’єктами рейтингування) та довгостроковий
кредитний рейтинг м. Суми за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaАз прогнозом «стабільний» − висока кредитоспроможність, порівняно з іншими українськими
позичальниками, проведений ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг».

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЕКОНОМІКА МІСТА. ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

ПРОВІДНОЮ ГАЛУЗЗЮ МАТЕРІАЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА ТА ОДНІЄЮ
З ОСНОВНИХ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ
ГАЛУЗЕЙ В М. СУМИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
У січні-грудні 2018 року підприємства реалізували промислової

22 млрд грн – 46,6%

продукції на суму
загальнообласного показника, що на 11,3% більше, ніж у 2017 році

СТРУКТУРА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ВИРОБНИЦТВА
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Машинобудування, крім монтажу машин і устаткування
Гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
Фармацевтичні продукти і фармацевтичні препарати
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Інші види продукції

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

15,9 %
14,7 %
15 %
8,4 %
3,4 %
32,4 %
10,2 %

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЕКОНОМІКА МІСТА. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

КОНЦЕПЦІЯ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ
«СУМИ»

17,5 га
Район заводу «Центролит»
• Сумською міською радою у травні 2018 року прийнято рішення «Про
затвердження Концепції індустріального парку «Суми» та створення
індустріального парку «Суми» терміном на 30 років, загальною
площею 17,5 га.
• З метою залучення державної підтримки на облаштування
індустріального парку «Суми» забезпечено його включення
до Реєстру індустріальних промислових парків.
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

МІСТО ТА ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕНІ ЯК РЕГІОНИ
З ЖОВТИМ РІВНЕМ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ.
У ЛИСТОПАДІ-ГРУДНІ 2018 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ СУМЩИНИ
БУЛО ВВЕДЕНО ВОЄННИЙ СТАН.

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ МІСЬКОГО ГОЛОВИ СТВОРЕНО РАДУ
З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОНИ М. СУМИ:
•

тривало формування та забезпечення функціонування
підрозділів територіальної оборони

•

проведено збори військовозобов’язаних

•

посилено патрулювання та охорону об’єктів
життєзабезпечення, оновлено матеріальний та інший резерв

•

облаштовано 6 блокпостів на в’їздах у місто

•

блокпости оснащено комплексом засобів відеонагляду з
передачею сигналу в режимі реального часу
(194 тис грн з міського бюджету)

•

забезпечено харчування формувань територіальної оборони
під час воєнного стану (з міського бюджету 455 тис грн)

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

•

339 370 грн субвенції з міського бюджету
•
передано для Сумського міського військового
комісаріату виконання завдань територіальної
оборони.

•

1 525 410 грн – фінансова допомога
для в/ч А 1476 на поточний ремонт будівель.
Науково-дослідному центру ракетних військ і
артилерії МО України (м. Суми) передано
субвенцію на суму 156 770 грн.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

•

Управлінню СБУ в Сумській області надано
субвенцію на суму 3 млн 150 тис грн на
реконструкцію центру по боротьбі з
кіберзлочинністю та впровадження системи
охоронної сигналізації ситуативного центру.
На матеріальне заохочення найбільш активних
членів 2 громадських формувань («АльфаПравозахист», «Шериф») було виділено кошти
на суму 80 000 грн.

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО

ВИДАТКИ НА ГАЛУЗЬ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
СКЛАЛИ 1 МЛРД 101 МЛН ГРН
•

60 учасників АТО з міського бюджету
отримали цільову допомогу на придбання
житла по 350 тисяч на загальну суму 21 млн
грн

•

24 учасники АТО: купили 22 квартири та
2 приватні будинки, з них 4 особи – за
межами Сум. З початку поточного року ще
19 осіб придбали житло.

•

За допомогою генератора випадкових чисел
розподілено 251 земельну ділянку серед
403 претендентів – учасників АТО.

•

•

Учасникам АТО надано у власність 108
земельних ділянок.

23 дітям загиблих в АТО щомісяця
виплачувалася грошова допомога в розмірі
100 % від прожиткового мінімуму (600 тис грн)

•

•

Надано матеріальної допомоги учасникам
АТО та членам їх сімей на 3 млн 184 тис. грн:
84 сім’ям учасників АТО, 36 учасникам АТО,
які отримали контузію, 51 сім'ї – допомогу на
вирішення соціально-побутових питань.

19 добровольцям-учасникам АТО (241,7 тис.
грн) надано одноразову матеріальну
допомогу, на оплату транспортних послуг, на
оздоровлення.

•

167 військовослужбовцям – контрактникам
виплачено одноразово по 3 тисячі гривень

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО

•

У «Центрі обслуговування учасників
бойових дій, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей». Введено в
експлуатацію 3 лікувальні ванни для
реабілітації осіб із хворобами опорнорухового апарату. Працюють терапевти,
неврологи, фізіотерапевти та
психотерапевти. Устатковано кабінети
фізіотерапії та електротерапії –
2 млн 371,5 тис. грн.

•

Лікувалася 1 171 особа.
Надано понад 14,8 тис. послуг.

•

Допомога з державного бюджету:

•

38 учасників АТО та постраждалих
учасників Революції Гідності пройшли
психологічну реабілітацію в 4 санаторних
закладах. З держбюджету
профінансовано 302,2 тис. грн.

•

За кошти держбюджету забезпечено
виплату грошової компенсації на
придбання житла:

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

•

5 учасникам АТО з інвалідністю та 6 родинам
сімей загиблих на 10,8 млн грн (придбали
житло 5 осіб)

•

Трьом внутрішньо переміщеним особам, які
захищали територіальну цілісність України на
2,7 млн грн (житло придбали 2 особи)

•

Трьом особам з інвалідністю внаслідок війни
1-2 груп з числа учасників бойових дій на
території інших держав та члену сім’ї загиблого
– на 4,4 млн. грн. (три особи придбали житло)

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

•

Проект «пакунок малюка»: видано батькам 394
новонароджених дітей.

•

925 сімей, 1 572 внутрішньо переміщених осіб
оформляють допомогу на оплату житловокомунальних послуг. Виплачено 16 млн гривень.

•

•
•

Профінансовано 53 млн грн для організації
безоплатного проїзду пільгових категорій у
транспорті КП «Електроавтотранс» та 3 млн.
гривень у приміських потягах.

•

Укладено 331 договір на забезпечення 1 550 містян
з інвалідністю 3 949 засобами реабілітації на
10,132 млн гривень.

•

815,9 тис. грн надано товариству «Феліцітас» для
соціальної реабілітації осіб з інвалідністю.

•

731 Почесному донору України виплачено
одноразову матеріальну допомогу по 750 грн.

•

«Сумським міським територіальним центром
соціального обслуговування «Берегиня» надано
3 404 соціальних послуг.

За програмою «Місто Суми – територія добра та
милосердя» – 73,5 млн грн виплачено 75 тис. осіб. •
Щомісяця понад 19 тисячам сімей міста та
виплачувалася державна соціальна допомога.
•
За рік – 302 млн гривень.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Продовжує функціонувати «Університет третього
віку», працюють 9 факультетів.
Надається транспортна послуга «Соціальне таксі».

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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РЕМОНТ ДОРІГ

КП «Шляхрембуд» виконав роботи з капітального та поточного
ремонтів реконструкції, санітарного утримання вулично-дорожньої
мережі міста, поточного та капітального ремонту засобів
регулювання дорожнього руху, нанесення дорожньої розмітки
НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ ОБ’ЄКТИ

Капітальний ремонт
вул. Роменська

8489,3

вул. Холодногірська

вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (тротуар)

Реконструкція
Поточний ремонт

вул. Ковпака

5589,9
1137
1911,2

35 доріг вулиць

вул. Чернігівська
вул. Троїцька
вул. Супруна
вул. Степана Бандери
вул. Пушкіна
вул. Героїв Крут
вул. 20 років Перемоги

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

13349,9
7817,2
5999,8
10654,2
5180,3
11662,7
10000

154 тис. м2
асфальту

140 млн грн

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ВПРОВАДЖЕНІ ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ГАЛУЗЯХ
«ОСВІТА», «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я», «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»,
«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» НА СУМУ 49,8 млн грн:
41,4 %

Кошти міського бюджету

7,5 %

Кошти державного бюджету
Кошти НЕФКО

0,6 %

Грантові кошти (GIZ)

0,3 %

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

•

«Партнерство з модернізації: енергоефективність у
лікарнях» − проект, організований Німецьким
товариством з міжнародного співробітництва (GIZ)

•

Проведено енергоаудити у 7 медичних закладах міста

•

Відібрано об’єкт для впровадження пілотного проекту
за рахунок грантових коштів (GIZ) на суму 300 тис. євро
(надійшов 1 транш − 120 тис. євро) «Енергоефективна
термомодернізація «Дитячої клінічної лікарні Святої
Зінаїди»

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПРОЕКТИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
•

«Підвищення енергоефективності в
дошкільних навчальних закладах м. Суми» –
кредитні кошти Європейського інвестиційного
•
банку на суму 5,2 млн євро.

•

«Покращення енергоефективності в освітніх
закладах м. Суми» – проект спільний з
фінансовою корпорацією (NEFCO).

•

«Модернізація та реконструкція системи
водовідведення у м. Суми» – кредитні кошти

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

НЕФКО (близько 1,2 млн євро) та
Європейського Союзу (близько 0,25 млн євро)
«Підвищення енергоефективності в освітніх
закладах міста Суми» – проект фінансується
ЄС. У березні отримано І транш – 70,4 тис.
євро (загальна вартість проекту – 1,6 млн
євро, зокрема, грантова складова – 1,1 млн
євро).

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТА
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ:
•
•
•
•

підвищення якості та рівня безпеки перевезень пасажирів;
створення конкурентного середовища на ринку пасажирських
автотранспортних послуг;
підвищення рівня екологічності та енергоефективності транспортних засобів.
пріоритетне оновлення рухомого складу, призначеного для перевезень
пільгових категорій громадян, осіб з обмеженими фізичними
можливостями.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ШЛЯХОМ:
•
•
•
•
•
•

•

підвищення якості та рівня безпеки, розширення мережі тролейбусних
маршрутів;
поліпшення обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями;
впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;
впровадження систем GPS контролю, інформаційних і ресурсозберігаючих
технологій;
розроблення заохочувальної системи мотивації для водіїв і кондукторів.
створення конкурентного середовища на ринку пасажирських
автотранспортних послуг,
підвищення рівня екологічності та енергоефективності транспортних засобів.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

23

КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ
ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ
Проект, у рамках якого планується залучення
кредитних коштів Європейського інвестиційного
банку на суму 4 млн євро на реалізацію проекту
«Оновлення рухомого складу тролейбусів КП
«Електроавтотранс»
•

Придбано 4 нові тролейбуси на суму 20 440, 0 тис. грн;

•

Придбано 4 автобуси середньої місткості
на суму 8 420,0 тис. грн;

•

Проведено відшкодування різниці між тарифами на
послуги з перевезення пасажирів на суму 18 473,0 тис. грн;

•

Проведено будівництво/реконструкцію 2,406 км контактної
мережі на загальну суму 11 129,7 тис. грн.;

•

Проведено обстеження пасажиропотоку на міських
маршрутах на суму 199,8 тис. грн;

•

Розроблено та введено в дію автобусний маршрут № 67
«вул. Прокоф’єва – вул. Косівщинська» (обслуговується
комунальними автобусами – 3 од.);

•

Додатково визначено 7 зупинок міського пасажирського
транспорту.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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•

•
•
•
•
•
•

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ У 2018 РОЦІ

Поточний ремонт 3 пішохідних мостів: по
вул. Заливній, вул. Нижньохолодногірській,
вул. Круговій − 420 тис. грн, та технічне обстеження
мосту по вул. Харківській
Пониження бортових каменів до нульового рівня
на 7 пішохідних переходах
Поточний ремонт сходів біля фонтану «Садко» та у
сквері Супруна на загальну суму 57,5 тис. грн
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по
проспекту Курський на суму майже 2 млн грн
Поточний ремонт пішохідних тротуарів на 14
об’єктах благоустрою на загальну суму 2,28 млн грн
Облаштовано 10 посадкових майданчиків на
зупинках громадського транспорту
Капітальний ремонт 11 зупинок громадського
транспорту

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Замінено/встановлено 542 світильники та
12 350 енергозберігаючих вуличних ламп
Введено в експлуатацію 18,1 км мереж вуличного
освітлення
Поточний ремонт фонтану «Садко»
Ремонт фонтанів в сквері Покровський
Ремонт фонтану «Європейський»
Ремонт фонтану на вході в парк ім. Кожедуба
Капітальний ремонт тротуарів з площею замощення
24 121 кв м (19,148 млн грн)
Розроблено схему оптимізації централізованого
водопостачання міста Суми на 2018 – 2025 роки на
суму 779 тис. грн
Після капітального ремонту введено в експлуатацію
міст по вул. Горького

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО

З’явилися нові зелені насадження у скверах Покровський, Харитоненка,
Щастя, у парку «Казка», по вул. Петропавлівська, Кондратьєва, Роменська,
на території в районі оз. Чеха – витрачено 857 тис. грн з фонду охорони
навколишнього природного середовища

ВИСАДИЛИ

• дерев – 1 120 (удвічі більше, ніж у 2017 році)
• декоративних кущів – 500
• тюльпанів – 3 000
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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УТРИМАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ
у житлових будинках

81

у будинках ОСББ та ЖБК (70/30)
у будинках ОСББ

17
7

105 ліфтів

РОБОТИ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
• капітальний ремонт покрівлі у 44 будинках;
• капітальний ремонт системи гарячого, холодного водопостачання та
системи опалення у 45 будинках;
• капітальний ремонт (заміна) водопідігрівачів у 8 будинках;
• капітальний ремонт системи водовідведення, капітальний ремонт
парапетів та вентканалів, капітальний ремонт каналізаційної системи;

117 будинків

• капітальний ремонт електромереж будинку в місцях загального
користування, капітальний ремонт фасадів та балконів у 20 будинках.

31,847 млн грн

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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УТРИМАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОБОТИ, ВИКОНАНІ НА УМОВАХ
СПІВФІНАНСУВАННЯ

4,9 млн грн

ВІДШКОДОВАНО ЗА КРЕДИТАМИ
НА ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

1,63 млн грн

• 1 314 фізичним особам – 1 млн 338,4 тис. грн

• 19 ОСББ – 289,99 тис. грн
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

на 145,7 тис. грн
більше, ніж у 2017
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

«ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У М. СУМИ»
надає 216 видів послуг і визнаний кращим в Україні за
кількістю наданих послуг – моніторинг офісу реформ
адміністративних послуг

ПОРІВНЯННЯ КІЛЬКОСТІ НАДАНИХ ПОСЛУГ
ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ У 2017 ТА 2018 РОКАХ

1 280 310

872 620

623 260
451 135

Послуг

2017

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Консультацій

2018

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
млн грн

12,4

Біометричні паспорти та ID картки

3,64

Надання послуг Національної поліції
Витяг із земельного кадастру

0,937

Довідки громадянина України

0,757

Управління ДАБК та ДАБІ

0,633

Реєстрація місця проживання

0,54

Висновки сан.-епід. експертизи, вет. документів

0,173

Посвідчення мисливця (дублікат)

0,133
понад

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

22,095 млн грн
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ

ОНЛАЙН ШКОЛА.
УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ –
E-LEARNING ПЛАТФОРМА
Зареєстровано 1 881 вчитель та 27 002 учні, об’єднано в
єдиний цифровий інформаційно-комунікативний простір.
Це – автоматизація звітності всіх рівнів, прямі комунікації всіх
учасників освітнього процесу.

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАТУРА
ТА ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА КАРТКА
Впроваджено у центрах первинної медико-санітарної
допомоги № 1 та № 2. Сервіси медичної системи Helsi
надають можливість запису до педіатрів, терапевтів
і сімейних лікарів.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ
Е-DEM

«ВАША ДУМКА»

ЄДИНА СИСТЕМА
МІСЦЕВИХ ПЕТИЦІЙ

Веб-платформа
електронної демократії,
створена Фондом Східна
Європа в рамках програми
«Електронне врядування
задля підзвітності влади та
участі громади» (EGAP).
Проведено електронні
консультації з питань
проведення конкурсу з
призначення управителя
багатоквартирного
будинку.

Веб-ресурс електронних
консультацій – у рамках
співпраці з ГО
«Всеукраїнське
громадське об’єднання
«Інститут Республіка». Для
визначення або
впровадження пріоритетів
розвитку міста.

Через ЄСМП (e-dem.in.ua)
до міської ради надійшло
523 петиції. 158 петицій
набрали 250 голосів.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Електронне звернення
letter@smr.gov.ua, до
відділу звернень
надійшло 639, що на 47 %
більше, ніж у 2017 році
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПЕРВИННА
ЛАНКА
ВИДАТКИ НА ГАЛУЗЬ
«ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»
СКЛАЛИ 357 МЛН ГРН
•

•

Створено 2 комунальні некомерційні
•
підприємства – центри первинної медикосанітарної допомоги, які надають первинну
медичну допомогу.
•
Фінансування первинної медичної
допомоги у IV кварталі, порівняно з ІІІ
кварталом зросло на 40,1 % завдяки
договорам з НСЗУ. Зарплата лікарів зросла
майже на 50 %.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Укладено майже 191 тис. декларацій про
вибір лікаря, що становить 71,8 %
приписного населення міста.
Покращено матеріально-технічний стан
первинної ланки – виділено 5,1 млн грн на
придбання комп’ютерної техніки,
програмного забезпечення, медичного
обладнання.

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ВТОРИННА
ЛАНКА
СМК лікарня № 1
•

•

•

Напередодні реформи ІІ
рівня медичної допомоги
проведено заходи,
спрямовані на оптимізацію
послуг стаціонарної
допомоги

СМК лікарня № 4
•

відкрито кардіологічне відділення –
30 ліжок;

•

відкрито неврологічне відділення –
30 ліжок;

•

у складі хірургічного
відділення функціонують
5 ліжок проктологічних та 10
ліжок гнійної хірургії;

відкрито відділення нефрології та
діалізу – 10 ліжок та 12 діалізних
місць;

•

у складі ортопедотравматологічного
відділення відкрито
10 ліжок нейрохірургічних.

реорганізовано терапевтичне
відділення, яке має у складі
терапевтичні, ендокринологічні
та гастроентерологічні ліжка;

•

відкрито хірургічне відділення № 3,
у якому функціонують урологічні,
проктологічні та гнійні хірургічні ліжка.

на базі кардіологічного
відділення створено
відділення інтервенційної
кардіології та кардіологічне
відділення з
реабілітаційними ліжками;

•

СМК лікарня № 5

у складі неврологічного
відділення відкрито
10 хоспісних ліжок.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

ПРИДБАНО МЕДИЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ НА ЗАГАЛЬНУ
СУМУ 24,3 МЛН ГРН
СМК лікарня № 1
•

•

ангіограф експертного
класу – 16 100,0 тис. грн,
єдиний бюджетний
ангіограф у місті.
Проведено 59
коронарографій,
встановлено 47 стентів;

СМК лікарня № 4

СМК лікарня № 5

•

комп’ютерне обладнання;

•

діагностичне обладнання;

•

обладнання для
фізіотерапевтичного
відділення;

•

реанімаційне обладнання;

•

операційне обладнання;

•

стерилізатор паровий ГП-100;

•

морозильна шафа 2-дверна;

•

комп’ютерне обладнання.

•

для клініко-діагностичної
лабораторії.

операційне обладнання та
інструментарій.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. СУМИ
НА СУМУ 20 МЛН 99 ТИС. ГРН
Дитяча
клінічна лікарня
Святої Зінаїди
•
•
•
•
•

діагностичне обладнання
обладнання для
харчоблоку
комп’ютерне обладнання
фізіотерапевтичне
обладнання
стерилізатор паровий

СМК пологовий
будинок Пресвятої
Діви Марії
•

фетальний доплер

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

ЦПМСД № 1
•

електрокардіограф

ЦПМСД № 2
•

електрокардіограф

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ОСВІТИ

ВИДАТКИ НА ГАЛУЗЬ «ОСВІТА»
СКЛАЛИ 752 МЛН 500 ТИС. ГРН
• Реалізовано концепцію
«Нова українська
школа» для 3 390 учнів із •
123 перших класів міста –
використано близько
20 млн гривень.
• Придбано сучасні дитячі
меблі, ігрове

обладнання, дидактичні • Створено умови для
посібники.
учнів з вадами опорнорухового апарату
Виготовлено проектно(НВК № 16) для
кошторисну
безбар’єрного навчання
документацію на
дитсадок у 12-му
мікрорайоні.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

• Діє освітньо-ресурсний
центр.

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ОСВІТИ

•

Створено Інклюзивно-ресурсний центр
•
№ 1 для надання психолого-педагогічних,
корекційно-розвиваючих послуг.

•

Позашкільною освітою охоплено
10 740 вихованців (571 гурток – 39,4%
від загальної кількості школярів).

•

Дітей-сиріт (100% - 173 дитини)
забезпечено шкільною та спортивною
формою.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Перевірено якість організації харчування
у 62 % закладів освіти (80 % учнів та 100 %
дошкільнят).

•

Здійснюється безкоштовне харчування
для 3 850 дітей пільгових категорій.

•

На організацію оздоровлення та
відпочинку дітей влітку виділено майже
7 млн гривень, що на понад 1 млн гривень
більше, ніж у 2017 році

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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ПАРТИЦИПАТОРНИЙ БЮДЖЕТ

STEAM-центр
У рамках партиципаторного бюджету на базі
Сумської спеціалізованої школи № 7
ім. М. Савченка відкрито STEAM-центр на суму
понад 468 тис. грн:
•
•
•
•

З-D принтери
комп’ютери
навчальні конструктори
робототехніка та
прилади для кабінетів
хімії, біології, фізики

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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ШКІЛЬНА ОСВІТА: УСПІХИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

•

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад – 97 школярів. Нагороджено 159 учнів
дипломами та грамотами.

•

У фінальному етапі змагань Малої академії наук
України за захист наукових робіт Суми вибороли
9 призових місць.

•

В обласному турнірі юних економістів:
І місце – ССШ № 7; ІІ місце – ЗОШ № 12, ІІІ місце –
класична гімназія, ССШ №№ 1, 17, ОШ №№ 4, 21.

•

У ХІІ Всеукраїнському турнірі математичних боїв
команда учнів Сумської класичної гімназії посіла
ІІ місце.

•

Збірна м. Суми (ССШ № 7, ЗОШ №№ 24, 27)
виборола І місце на фінальному етапі IV
Всеукраїнського турніру юних філософів та
релігієзнавців.

•

Збірна м. Суми (ССШ № 7, ЗОШ № 18, класична
гімназія) посіла ІІІ місце на фінальному етапі XVIII
Всеукраїнського турніру юних правознавців.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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ШКІЛЬНА ОСВІТА: УСПІХИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

• стипендію Президента України –
Кулагіна Єлизавета – Сумська гімназія № 1,
Рижкова Анастасія – ЗОШ № 18,
Кисляк Богдан – ЗЗСО № 21);
•

За підсумками ЗНО-2018 чотири учні
отримали по 200 балів – максимальний
результат.

•

У ТОП-200 шкіл України за високі
результати ЗНО 2018 року увійшли:
приватна гімназія «Просперітас»,
класична гімназія, ЗОШ № 15.

•

За високі досягнення у навчанні
отримують стипендії:

•

стипендію голови Сумської обласної
державної адміністрації – 5 учнів
(Сумська гімназія № 1, класична гімназія,
ССШ № 25, ЗОШ №№ 15, 27);

•

стипендію Сумського міського голови –
20 учнів.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕРНЦІАЛ МІСТА

ГАЛУЗЗЮ КУЛЬТУРИ
ТА ТУРИЗМУ
ВИКОРИСТАНО
54 МЛН 500 ТИС. ГРН

• Учасниками Всеукраїнського
фестивалю духової музики «Сурми
України» стали 12 колективів з
України. Під час гала-концерту на
«Ювілейному» встановлено рекорд
України із найчисельнішого
виконання духовного гімну України
(співали 9 212 людей).
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

• У місті традиційно пройшли
міжнародні фестивалі «Органум»,
«Бахфест» та «Булат»,
Всеукраїнський театральний
фестиваль «Чехов-фест».

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОТЕРНЦІАЛ МІСТА

•

У бібліотечних закладах послугами
охоплено 76,6 тис. сумчан, проведено
понад 1 000 інформаційно-масових
заходів.

•

427 юних талантів посіли призові місця у
всеукраїнських та міжнародних конкурсах
і фестивалях (результативність 50,3 %).

•

26 учнів та викладачів Сумських шкіл
естетичного виховання взяли участь
у 8 престижних конкурсах у Києві, Вінниці,
Дніпрі, Львові, Мукачевому та Італії,
завоювавши призові місця та Гран-Прі.

•

Відбулись великі мистецькі проекти «Нові
імена – майбутнє Є!» та «На струнах
душі», обласний конкурс «Джаз-Вітраж»
та І Всеукраїнський конкурс юних
виконавців на народних музичних
інструментах «Віртуози Сумщини», у
якому взяли участь 176 юних талантів
з 11 областей України.

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

•

Талановитих дітей та молодь об’єднали
конкурси і фестивалі «Сумська Терпсихора»,
«Кубок Візаві», «Зоряна надія», «Сумські
візерунки», конкурс юних художників
ім. М. Г. Лисенка.

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ
ЗА ПРОГРАМОЮ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
ТА СПОРТ» ВИКОРИСТАНО 33 МЛН ГРН

•

Проведено 88 змагань, у яких взяли участь понад 3 190 сумчан.

•

Команда «Сумчанка» стала чемпіоном України з хокею на траві, посіла 4 місце у клубному Кубку
Європейських чемпіонів вищого дивізіону в Шотландії, перші місця у міжнародних турнірах з
індорхокею в Німеччині та Нідерландах.

•

Надано фінансову підтримку КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» на суму 1,55 млн
грн, яким організовано і проведено 34 спортивно-видовищні та культурно-масові заходи. Завойовано 27
призових місць у змаганнях різних рівнів.

•

Покращено результати спортивної майстерності з 42 видів спорту, підготовлено 1 заслуженого майстра
спорту України (Скрипник Світлана – пауерліфтинг), 1 майстра спорту України міжнародного класу
(Коренев Денис – кікбоксинг) та 25 майстрів спорту України

14418

Утримання 6 міських комунальних закладів

8200

Підтримка ДЮСШ
Підтримка СК «Сумчанка»
113 СМЗ, проведеня 10 НТЗ, участь у 38 змаганнях
Підтримка «Тенісна Академія»
Стипендії міського голови талановитим спортсменам
ЦФЗН «Спорт для всіх» та СМЗ за місцем проживання

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

3586,7
1777
1549,7
507,5
413
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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МОЛОДІЖНИЙ РОЗВИТОК

ЗА ПРОГРАМОЮ «МОЛОДЬ МІСТА СУМИ» ВИКОРИСТАНО 6 МЛН 945 ТИС. ГРН
•

Ігри Героїв «Сила Нації» за участю
тяжкопоранених учасників бойових дій в
зоні АТО з різних міст України.

•

Спортивно-патріотична теренова гра
«Ревин Яр».

•

Фестиваль танцю «DIY dance», молодіжні
конкурси-фестивалі «Sumy Extreme Style16», «Sumy Extreme Style-17».

•

Байдаркові сплави «Байд-тур», похід до

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Карпат, змагання зі страйкболу, турнір з
гри лазертаг, змагання з картингу, літній
англомовний наметовий табір «Joy Camp».

•

З метою підтримки інститутів
громадянського суспільства проведено
конкурс проектів програм, розроблених
інститутами громадянського суспільства у
сфері роботи з дітьми та молоддю.
Реалізовано 6 проектів. Фінансова
підтримка – 221 тис. грн.
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КОНКУРСНІ ТОРГИ – ЗАОЩАДЖУЄМО БЮДЖЕТНІ КОШТИ

РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК ЗДІЙСНЕНО

ЗАКУПІВЕЛЬ – 4 390
1,69 МЛРД ГРН
ЕКОНОМІЯ – 38,97 млн грн
Допороги
Тендер
Завершені закупівлі
Закупівлі, що не відбулися
Скасовані
Інші

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

Тендер
430
216
38
20

Допороги
3635
30
18
3
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КОНКУРСНІ ТОРГИ – ЗАОЩАДЖУЄМО БЮДЖЕТНІ КОШТИ

Порівняно з 2017 роком, проведено на 587
процедур більше, з них тендерних процедур –
на 56 закупівель більше. Із загальної кількості
проведених розпорядниками закупівель, завершені
закупівлі становили 4 065 (92,6 %).

1569
1552

Департамент інфраструктури міста
Управління освіти і науки

590

Відділ охорони здоров'я

342
178

Виконавчий комітет
Управління капітального будівництва
Відділ культури та туризму
Департамент забезпечення ресурсних платежів
Департамент соціального захисту населення
Управління архітектури та містобудування
Департамент фінансів та економіки

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

47
42
41
22
7

Відділом з конкурсних торгів
проведено для виконавчого комітету
Сумської міської ради через систему
ProZorro за 2018 рік 261 допорогову
закупівлю на 14,02 млн грн, та 81
тендерну процедуру на 41,83 млн грн.
Економія бюджетних коштів протягом
року становила 2,1 млн грн.
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СУМИ – МІСТО, ЯКЕ МИ ЛЮБИМО!

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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СУМИ – МІСТО, ЯКЕ МИ ЛЮБИМО!
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СУМИ – МІСТО, ЯКЕ МИ ЛЮБИМО!

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
СУМСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
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