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Дорога громадо! 

 

2019-й в історії Сум залишиться як рік багатьох знаменних 
подій, рішень та новацій: місто активно впроваджувало реформи 
в галузях освіти, охорони здоров’я та децентралізації. Разом 
долали виклики, фінансові перепони, відповідно змінювали 
управлінські методи й пріоритети, зважаючи на першочергові 
потреби, забезпечуючи життєдіяльність міста.  

Депутатський корпус підтримав рішення про створення 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади шляхом 
приєднання сіл Піщанської сільської ради. Відтепер спільно 
вирішуємо питання: бюджетні, інфраструктурні, логістичні та 
інші. Модернізація адміністративно-територіального устрою 
області триває, і зміни ще будуть, тож ми повинні бути готовими 
до них. 

Результати конструктивної співпраці міської ради та 
представників експертного середовища: науковців, галузевих 
фахівців, молоді, громадських активістів — лягли в основу 
Стратегії розвитку міста Суми — 2030, схваленої громадськістю 
та депутатським корпусом наприкінці року. Стратегія увібрала в 
себе провідні думки та ідеї, проєкти та програми, з якими буде 
пов’язана довгострокова перспектива міського розвитку. 

Реалізація Стратегії не може бути одноосібною — 
натомість ця справа має об’єднати зусилля громадськості, бізнесу 
та влади, молодих, амбітних та досвідчених фахівців — і 
забезпечити відчутний результат. 

Друзі, насправді ми маємо значний базовий потенціал: 
політичний, науковий, технічний, ресурсний, людський для того, 
аби втілити у життя задумане. Тож гуртуймося у своїй 
відповідальності та любові до рідного міста! 

 
З повагою 
Сумський міський голова   Олександр Лисенко 
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Стратегічний  
розвиток міста 

 
 

 
 

 
Пріоритети 

 Стратегія розвитку міста Суми 2030; 
 розробка брендбуку міста; 
 розробка Плану місцевого економічного розвитку міста 

 
Стратегія розвитку міста до 2030 року, затверджена рішенням СМР від 

24 грудня 2019 року №6246-МР, визначила пріоритети розвитку сумської 
громади на 10 років: конкурентоспроможна економіка, ефективне управління 
містом, доступність міста на локальному та міжнародному рівнях та 
створення можливостей для якісного життя, розвитку творчих здібностей та 
продуктивної роботи сумчан.  

 
Рішенням СМР від 24 грудня №6247-МР затверджено брендбук, 

логотип та візуальну концепцію бренду міста Суми. В основу бренду 
покладено тезу, що місто дає можливість бачити важливе та жити важливим. 
Візуальний образ бренду через емоційні зображення відкриває нове цікаве та 
активне місто, показує сучасних сумчан, їх емоції, здобутки, повсякденне 
життя, а також відображає історію, культуру, архітектуру міста. 

 
Ухвалено План місцевого економічного розвитку міста Суми, 

розроблений у рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне 
зростання». До його підготовки залучили представників бізнесу, громадських 
об’єднань, науковців, депутатів та посадовців. Основні завдання, які були 
сформовані під час розробки плану — сприяння розвитку туристичного та 
кадрового потенціалу, забезпечення умов для зростання приватного сектору 
(тобто малого і середнього бізнесу). Суми отримали від Світового Банку 
статус «Дійсного учасника» Клубу міст.  

 
За ініціативи ГО «Українська асоціація міст, що навчаються», за 

підтримки Інституту ЮНЕСКО з освіти впродовж життя, було направлено 
декларацію щодо приєднання Сум до Української мережі міст, що навчаються. 
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Комунікації з 
громадськістю, 

інформування громади 

 
 
 
 
 
Пріоритети: 

 оперативне інформування громади щодо життєдіяльності міста 
 реалізація політики інтеркультурного міста 
 залучення містян до процесів управління 
 реалізація проєктів розвитку ГС 
 поширення комунікативних інструментів 
 реалізація бюджету участі 

 
Інформаційний простір 

 Інформаційний проєкт «Я—сумчанин»: реалізовано видавничий проєкт 
«Суми: містяни, постаті, земляки» (презентація в 2020 р). Проведено 
II Книжковий форум, фестиваль міської поезії «Ми—Суми» 

 Інформаційний портал СМР — більше 12 новин щодня, всього 
11 750 публікацій. 

 Youtube—канал СМР — кількість переглядів — 631 554.  
 Соцмережі — акаунт «Сумська міська рада» у ФБ —  3 000 підписників. 
 Акредитовано 40 журналістів з місцевих ЗМІ. Проведено близько 

100 медіа-заходів.  
 Проведено відкритий творчий конкурс для журналістів місцевих ЗМІ. 

 
Напрацьовано партнерські зв’язки з питань інформування громади про 

діяльність СМР з ТРК «Відікон», СТС, АТВ, FM-радіо, газетами «Ваш шанс», 
«Панорама», веб-порталами УНІАН, УКРІНФОРМ.  

 
Розвиток громадянського суспільства 

 Розроблено Стратегію інтеркультурного розвитку м. Суми до 
2025 року — відповідно до вимог мережі РЄ «Інтеркультурні міста 
України» в рамках Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства на 2019-2021 роки 

 Реалізовано видавничий проєкт «Суми. Інтеркультурний діалог» в 
рамках роботи мережі РЄ «Інтеркультурні міста України» 

 Проведено міський конкурс з визначення програм, розроблених 
інститутами громадянського суспільства (ГС) у сфері розвитку ГС, для 
реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету на 
2020 рік. Подано 12 проєктів, з яких 9 представлено публічно. У січні 
2020 року визначено три проєкти-переможці, загальна сума 
бюджетної допомоги на які складе 100 тис. грн. 

 Суми стали переможцем конкурсу «Назар у місті» щодо впровадження у 
місті Сіті-бота «Назар», спрямованого на оперативне інформування 
мешканців про аварійні та ремонтні роботи у сфері ЖКГ, надання 
соціальних послуг тощо. 
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Проведено тестування веб-платформи електронної демократії Е-dem, 

створеної Фондом Східна Європа у партнерстві з Держагентством з питань 
електронного урядування України в рамках програми «Електронне 
врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). Проведено 
тестові електронні консультації щодо обговорення містобудівної 
документації. 

Триває реалізація Меморандуму про партнерство та співпрацю у 
питаннях безпеки міста і громадян (міськрада, управління патрульної поліції в 
Сумській області ДПП України, Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській 
області та громадські організації). Проведено публічну консультацію «Як 
зробити місто безпечним для пішоходів?»  

 
Надавалося сприяння у реалізації права громадян на проведення 

мирних акцій та зібрань — у Сумах відбулися 242 масові заходи. 
 
Триває робота з електронними петиціями через портал «Єдина система 

місцевих петицій». Надійшло 662 електронних звернення. Необхідну кількість 
підписів набрали 126 петицій, на 119 з яких надані відповіді. 

 
Тривала співпраця з Фондом «Хелп Поінт Суми» щодо доставки до 

міста Суми гуманітарного вантажу з м. Волен (Швейцарія) — 2 гуманітарні 
«Конвої» (15 машин, 140 тон вантажу). 

 
Партиципаторний бюджет 

 Суми визнані переможцем конкурсу з підтримки Конгресом місцевих та 
регіональних влад РЄ проєкту «Партисипативне бюджетування для 
підвищення рівня інклюзивності в м. Суми». 
 
За проєкти сумчан 2018-го року у 2019-ому проголосували рекордні 

19,2 тис. мешканців міста, які віддали 30,6 тис. голосів, з яких 90% — у 
електронному форматі. Визначено 12 проєктів-переможців. На проєкти 
передбачено 10 млн. грн.  
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Міський бюджет:  
доходи та видатки 

 
 
 
 

 
Доходи 
До доходної частини міського бюджету м. Суми за 2019 рік надійшло 

2 978,1 млн. гривень, що становить 94,7% до затвердженого плану.  
 
Власні доходи — 1 868,8 млн. грн. (загальний фонд — 1 768,4 млн. 

гривень, спеціальний фонд — 100,4 млн. гривень) що становить 94,7% до 
плану на рік та на 8,8% більше за 2018 рік. Недовиконання на 112,9 млн. 
гривень — за рахунок податку на доходи з фізичних осіб «–» 97,3 млн. грн.: 
38 обласних комунальних підприємств змінили «прописку» без зміни 
фактичного місцезнаходження.  

 
Офіційні трансферти — 1 109,3 млн. гривень — 95,5% до плану, на 

32,5% менше за 2018 рік (за рахунок зменшення надходжень по субвенції з 
державного бюджету): 

– на надання пільг та житлових субсидій «–» 512,5 млн. гривень (за 
рахунок запровадження з лютого 2019 року механізму надання субсидій у 
грошовій формі); 

– на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій «–» 23,8 млн. гривень (за рахунок виділення коштів з 
державного бюджету у менших обсягах, ніж у 2018 році). 

 
У загальному обсязі надходжень першість (38,7%) належить податку на 

доходи фізичних осіб — 1152,2 млн. гривень — 92,2% (або «–» 97,3 млн. 
гривень) до плану та на 10,4% перевищує надходження за 2018 рік. 
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Найбільшими платниками ПДФО є: ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Агро-

трейд НД», Сумський державний університет, ПАТ «Сумиобленерго», 
ТОВ «Кусум Фарм», Головне управління національної поліції в Сумській 
області, ТОВ «ВП «Полісан», ТОВ «Неткрекер», АТ «Сумське НВО», 
ТОВ «ГУАЛА ПАК Україна». 

 
Друге місце, 37,3% — офіційні трансферти — 1 109,3 млн. гри-

вень — 95,5% до плану на 32,5% менше за 2018 рік, а саме: 
 з державного бюджету — 1 097,6 млн. гривень (36,9%): субвенції 

соціального характеру — 474,7 млн. гривень (16,0%); трансферти на 
освіту — 331,6 млн. гривень (11,2%); на медицину — 214,0 млн. гривень 
(7,2%); субвенція на шляхове господарство — 48,9 млн. гривень (1,6%); на 
соціально-економічний розвиток — 28,4 млн. гривень (0,9%); 

 з обласного бюджету — 6,4 млн. гривень (0,2%); з бюджетів інших 
рівнів — 5,3 млн. гривень (0,2%), з них 3,4 млн. гривень — грантові 
кошти  GIZ.  

 
Третє місце (14,3%) займають місцеві податки — 426,0 млн. гривень, 

що становить 101,1% до річного плану та на 16,0% більше за 2018 рік: 
1) Плата за землю (6,2%) — 184,5 млн. гривень (102,8% до плану); 
2) Єдиний податок (7,5%) — 224,1 млн. гривень (99,7% до плану) та на 

21,0% більше за 2018 рік (за рахунок зростання загальної кількості платників); 
3) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (0,5%) — 

15,6 млн. гривень (103,0% до плану).  



9 Об’єднуємо  зусилля  заради  розвитку  громади! 

 
Четверте місце (4,5%) займає акцизний податок — 135,3 млн. гривень, 

що становить 99,6% до плану та на 1,9% менше за 2018 рік. Зменшення 
відбулось за рахунок: зменшення частки зарахування акцизного податку з 
виробленого в Україні та ввезеного на митну територію пального; припинення 
діяльності ТОВ фірма «Антарес»; запровадження продажу алкогольних 
напоїв у визначений час доби. 

 

 
5,2% — інші джерела надходжень, які в сукупності складають 

155,3 млн. гривень (88,7% до плану): 
— по загальному фонду (1,8%) — 54,9 млн. гривень: орендна плата за 
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користування майном, що перебуває в комунальній власності — 23,9 млн. 
гривень; плата за надання адміністративних послуг — 20,9 млн. гривень; 
податок на прибуток та частина чистого прибутку, рентна плата за 
використання природних ресурсів, адмінштрафи, держмито — 6,6 млн. грн., 
плата за розміщення тимчасово вільних коштів — 3,5 млн грн. 

— по спеціальному фонду (3,4%) — 100,4 млн. гривень: власні 
надходження бюджетних установ — 81,8 млн. гривень; бюджет розвитку — 
12,4 млн. гривень (в т.ч. пайова участь у розвитку інфраструктури 
населеного пункту — 7,5 млн. гривень, відчуження майна — 4,3 млн. 
гривень, кошти від продажу землі — 0,6 млн. гривень); надходження до 
фонду охорони довкілля — 4,5 млн. гривень; цільові фонди — 1,7 млн. 
гривень. 

 
Видатки 
На видаткову частину бюджету спрямовано 2 976,1 млн. грн, що 

становить 92,0% до затверджених бюджетних призначень, або на 474,3 млн. 
гривень менше проти 2018 року. 

 
Із загальної суми видатків це: 

 Кошти міського бюджету — 1 841,8 млн. гривень. 
 Субвенції з державного бюджету — 1115,2 млн. гривень, з них:  
– освітня субвенція — 311,1 млн. гривень; 
– медична субвенція — 194,7 млн. гривень; 
– на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій — 

49,5 млн. гривень. 
 Субвенції з обласного бюджету — 6,2 млн. гривень. 
 Субвенції з бюджетів інших рівнів — 0,6 млн. гривень. 
 Дотації з місцевого бюджету — 5,1 млн. гривень. 
 Гранти — 7,2 млн. гривень. 
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На забезпечення діяльності бюджетних установ, реалізацію програм 
економічного та соціально-культурного спрямування використано 
2 476,8 млн. гривень (загальний фонд), з яких — заробітна плата — 49,1%, 
соціальне забезпечення — 22,9%, енергоносії — 5,4%, медикаменти та 
продукти харчування — 3,0%, інші напрями — 19,6%. 

 
За кошти спеціального фонду (499,3 млн. гривень), важливою 

складовою яких є бюджет розвитку — 370,6 млн. гривень — було 
забезпечено належне функціонування установ та закладів галузі освіти, 
охорони здоров’я, культури, фізичної культури, соціального захисту та 
пріоритетні завдання розвитку територіальної громади міста. 

 
Фінансування основних галузей: 
«Освіта» (без шкіл естетичного виховання) — 937,5 млн. гривень 

(обсяг освітньої субвенції — 311,1 млн. гривень), з них: поточне утримання — 
830,2 млн. гривень; розвиток закладів освіти — 57,3 млн. грн. (без 
урахування власних надходжень). 

 

 
 «Охорона здоров’я» — 390,3 млн. гривень (обсяг медичної 

субвенції — 194,7 млн. грн): поточне утримання — 341,2 млн. гривень; 
розвиток закладів охорони здоров’я (без урахування власних надходжень) — 
44,1 млн. гривень. 
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«Соціальний захист та соціальне забезпечення» — 

616,2 млн. гривень (з них за рахунок субвенцій з державного та обласного 
бюджетів — 474,1 млн. гривень): утримання установ соціального захисту — 
19,1 млн. гривень; виконання програм «Місто Суми — територія добра та 
милосердя»; «Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей» — 
114,3 млн. гривень. 

 
На розвиток закладів соцзахисту — 0,4 млн. гривень та інші 

напрями — 8,3 млн. гривень (з них грошова компенсація з придбання 
житла — 6,9 млн. гривень). 
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«Культура і мистецтво» (зі школами естетичного виховання) — 
77,8 млн. гривень: утримання закладів культури — 57,7 млн. гривень; 
проведення заходів — 4,1 млн. гривень; розвиток закладів культури (без 
урахування власних надходжень) — 13,7 млн. грн. 

 
«Фізична культура і спорт» — 36,7 млн. гривень, з них:  

 проведення навчально-тренувальних зборів, заходів та змагань —       
1,6 млн. гривень;  

 утримання 6-ти ДЮСШ та міського центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» — 18,4 млн. гривень; 

 фінансова підтримка 5-ти ДЮСШ — 14,5 млн. гривень; 
 надання стипендій міського голови — 0,6 млн. гривень; 
 розвиток закладів фізичної культури (без урахування власних 

надходжень) — 1,4 млн. гривень. 
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Житлово-комунальне господарство — 485,4 млн. гривень: 

 капітальний ремонт житлового фонду — 31,9 млн. гривень; ліфтів — 
13,8 млн. гривень; 

 благоустрій населених пунктів — 345,3 млн. гривень;  
 водопровідно-каналізаційне господарство — 70,6 млн. гривень; 
 фінансову підтримку комунальним підприємствам — 4,7 млн. гривень; 
 поповнення статутного капіталу (КП «Центр догляду за тваринами») — 

0,4 млн. гривень; 
 впровадження вузлів комерційного обліку — 1,1 млн. гривень; 
 виготовлення техпаспортів на житлові будинки — 0,1 млн. гривень; 
 будівництво, реконструкцію об’єктів комунального господарства — 

11,9 млн. гривень; інші видатки — 5,6 млн. гривень.  
 

 
Будівництво та регіональний розвиток — 117,4 млн. гривень, які 

спрямовано на: 
 Будівництво — 43,5 млн. гривень, з них: 
- об’єкти житлово-комунального господарства — 6,1 млн. гривень; 
- освітні установи та заклади — 3,1 млн. гривень; 
- медичні установи та заклади — 5,3 млн. гривень;  
- інші об’єкти комунальної власності — 29,0 млн. гривень. 
 Співфінансування інвестпроєктів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку — 9,5 млн. гривень 
 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій — 50,6 млн. 
гривень 

 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій — 13,8 млн. гривень. 
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Основні показники 
економічного та 

соціального розвитку 

Транспорт та транспортна інфраструктура — 94,5 млн. гривень на:  
 відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими 

тарифами 10,2 млн. гривень; компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян — 61,8 млн. гривень; поповнення статутного 
капіталу — 22,5 млн. гривень. 

 
Ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах — 41,0 млн. гривень. 

 
 
 
 
 

За результатами роботи підприємств різних галузей економіки, суб’єктів 
підприємницької діяльності протягом останніх років  місто має рейтинг 
інвестиційної привабливості на рівні invA– (висока інвестиційна 
привабливість) та довгостроковий кредитний рейтинг за Національною 
рейтинговою шкалою на рівні uaА– з прогнозом «стабільний» (висока 
кредитоспроможність). 

 
Промисловість 
Провідною бюджетоутворюючою галуззю залишається промисловість. 

Підприємства реалізували промислової продукції на 22 млрд грн, це складає 
45,3% загальнообласного обсягу реалізації. 

 
У структурі реалізації продукція підприємств переробної 

промисловості — 65,7%, підприємств з постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря — 32,8% реалізованої продукції.  
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Серед видів діяльності переробної промисловості найбільшою була 
частка підприємств машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 
устаткування — 14,6 %; з виробництва хімічних речовин і хімічної 
продукції — 14,4 %; гумових і пластмасових виробів — 12,9 %; 
металургійного виробництва — 11,9 %; фармацевтичних препаратів — 
3,9 %. 

 
Інвестиції 
Обсяг прямих інвестицій в економіку міста склав 108,2 млн. дол. США. 
 
СМР реалізовувала спільні інвестиційні проєкти розвитку міста з коштів 

міжнародних фінансових та донорських організацій: 
 «Міський громадський транспорт України» — 4 млн. євро на 

реалізацію проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електро-
автотранс» в м. Суми» (Європейський інвестбанк); 

 «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» — 
5,2 млн. євро на проєкт «Підвищення енергоефективності в 
дошкільних закладах м. Суми» (Європейський інвестбанк); 

 14,7 млн. грн — на проєкт «Енергоефективна термомодернізація 
будівлі стаціонару КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (новий 
корпус по вул. Троїцька, 28) (НЕФКО);  

 проєкт «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у 
м. Суми (реконструкція очисних споруд КП «Міськводоканал»)» в 
рамках програми «NIP Україна — Водна програма модернізації» —  
1,5 млн. євро (НЕФКО) та інвестгрант від Інвестиційної платформи 
добросусідства (NIP) — до 0,3 млн. євро. 
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У рамках проєкту «Партнерство з модернізації: енергоефективність у 
лікарнях» (кошти GIZ у сумі 300 тис. євро) та співфінансування з міського 
бюджету завершено пілотний об’єкт «Енергоефективна термомодернізація 
стаціонару (старий корпус) КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 

 
За програмою ЄС «Угода Мерів-демонстраційні проєкти» 

реалізовується проєкт «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах 
Сум». Грант — понад 1,1 млн. євро та співфінансування з міського бюджету. 
Розроблено проєктну документацію з термомодернізації шкіл № 7 та № 9. 

 
Спільно з муніципалітетом м. Мажейкяй (Литва) та партнерами з Естонії 

та Норвегії подали до Фонду грантів Єдиного Економічного Простору та 
Норвегії для регіонального співробітництва концептуальну записку за 
проєктом «Управління відходами на основі економіки замкненого циклу». 
Вона успішно пройшла конкурсний відбір, схвалена Оператором фонду та у 
2020 р. присуджено грант від Фонду грантів Єдиного Економічного Простору 
та Норвегії. 

 
Зовнішнє партнерство 
Сумський міський голова та голова ради Мажейкяйського району 

Відмантас МАЦЕВІЧУС підписали меморандум про встановлення дружніх 
відносин між містами Суми та Мажейкяй. 

 
З представниками делегації Чеської Республіки підписано Меморандум 

про співпрацю в сфері переробки твердих побутових відходів. 
 
З метою реалізації спільних проєктів та заходів у м. Суми перебували 

представники Ради Європи, міжнародні експерти, керівники інвестиційних 
проєктів. З нагоди дня міста Суми відвідали офіційні делегації з м. Люблін 
(Польща), м. Кутаїсі (Грузія), м. Чжуцзі (КНР) та м. Мажекяй (Литва), а також 
Генеральний Консул Республіки Польщі у Харкові. 

 
З ознайомчими візитами м. Суми відвідали: 
– делегація Посольства ФРН; посольств Латвійської, Литовської, 

Естонської Республік в Україні, представники ОБСЄ; керівник Проєкту SES по 
Східній Європі та представник посольства Японії. 

 
У рамках співпраці з м. Люблін в Сумах відбулися робочі зустрічі з 

муніципальними архітекторами міста-партнера щодо спільної розробки 
концепції проєкту скверу польсько-української дружби (вул. Петропав-
лівська, 94) та з представниками муніципалітету Любліна з метою розробки 
та обговорення Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року. Також у 
співпраці з Інститутом Східноєвропейських досліджень (Польща) відбулася 
зустріч координатора з питань України Яцека Ключковського з керівництвом 
міста. 

 
Делегації СМР взяли участь у святкуванні Дня міста Кутаїсі (Грузія) та в 

І Кутаїському міжнародному бізнес-форумі; делегація Сум відвідала Врацу 
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(Болгарія) в рамках Дня міста і «Днів Ботева 2019» та м. Люблін з нагоди  
450-річчя Люблінської унії. 

 
Представники СМР взяли участь у Конгресі Нової  Мобільності 2019 та 

VIII Конгресі Ініціатив Східної Європи у м. Люблін; V Європейському Конгресі 
місцевого самоврядування у Кракові (Польща).  

 

Міське будівництво 
Підприємства виконали будівельних робіт на суму понад 1121,5 млн. грн. — 

це 74 % загальнообласного обсягу. Прийнято в експлуатацію 66,4 тис. кв.м 
нових житлових будівель, що складає 60,1 % загальнообласного показника. 

 

 
Зайнятість населення та ринок праці  
За сприяння Служби зайнятості працевлаштовані 6 299 осіб (+6,8 % 

до 2018 року), рівень працевлаштування безробітних — 34 %. 
 
Послугами центру зайнятості скористались 7 346 сумчан (-1,1 % до 

2018 року). Зареєстровано 9 389 осіб з числа тих, що шукають роботу, в т.ч. 
отримали статус безробітного — 4 745 містян. 

 
На кінець грудня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних на 

обліку становила 2 146 осіб, що на 17,5 % менше проти 2018 року. 
 
Середній розмір заробітної плати становить 9 553,0 гривень, що на 

18,1 % більше 2018 року. 
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Демографічний стан 
На 1 січня 2020 року на території, підпорядкованій Сумській міській 

раді, за оцінкою, чисельність наявного населення складала 265 тис. осіб, у 
тому числі по м. Суми 262,1 тис. осіб, по сільській місцевості 2,9 тис. осіб. 
Упродовж 2019 року чисельність населення зменшилася на 1 325 осіб, у 
тому числі за рахунок природного скорочення на 1 567 осіб, у той час, як за 
рахунок міграційного приросту збільшилася на 242 особи. 

 
Діяльність підприємств комунальної форми власності 
16 КП міської ради надавали послуги із забезпечення життєдіяльності 

міста. Результати їх фінансово-господарської діяльності характеризуються 
такими основними показниками: 

– обсяг реалізації товарів, робіт і послуг — 557,2 млн. грн (+3,4 % до 
2018-го) (найбільшими за обсягами робіт та послуг є КП: «Міськводоканал», 
«Електроавтотранс», «Шляхрембуд», «Сумитеплоенергоцентраль»); 

– прибуток складає 5,7 млн. грн., в основному за рахунок 
КП «Міськводоканал» (17,2 млн. грн.), КП «Сумижилкомсервіс» (2,0 млн. грн.). 

 
КП перерахували до міського бюджету 297,3 тис. грн. податку на 

прибуток підприємств та 344,4 тис. грн. — частину чистого прибутку 
(доходу). 

 
Енергозбереження в бюджетній сфері 
Фактичний обсяг фінансування заходів із підвищення 

енергоефективності в бюджетній сфері у 2019 році становив 39 млн. грн., із 
них 21,2 млн. грн. − кошти міського бюджету, 10,2 млн. грн. — кошти 
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Розвиток інфраструктури, 
міське господарство 

Закупівлі за кошти 
 міського бюджету 

держбюджету, 7,2 млн. грн. — грантові кошти GIZ, 0,4 млн. грн. — грантові 
кошти Європейського Союзу. Відсоток виконання заходів Програми склав 31% 
від запланованого обсягу фінансування на 2019 рік, в тому числі від 
запланованого обсягу фінансування з міського бюджету 91%. 

 
За результатами впровадження енергоефективних заходів в установах 

галузей «Освіта», «Культура», «Охорона здоров’я» економія теплової енергії 
склала 761,8 Гкал у порівнянні з 2018 роком або 1,182 млн. грн. 

 
 
 
 
 
Розпорядниками бюджетних коштів Сумської міської ради за 2019 рік 

здійснено в системі ProZorro 5 130 закупівель на суму 2,27 млрд. грн. При 
цьому економія склала 117,06 млн. грн. У 2018 році показник економії склав 
38,97 млн. грн. Проведено на 740 процедур більше. 

 
Із загальної кількості проведених розпорядниками закупівель, 

завершені закупівлі склали 4 824 (94%). 
 
 
 
 
 
Пріоритети:  

 належний стан житлового фонду та прибудинкових територій;  
 працюючі ліфти; 
 сучасний ландшафтний дизайн міста; 
 ефективне вирішення проблем з ТПВ; 
 якісне забезпечення вуличного освітлення; 
 безперебійне водопостачання;  
 якісний стан дорожнього покриття,  
 реконструкція та будівництво об’єктів комунальної власності  

 
Житловий фонд 
Станом на 1 січня 2020 року житловий фонд міста складає 1 816 жит-

лових будинків з різною формою управління, в тому числі 279 ОСББ та 
7 будинків на самоуправлінні. 

 
У 2019 році створено 19 об’єднань співвласників.  
 
Міська рада відшкодовує частини відсотків за кредитами, залученими 

об’єднаннями співвласників на впровадження енергозберігаючих заходів. За 
2019 рік з міського бюджету за кредитами на заходи з енергозбереження 
1 301 фізичній особі відшкодовано 956,3 тис. грн. та 38 ОСББ — 
825,3 тис. гривень. Це майже на 300 тис. більше, ніж у 2018-ому. 
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Капітально відремонтовано 60 ліфтів: в житлових будинках — 27 од.; в 
будинках ОСББ — 11; на умовах співфінансування — 22 ліфти. 

 
З передбачуваних 20 млн. грн. на капітальний ремонт житлового 

фонду використано 16,5 млн. та здійснено капремонт 42 будинків: дахи — у 
21 будинку, крім того — водопідігрівачі, водостічні системи; 
внутрішньобудинкові інженерні мережі. На капремонт будинків ОСББ 
використано усі 4,74 млн. на ремонтні роботи по 16 будинках. 

 
Мешканці 23 житлових будинків звернулися із заявами щодо дольової 

участі у проведенні капремонту. У 12 з них (в межах фінансування) виконані 
роботи на суму понад 3 млн. гривень.  

 
Озеленення  
КП «Зеленбуд» висадив 109 тис. штук квітів на площі 4 079 га.  
 
Висаджено близько 600 нових дерев та 180 — кущів на загальну суму 

300 тис. грн. Лише на «Хіммістечку» — 100 гледичії та 142 клени 
гостролисті. Здійснено покіс трави на площі 375 га, видалено амброзії на 
площі 39 га. Видалено 614 аварійних дерев, проведено санітарне обрізування 
гілок та омолоджування крон на майже 2 тис. дерев. 

 
Благоустрій 
Коштом міського бюджету здійснювали технічне обслуговування 

фонтанів «Садко», в сквері «Покровський», «Європейський» та фонтану на 
вході до парку ім. Кожедуба. 

 
Виконали роботи з облаштування посадкових майданчиків на 5 зу-

пинках громадського транспорту. Розпочаті роботи з капремонту зупинок 
громадського транспорту «4-а лікарня», «9-й мікрорайон», «Ліцей» по 
вул. Ковпака, «Пансіонат для ветеранів». 

 
Виконано ремонт сходів в районі Універсальної наукової бібліотеки та 

двох секцій сходів біля Меморіалу Вічної Слави на суму 292 тис. грн. 
 
Облаштувано нових та розширено існуючих тротуарів, пішохідних та 

велосипедних доріжок на 19 об’єктах на суму 13 млн. 800 тис. гривень. 
 
Вивіз твердо-побутових відходів 
Вийшли на новий рівень вирішення проблеми ТПВ: у грудні підписали 

Меморандум з чеською компанією «Elektromontáže SÝKORA» про співпрацю у 
сфері переробки ТПВ. Задокументовано будівництво сміттєпереробного 
заводу, впровадження системи мінімізації негативного впливу відходів на 
здоров’я навколишнє середовище. Планується переробка ТПВ шляхом 
сортування на рівні не менш, ніж 90 %, а також утилізації 100 % небезпечних 
відходів. Elektromontáže SÝKORA зобов’язалася інвестувати 80 % коштів у 
будівництво заводу із застосуванням екологічно-чистих технологій та 
забезпеченням контролю за викидами.  
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З метою продовження терміну експлуатації полігону для складування 
твердих побутових відходів, з міського бюджету було виділено 
КП «Сумижилкомсервіс» 4 млн. 429 тис. гривень. Здійснювався ремонт та 
облаштування контейнерних майданчиків для складування сміття  
ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС». 

 
Вуличне освітлення 
КП «Міськсвітло» виконано роботи з поточного ремонту та утримання 

мереж вуличного освітлення на загальну суму 8,6 млн. грн. 
 
Виконано капремонт мереж на проспекті Курському, а також від 

пішохідного мосту по Прокоф’єва до виходу із парку ім. Кожедуба (по дамбі) 
та від ТЦ «Мануфактура» до пішохідного мосту по вул. Прокоф’єва. 
Прокладено 4,5 км мережі, встановлено 60 опор та 195 світильників. 
Виконано капремонт мереж освітлення на міському пляжі в парку ім. 
Кожедуба.  

 
Виконано капремонт скверу Героїв Небесної Сотні на суму  

1 млн. 200 тис. грн. Замощені пішохідні доріжки, встановленні лавки, 
замінено зовнішнє освітлення, відремонтовано дитячий майданчик та 
відновлено озеленення. 

 
Ремонт скверу Ковпака по пр-ту Курському на суму 200 тис. гривень: 

відновлено зовнішнє освітлення, встановлено спортивне обладнання, 
14  лавок. 

 
Водозабезпечення 
КП «Міськводоканал» відпущено води споживачам 12 500 тис. м3, з них 

населенню — 8 700 тис. м3, пропущено 11 900 тис. м3 стоків, з них від 
населення — 8 960 тис. м3. 

 
Здійснювалися поточні ремонти на зовнішніх мережах водопостачання 

та водовідведення на суму понад 1 млн. 140 тис. грн. 
 
Встановлено 455 нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на 

загальну суму 522 тис. грн.  
 
Згідно з Інвестиційною програмою придбано насосні агрегати, виконано 

їх встановлення на загальну суму 425 тис. грн. 
 
Виконані роботи з «Будівництва напірного каналізаційного колектора 

від КНС-6 до вул. Прокоф’єва» на суму 1 млн. 412 тис. гривень. 
 
Одним із найбільш стратегічно важливих об’єктів стала «Реконструкція 

каналізаційного самопливного колектору Д=1000 мм по вул. 1-ша Набережна 
р. Стрілки». Роботи виконані на суму 26 млн. 500 тис. гривень, з них 9 млн. 
500 тис. гривень з міського бюджету, 15 млн. гривень — з Державного 
фонду регіонального розвитку та 2 млн. гривень — з державного бюджету. 
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Контроль за  
благоустроєм територій 

Архітектура та 
містобудування 

Завершено роботи з реконструкції каналізаційного залізобетонного 
колектору Д=600 мм, що проходить по вул. Сеченова від вул. Київська до 
перехрестя вул. Слобідської та Вигонопоселенської. 

 
Протягом минулого року департамент інфраструктури міста провів 

через електронну систему «ProZorro» електронних аукціонів на 
206,5 млн. грн. 

 
 
 
 
 
Здійснено замощення плиткою 3,1  тис. м2 тротуарів.  
 
Проводилася робота з виявлення незаконних тимчасових споруд, 

вивісок та елементів зовнішньої реклами. Здійснювався контроль за 
належним санітарним станом контейнерних майданчиків, зон масового 
відпочинку населення на водних об’єктах міста, зупинок громадського 
транспорту, прибудинкових територій. Значну увагу було приділено 
недопущенню стихійної торгівлі.  

 
Складено 1 552 протоколи про адміністративне правопорушення та 

накладено штрафів на порушників на суму понад 1,143 млн. гривень, 
стягнуто штрафних санкцій на 773 тис. гривень (77%). 

 
 
 
 
 
 
Місто розбудовується 
Міська рада та громада міста висувають перед забудовниками вимоги 

щодо облаштування прилеглих територій та участі у формуванні сучасної 
інфраструктури мікрорайонів.  

 
Розроблено проєкти містобудівної документації та плануються до 

затвердження у поточному році: «Детальний план території по 
вул. Горького — пров. Лікаря З. Красовицького»; «Детальний план території 
обмеженої вул. Горького, вул. Леваневського, пр-т Шевченко та 
вул. Супруна». 

 
Оголошено проведення двох закритих архітектурних бліц-конкурсів:  
– на кращу проєктну пропозицію із реконструкції території, обмеженої 

вул. 1-а Набережна р. Стрілка, річкою Сумка, вул. Кооперативна у м. Суми; 
– на кращу проєктну пропозицію із реконструкції прибережної зони 

річок Сумка і Стрілка від мосту Воскресенський до пішохідного мосту 
Нижньохолодногірський у м. Суми.  
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Капітальне будівництво та 
дорожнє господарство 

Еспланада 
Проєкт містобудівної документації «Детальний план території між 

вулицею Харківською, проспектом Михайла Лушпи і вулицею Івана Сірка» 
(житловий район «Еспланада»), пройшов процедуру громадських слухань та 
схвалений архітектурно-містобудівною радою при управлінні. Рішенням 
Сумської міської ради від 28.08.2019 №494 затверджено детальний план 
зазначеної території. 

 
Індустріальний парк 
Тривала розробка проєкту містобудівної документації «Детальний план 

території Індустріального парку «Суми» біля заводу «Центроліт». Проєкт 
містобудівної документації та звіт про стратегічну екологічну оцінку пройшов 
процедуру громадських слухань та планується до розгляду архітектурно-
містобудівною радою.  

 
Театральна 
За підсумки відкритого архітектурного конкурсу на визначення кращої 

проєктної пропозиції із комплексної реконструкції забудови та благоустрою 
площі Театральна другу премію присуджено пропозиції авторського 
колективу з Сум, а третю — авторському колективу з Києва (першу премію 
не присуджено)  

 
Нові назви 
Проведено громадське обговорення щодо присвоєння назв мікрорайону 

«Озерний» (між вулицями Михайла Кощія, Миколи Данька та Проєктна № 12) 
та вулицям у місті Суми, прийнято рішення Сумської міської ради від 
19.06.2019 № 5318-МР з цих питань.  

 
Проведено громадське обговорення з питання присвоєння назв мостам, 

пішохідним мостам та шляхопроводам у місті Суми, прийнято рішення 
Сумської міської ради від 19.06.2019 № 5319-МР з цих питань.  

 
Виконано демонтаж 178 незаконно розміщених рекламних засобів. 
 
 
 
 
 
На проведення капремонтів вулично-дорожньої мережі та внутрішньо-

дворових доріг використано 84 млн. гривень (зокрема, здійснено ремонт 56 
дворів та прибудинкових територій). 

 
Здійснено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 68,8 млн. 

грн площею 130,8 тис. м2 по вулицях: Володимирська, Героїв Крут, Іллінська, 
Санаторна, Харківська, Юрія Вєтрова, Івана Харитоненка, Тополянська, 
Крайня, Супруна, Нижньосироватська, Горького, Гамалія, Білопільський шлях, 
Інтернаціоналістів, Олександра Невського, Серпнева; проспектах: Курський, 
Михайла Лушпи; провулках: 9 Травня, Безіменний; Покровській площі. 
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Здійснено обслуговування 56 світлофорних об’єктів, заміну 
209 дорожніх знаків. Надано послуги з утримання вулично-дорожньої 
мережі та штучних споруд майже на 42 млн. грн. 

 
Виконані роботи з поточного ремонту тротуарів на вулицях Харківська, 

Веретенівська та Ковпака. 
 
За рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 41 млн. грн за 

підсумками проведених торгів, КП «Шляхрембуд» виконано роботи з 
поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності площею 
35915 м2 на вулицях: Данила Галицького, Гулака Артемовського, Раскової, 
Пушкіна, Ковпака, Садова, Соколина, Космічна, Новомістенська, Рибалка, 
Котляревського, Лучанська, Іподромна, Троїцька, Псільська, 2-га Північна, 
Покровська, під’їзд від вул.Ковпака до обласної клінічної дитячої лікарні, 
пров. Веретенівський. 

 
Продовжували роботи на наступних об’єктах:  

 реконструкція молодіжного центру «Романтика»;  
 будівництво інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга);  
 будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції;  
 «Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка;  
 спортивний майданчик на Ковпака;  
 інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба; 
 спортивний центр «Єдність нації»;  
 реконструкція будівлі школи №22. 

 
Розпочали роботи з реконструкції на наступних об’єктах:  

 першого поверху школи №3; 
 лорвідділення «Дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди»;  
 Сумського пологового будинку Пресвятої Діви Марії;  
 приміщень «Центральної міської лікарні»;  
 неврології «Сумської міської клінічної лікарні №4»;  
 другого поверху адмінбудівлі, вул. Першотравнева, 21;  
 фасаду будівлі, вул. Героїв Сумщини, 3;  
 приміщень, вул. Петропавлівська, 91;  
 підпірної стінки на території Сумської гімназії №1. 

 
У минулому році в повному обсязі виконали роботи на 

таких об’єктах, як:  
 встановлення 4 дитячих та 3 спортивних майданчиків;  
 реконструкція дільничного пункту поліції з обслуговування Курського 

мікрорайону (проспект Курський, 119);  
 реконструкція грального поля на території Сумського НВК №16 по 

вул.  Шишкіна, 12;  
 реконструкція спортивного майданчика на території школи № 20 

(вул.  Металургів, 71);  
 будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б; 
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Комунальний  
транспорт 

Соціальний захист. 
Підтримка учасників АТО 

 реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інженерних 
мереж школи №25; 

 реконструкція лінії освітлення в районі житлових будинків №165/8, 
165/9, 165/10, 165/78 по вул. Г. Кондратьєва. 

 

 

 

Пріоритети: 
 оновлення рухомого складу комунального електричного та 

автотранспорту; 
 підвищення якості транспортних послуг шляхом: 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; впровадження 
електронного квитка. 

 
Придбано 4 тролейбуси на загальну суму 22, 47 млн. грн. 
 
Відшкодовано з міського бюджету різницю між встановленими та 

економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного та 
автотранспорту на суму понад 10 млн. грн. 

 
Розроблено та введено в дію автобусний маршрут № 64А «Добро-

вільна-Центральний ринок». Збільшено випуск тролейбусів на лінію в будні 
дні на маршрутах № 3, 4, 13. 

 
 
 
 
Пріоритети: 

 соціальна підтримка мешканців; 
 якість та доступність соціальних послуг.  

 
Для виконання пріоритетних завдань профінансовано 778 млн. 

гривень. 48% сімей Сумської міської ОТГ, 53 із 109 тисяч сімей охоплені 
системою соціального захисту. Щомісяця 18 тисячам сімей міста 
виплачувалися різні види державної соціальної допомоги. 30 807 
домогосподарств отримували житлову субсидію — за рік на субсидії 
виплачено 296 млн. гривень. 

 
11 929 пільговикам з членами родин (20 327 особам) надано пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг на суму 81 млн. гривень. 
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Бюджетом Сумської міської ОТГ передано до обласного бюджету 
субвенцію в 814 тис. гривень. на забезпечення пільгового проїзду 
автотранспортом. Профінансовано 61,2 млн. гривень для організації 
безоплатного проїзду окремих категорій в комунальному транспорті. 2 млн. 
гривень для пільгового перевезення окремих категорій громадян в 
залізничному транспорті приміського сполучення. 

 
Осіб з інвалідністю; «чорнобильців»; учасників АТО забезпечено 

путівками на суму 2,6 млн. гривень. Забезпечено осіб з інвалідністю 
засобами реабілітації на суму 20 млн. гривень, що в 2 рази більше ніж в 2018 
році — це 100% від потреби. 21 учасник АТО пройшов психологічну 
реабілітацію, для чого з державного бюджету профінансовано 221,5 тис. 
гривень. 

 
Для забезпечення виконання пріоритетів міської ради виконуються 

міські програми «Місто Суми — територія добра та милосердя» та 
«Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей» — профінансовано 
108 млн. гривень. Заходами даних програм охоплено понад 77 тисяч осіб, в 
тому числі 7 тисяч виплат здійснено учасникам АТО та членам їх сімей. 

 
Видатки на пільги окремим категоріям громадян, що задекларовані 

Законами України, але залишились без фінансування, профінансовано з 
міського бюджету, а це: 66,7 млн. гривень, або аж 79% від загальної суми 
програми. 

 
Упродовж року проведено заходи із вшанування ветеранів, здійснено 

капремонти помешкань. Діяло соціальне таксі, яке має попит з 2016 року. 
  
Надано одноразові та щомісячні допомоги 1 300 мешканцям Сумської 

міської ОТГ на 9,3 млн. гривень: на ендопротезування суглобів, шунтування, 
стентування, аортального клапану; лікування онкологічних захворювань.  

 
Забезпечено підтримку громадян, які мають відповідні заслуги перед 

містом (2,9 млн. гривень) шляхом надання додаткових соціальних виплат. 
 
Забезпечено надання додаткових пільг при оплаті за житлово-

комунальні послуги окремим категоріям населення (1 029 особам) на 1,6 млн. 
гривень. 

 
Для соціальної підтримки почесних донорів України виділено 892,3 тис. 

гривень, на проїзд у комунальному транспорті. Виплачено одноразову 
матеріальну допомогу 733 особам по 850 гривень (733 особи) та вперше 
компенсовано санаторно-курортне лікування 2 особам. 

 
За кошти міського бюджету (883 тис. грн.) «чорнобильцям» І категорії 

та дітям з інвалідністю внаслідок ЧАЕС виплачено одноразову матеріальну 
допомогу для придбання ліків. 
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Комунальною установою «Сумський міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», на 
утримання якої профінансовано 11,5 млн. гривень, надано соціальних послуг 
3 457 громадянам. 

 
Забезпечено функціонування Центру реінтеграції бездомних осіб, на 

утримання якого профінансовано 2 142,1 тис. гривень. 
 
Функціонує власний сайт департаменту соціального захисту населення, 

офіційна сторінка в мережі «Фейсбук». 
 
Уведено в дію багатоканальну телефонну лінію 788-888, що дає 

можливість оперативно реагувати на звернення громадян з різних питань. 
 
Допомога учасникам АТО 
Місто Суми одним із перших з 2014 запровадило окрему міську 

програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей.  
 
Для придбання житла 60 учасниками АТО передбачено 21 млн. 

гривень, з яких перераховано кошти 33 особам, 25 отримали дозвіл на 
придбання квартир. 

 
На 2 млн. грн. профінансовано допомогу учасникам АТО та членам їх 

сімей, зокрема: одноразова тим, хто отримав поранення та контузію, особам з 
інвалідністю, родинам учасників АТО, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, іншим категоріям. Здійснюється медичне забезпечення учасників 
АТО — понад 500 тис. грн. Для підтримки дітей учасників АТО та дітей 
загиблих учасників АТО направлено 8,3 млн. гривень: харчування; 
оздоровлення; щомісячні виплати. 

 
Для підтримки сімей загиблих учасників АТО направлено майже 

700 тис. гривень. Вперше запроваджено відшкодування витрат сім’ям 
загиблих за проїзд один раз на рік до будь-якого населеного пункту України 
та назад залізничним транспортом (компенсацію отримали всі бажаючі, а це 
14 осіб). 

 
Забезпечено надання допомоги добровольцям з числа учасників АТО (у 

розмірах, як учасникам бойових дій): пільги за ЖКП — 75%, одноразові 
виплати, транспортні послуги, санаторно-курортне лікування. На обліку в 
департаменті 20 добровольців, на соціальну підтримку яких направлено 
308 тис. грн. 

 
Активно продовжує роботу «Центр учасників бойових дій» для 

функціонування якої в звітному періоді профінансовано 3 млн. гривень. 
Придбано фізеотерапевтичний комплекс BTL-600 «Лімфодренаж», 
тренажери та спортивне обладнання, апарат імпульсний, концентратор 
кисневий.  
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Розвиток галузі  
«Охорона здоров’я» 

 
 
 
 
Пріоритети: 
 Реформування галузі 
 Покращення якості медичних послуг 
 Поліпшення матеріально-технічної бази лікарень 
 
У медичних закладах вторинного рівня тривала підготовка до 

укладання договорів з Національною службою здоров’я України за 
Програмою медичних гарантій. Наразі 6 закладів вторинного рівня 
зареєстровані у статусі КНП — комерційне некомунальне підприємство, 
отримано ліцензії МОЗ на провадження медичної практики. Для закладів 
«вторинки» придбано 200 ноутбуків на суму майже 3 млн. грн. Усі лікарі та 
медичні сестри мають достатній фаховий рівень, пройшли спеціалізовану 
підготовку. 

 
Покращення якості медичних послуг. З цією метою створено: 

 міський сурдологопедичний центр у міській лікарні № 5: діагностика, 
лікування і профілактика отоневрологічних захворювань та 
реабілітація (слухопротезування) дорослих і дітей.  

 міський центр цереброваскулярної та серцево-судинної патології у 
«ЦМКЛ»: надання спеціалізованої допомоги хворим з гострою і 
хронічною церебро-васкулярною та серцево-судинною патологією; 

 ліжка судинної хірургії та комбустіології у хірургічному відділенні 
«ЦМКЛ»; 

 нейрохірургічне відділення у «ЦМКЛ». 
У поліклініках міста запроваджено електронний запис до лікарів. 

 
Поліпшення матеріально-технічної бази лікарень. 
Обладнання на суму близько 12 млн. 500 тис. грн придбано у 

лікувально-профілактичні заклади: «Центральна міська клінічна лікарня» — 
3 млн. 300 тис. грн.; «Клінічна лікарня №4» — 66,0 тис. грн; «Клінічна 
лікарня №5» — 4 млн. 17 тис. грн.; «Дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди» — 382 тис. грн.; «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 
Марії» — 252 тис. грн.; «Клінічна стоматологічна поліклініка» — 
409 тис. грн.; «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 — понад 
1 млн. грн.; «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» близько 
10 тис. грн. Для медичних закладів придбано: апарат УЗД; 
електронейроміограф; кардіостимулятор; кисневі концентратори, 
рентгенівська, стоматологічна установки та інше лікувальне, реабілітаційне, 
діагностичне, комп’ютерне обладнання. 

 
У лікувально-профілактичних закладах проведено капітальні ремонти 

на суму 6 млн. 610 тис. грн. Здійснено ремонти відділень, кабінетів 
фахівців, приміщень, системи тепло- та водопостачання, ліфтів. 
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Освітній  
потенціал міста 

Енергозбереження 
Здійснено заходи за програмою «Заходи з енергозбереження» — 

7 млн. 651 тис. грн., що становить 63,7% до затверджених бюджетних 
призначень на виконання «Програми підвищення енергоефективності в 
бюджетній сфері м. Суми на 2017-2019 роки» здійснено енергозберігаючі 
заходи у закладах охорони здоров’я, а саме: заміна віконних блоків, 
утеплення фасаду, цоколю, утеплення стін, ремонти системи вентиляції та 
електропостачання.  

 
Реалізовано проєкт «Енергоефективна термомодернізація та здійснено 

відповідні роботи з енергозбереження у «Дитячій клінічній лікарні Святої 
Зінаїди», співфінансування здійснювалося з міського бюджету в рамках 
співпраці з проєктом GIZ — майже 4 млн. грн. та в рамках співпраці з 
проєктом НЕФКО — 504 тис. гривень. 

 
 
 
 
 
Пріоритети: 

 впровадження реформи «Нова українська школа» (НУШ); 
 зовнішнє оцінювання компетентності вчителів; 
 поліпшення матеріально-технічної бази закладів; 
 інклюзивне навчання,  
 STEM — освіта; 
 інформаційна система управління освітою «Україна. ІСУО» 

 
Триває формування нової генерації випускників шкіл, здатних бути 

творцями інноваційного суспільства, створення безпечного та комфортного 
освітнього середовища.  

 
Запроваджено зовнішнє оцінювання компетентності вчителів.                

9 педагогам, учасникам пілотного проєкту встановлена щомісячна доплата — 
20% від окладу. 

 
Суми посіли 10 позицію у загальноукраїнському рейтингу ЗНО. У ТОП-

200 шкіл України за результатами проведення ЗНО-2019, увійшли: Сумська 
класична гімназія та Сумська гімназія №1. 

 
На Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» золоту медаль 

отримав педагогічний колектив ЗДО №1, срібну — ЗДО №28, бронзову — 
ЗДО №14. Сумські педагоги провели майстер-класи на Всеукраїнському 
науково-практичному семінарі «STEM — освіта: інноваційні проєкти для 
НУШ» з питань використання у практиці «пізнавального конструювання» та 
стенд-музеїв. 

 
За підсумками 2018-2019 навчального року 30 учнів отримали золоту 

медаль, 13 — срібну. 
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За підсумками ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад команда 
міста Суми виборола 101 перемогу, що складає 95,3% від загальної кількості. У 
фінальних змаганнях узяли участь 46 учнів, якість участі яких у фінальних 
олімпіадах становить 56,5% — на 4,1% більше, ніж у минулому році. 

 
11-класниця школи №10 Тищенко Дар’я перемогла у національному 

конкурсному відборі ICYS — Україна у номінації «Математика» та 
представила Україну на 26-й Міжнародній конференції юних дослідників у 
Малайзії, де посіла ІІІ місце. 11-класник Сумської класичної гімназії Попов 
Олександр на міжнародній Іранській олімпіаді посів ІІІ місце. 

 
Команда учнів школи №10 представила Україну на Глобальному Фіналі 

креативної олімпіади у Канзас-Сіті (США). Рій «Патріот» ЗОШ № 15 посів І місце у 
Всеукраїнському конкурсі військово-патріотичної гри «Сокіл». За результатами 
конкурсу-захисту наукових робіт команда Сум виборола 7 призових місць. Збірна 
команда м. Суми стала фіналісткою Всеукраїнського турніру юних правознавців, 
посівши ІІІ місце. Учні класичної гімназії у Всеукраїнському турнірі математичних 
боїв імені академіка Ляшка вибороли ІІ місце. На ХV Всеукраїнському турнірі 
юних журналістів команда Сумської гімназії №1 посіла ІІІ місце. 

 
Матеріальна база навчальних закладів 
На придбання предметів і обладнання довгострокового користування із 

бюджетів різних рівнів витрачено майже 9 млн. 500 тис. грн. (з них 3 млн. 
370 тис. гривень — державні субвенції). Для Нової української школи 
(початкові класи) придбано: інтерактивні проектори, ноутбуки, планшети, 
багатофункціональні пристрої, ламінатори, документ-камери, класні дошки, 
дошки коркові, фліпчарти, меблі — майже 3 млн. грн. На проведення 
капремонтів використано майже 35 млн. гривень, із них субвенція з 
державного бюджету склала — 12 млн. 942 тис. гривень.  

 
Ефективне використання енергоносіїв у галузі освіти  
Здійснено: утеплення фасаду ССШ №10; покрівлі ЗОШ №5; капітальний 

ремонт теплових пунктів у ДНЗ №14, спеціальній школі, ЗЗСО №19; заміна віконних 
блоків та відновлення вентиляційної системи у ССШ №1 на суму 4 млн. 292 тис. 
гривень з міського бюджету; заміна віконних та дверних блоків, ремонт внутрішніх 
приміщень, утеплення цоколю у ДНЗ №№ 3, 16, 18, 21, 33, ССШ №№ 2, 3, 17, ЗОШ 
№№ 12, 15, 18, НВК №34 на суму 10 млн. 411 тис. гривень з державного бюджету. 

 
За підтримки Європейської комісії триває реалізація проєкту 

«Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» у закладах 
загальної середньої освіти №№ 7, 9, 20. Успішно пройдено наглядовий аудит 
та продовжено дію сертифікату системи енергетичного менеджменту 
відповідно до стандарту ISO 50001. 

 
Харчування школярів 
З міського бюджету на харчування учнів виділено 18 048,9 тис. грн. 

Різними видами харчування охоплено 76% учнів. За кошти місцевого 
бюджету проведено капітальні ремонти харчоблоків. 
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Адміністративні  
послуги 

Позашкільна освіта 
Функціонує мережа з 4 закладів позашкільної освіти та 2 спортивних 

шкіл, що надають освітні послуги для 10 762 вихованців, які відвідують 
577 гуртків, груп, творчих об’єднань. Показник охоплених позашкільною 
освітою становить 38,6% від загальної кількості дітей шкільного віку міста. До 
гурткової роботи в закладах освіти залучено 89,8% школярів. 

 
Організація відпочинку 
Забезпечено організований відпочинок дітей влітку. Витрачено коштів 

на суму 218,4 тис. гривень з міського бюджету. Працювало 59 таборів 
(32 пришкільних, 24 профільних, 3 — праці та відпочинку) — оздоровлено 
5 675 дітей. Оздоровлено 753 учні пільгових категорій.  

 
Інформатизація системи освіти  
У сумських закладах освіти функціонують 63 навчальних комп'ютерних 

класи; усього у школах міста — 1 607 комп’ютерів, із них в освітньому 
процесі використовується 1 341; комп'ютери встановлені у шкільних 
бібліотеках, використовуються для управління навчально-виховним 
процесом; 254 навчальні класи мають інтерактивні поверхні; 15 навчальних 
закладів використовують 63 відеокамери спостереження. 

 
Усі школи мають офіційні веб-сайти, із зручним інтерфейсом та 

тематичними рубриками. Продовжується впровадження інформаційної 
системи управління освітою «Україна. ІСУО».  

 
Інклюзивне навчання 
У 8 закладах дошкільної освіти працює 9 груп інклюзивного навчання, в 

яких виховується 13 дітей з особливими освітніми потребами. Мережа 
інклюзивних груп збільшилася на 75%. Функціонує Інклюзивно-ресурсний 
центр №1 (ІРЦ), здійснюється комплексна психолого-педагогічна оцінка 
розвитку дитини та корекційно-розвиваючі заняття. Працюють логопед, 
практичний психолог, вчитель-дефектолог. Виконано понад 811 комплексних 
оцінок, розроблено рекомендації щодо навчання та індивідуального підходу 
до дитини. Проведено 681 корекційне заняття. Для дітей з ДЦП на базі ІРЦ 
заплановано надання послуг з фізичної реабілітації після реконструкції зали 
ЛФК. З міського бюджету виділено 2,2 млн. грн. на реконструкцію частини 
приміщення школи №3.  

 
 
 
 
Пріоритети:  

 доступність адміністративних послуг; 
 розширення спектру надання адмінпослуг; 
 наповнення міського бюджету  

 
Відкрито територіальні підрозділи ЦНАП за адресами: вул. Герасима 

Кондратьєва, 165/71 (з лютого 2019 року) та вул. Романа Атаманюка, 49А  
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Культурно-мистецький 
потенціал міста 

(з червня 2019 р.). Це значно поліпшило доступність та наближення точок 
надання адмінпослуг до місць проживання містян. 

 
Для територіального підрозділу по вул. Романа Атаманюка було 

закуплено та встановлено обладнання для видачі закордонних паспортів та 
паспортів громадянина України. 

 
Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» 

(ЦНАП) надає 244 види адміністративних послуг та документи дозвільного 
характеру. 

  
Придбано програмно-апаратний засіб для надання адміністративних 

послуг, пов’язаних із реєстрацією чи перереєстрацією транспортних засобів, 
видачі посвідчення водія. Започатковано надання адміністративних послуг з 
питань реєстрації актів цивільного стану. 

 
За підсумками 2019 року ЦНАПом було надано понад 628 тисяч адмін. 

послуг, 1 млн. 290 тисяч консультацій працівниками ЦНАПу та 
представниками адміністративних і дозвільних органів. 

 
За надання адміністративних послуг до міського бюджету надійшло 

майже 21 млн. грн. 
 

 

 

Пріоритети: 

 доступність закладів бібліотечної мережі; 
 якісна початкова мистецька освіта; 
 реалізація яскравих мистецьких проєктів 

 

Розпочала роботу перша Сумська медіатека, створена в рамках проєкту 
партиципаторного бюджету на базі бібліотеки-філії № 4. 

При бібліотеках централізованої бібліотечної мережі (18 закладів), 
діють 65 клубів та гуртків за інтересами. Проведено понад 1 000 
інформаційно-масових заходів.  

 
Створено 80 робочих Інтернет місць для доступу до електронних 

ресурсів. Послугами спеціалізованого Інтернет-центру бібліотеки-філії № 17 
скористались понад 2 000 разів. Для відвідувачів з особливими потребами 
(понад 1 000 чоловік) проведено більше 100 заходів: творчі конкурси, зустрічі 
з фахівцями, спілкування за «солодким столом», розважальні та розвиваючі 
програми.  

 
Початкову мистецьку освіту у чотирьох музичних та художній школах 

здобували майже 2 000 учнів, 34 з них продовжили освіту у вищих 
навчальних закладах.  
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Промоція  
міста 

772 учні взяли участь у всеукраїнських, міжрегіональних та 
міжнародних конкурсах та фестивалях, з них 501 — посіли призові місця — 
результативність  65%: І, ІІ та ІІІ місця на всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах у містах: Київ, Харків, Львів, Миколаїв, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, 
Одеса, Дрогобич, Ніжин, Кропивницький та Канів. Крім того, юні таланти 
прославили місто Суми своїми перемогами у Сербії, Болгарії та Польщі.  

 
У рамках роботи «дитячої філармонії» відбулись творчі звіти музичних 

шкіл, мистецькі проєкти «Нові імена — майбутнє Є!» та «На струнах душі», 
Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Проліски Слобожанщини» та 
обласний конкурс юних піаністів ім. М.Л. Танфелевої.  

 
У місті пройшли міжнародні фестивалі «Органум», «Бахфест» та 

«Булат», а учасниками міжнародного фестивалю духової музики «Сурми 
України» стали 13  прекрасних колективів з України та міста Бурси 
(Туреччина).  

 
Започатковано інтеркультурний фестиваль «Барви рідного міста», який 

відбувся в рамках відзначення Дня Європи, та фестиваль вуличних мистецтв 
«Харитоненко-фест». 

 
Найбільшу в Україні витинанку з паперу «Сумські обереги» внесено до 

книги «Національний Реєстр рекордів України». Розміри витинанки 
(30  метрів на 1 метр). Сумські майстрині отримали Грант Президента України 
на проєкт «Місяцелік» виготовлення серії етно-витинанок за традиціями 
Слобожанщини.  

 
Відбувся Франко-Німецький проєкт «Колона Морріса». Сумчани 

долучилися до мобільної бібліотеки, ознайомились з новинками іноземної 
літератури. 

 
 
 
 
204 різноманітні проєкти організовано та проведено «Агенцією 

промоції Суми», у яких взяли участь взяли біля 50 152 сумчан. 
 
Мистецький фестиваль «Ніч міста» відбувся вже втретє у нашому місті, 

прийняв 6 100 відвідувачів. «Ніч музеїв» проводилася вп’яте з метою 
популяризації музейно-галерейної справи та підтримки молодих митців. 

 
Втретє проведено «Weekend у Сумах для закоханих сердець». 

Переможцями стала пара з міста Львів.  
 
Вдруге пройшов музичний фестиваль «SumyRockFest», що ставить на 

меті популяризацію молодих сумських гуртів.  
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Суми – для молоді,  
молодь – для Сум 

Місто Суми було представлене на Міжнародній туристичній виставці 
UITT’19 у м.Київ та на туристичній виставці «ТУР ЕКСПО» у місті Львів. 
Вперше на туристичних виставках місто презентували за допомогою живих 
скульптур команди Артіль «МІФ».  

 
Продовжувалася робота за програмою Арт-терапії: читацький клуб 

«Інсайт»; дискусійний кіноклуб «Solaris». 
 
Відбулось 23 майстер-класи, 11 концертів. Було презентовано 9 книг 

місцевих та запрошених письменників, прочитано 28 лекцій з мистецтва 
художниками, а також відбулось більше 10 показів документальних фільмів. 
Проведена значна кількість тематичних екскурсій: пішохідні екскурсії 
центральною частиною міста Суми (52); театралізовані екскурсії містом. 

 
У Сумській міській галереї було презентовано 31 виставковий проєкт. 
  
Проєкт «Культурний стан» від сумських молодих митців своєю 

неординарністю та незвичністю викликав багато різних відгуків. Близько 
2 400 відвідувачів зібрала виставка вишиваних картин від сумського клубу 
«Жіночі ініціативи». Подарунком до Великодніх свят від майстрів сучасного 
іконопису для всіх сумчан стала виставка ікон та образів, яку відвідало 
2 214 чоловік. Вагомим та соціально значущим став історичний проєкт 
«Кольори революції», присвячений Українській революції 1917-1921 років. 

 
Тривала співпраця з молоддю міста — завдяки цьому 9 студентів 

взяли участь у двох навчальних проєктах — «Study Tour to Poland» та 
«Interculture 4S». 

 
З метою розвитку туристичної галузі розроблено туристичний портал 

«Відвідайте Суми» (https://visit.sumy.ua). Реалізовано проєкт «Віртуальний 
гід з технологією доповненої реальності». Це мобільний додаток, за 
допомогою якого турист може самостійно планувати свій маршрут. Таблички 
вже встановлено біля 15 пам'яток архітектури. В 2020 році заплановано 
продовжити проєкт та встановити 32 таблички. 

 
 
 
 
 
Третина сумчан — молодь у віці від 14 до 35 років. Тут навчається 

близько 22,8 тисяч студентів. Реалізація державної молодіжної політики на 
території міста здійснюється відповідно до міської галузевої програми 
«Молодь міста Суми», на виконання заходів якої у 2019 році з міського 
бюджету виділені кошти у сумі 8 млн. 200 тис. 649 грн. З метою 
національно-патріотичного виховання проведено 31 захід національно-
патріотичного спрямування. 
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Фізична культура 
 та спорт 

Проведено наступні заходи: патріотична акція «Ланцюг єдності» до Дня 
Соборності, святкові програми для молоді до Дня Прапора України і Дня 
Незалежності України, проведено Парад вишиванок та розважально-
концертна програма «Україна — це Я», відкритий міський фестиваль «Сильні 
духом» за участю учасників бойових дій, які внаслідок тяжких поранень 
отримали інвалідність. 

 
Виготовлено 13 патріотичних інформаційних відеороликів про сумчан, 

загиблих в зоні проведення АТО, які були висвітлені на телеканалах 
місцевого та обласного значення, на офіційному сайті Сумської міської ради. 

 
З метою підтримки інститутів ГС проведено конкурс проєктів програм, 

розроблених ІГС у сфері роботи з дітьми та молоддю. Реалізовано 
9  проеєктів, які отримали фінансову підтримку з міського бюджету у сумі 
333 тис. грн. 

 
Виплачено премії міського голови за особливі досягнення молоді у 

розбудові міста. До Дня молоді премію отримали 5 молодих людей у розмірі 
по 8,0 тис. грн. кожен. 

 
У напрямку популяризації та утвердження здорового і безпечного 

способу життя проведено: фестиваль танцю «DIY dance», молодіжний конкурс-
фестиваль «Sumy Extreme Style», до Днів сталої енергії — «Sumy Energy 
Fest». Організовано молодіжну програму у форматі байдаркових сплавів 
«Байд-тур», похід до Карпат, змагання зі страйкболу, проведено турнір з гри 
лазертаг, змагання з картингу, спортивно-патріотичну теренову гру «Ревин 
Яр», літній англомовний наметовий табір «Joy Camp». 

 
Проведена оздоровчо-відпочинкова кампанія, на організацію якої 

використано 6 млн. 637 тис. 274 грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету — 
2 млн. 588 тис. 854 грн.).– охоплено 9 399 дітей міста. 

 
 
 
 
 

Пріоритети: 

 навчально-тренувальні збори; 
 спортивно-масові заходи; 
 підтримка ДЮСШ; 
 підтримка спорту вищих досягнень; 
 міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

 
На реалізацію заходів програми розвитку фізичної культури та спорту 

використано 36 млн. 853 тис.грн.: 
– 1 млн. 660 тис. грн — проведення навчально-тренувальних зборів; 

160 спортивно-масових заходів, забезпечення участі спортсменів у 
41 змаганнях різних рівнів. 
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Допомога 
військовослужбовцям  та 

правоохоронцям 

– 15 млн. 530 тис. грн. — утримання 6 ДЮСШ комунальної форми 
власності. 

 
Майже 9 млн. 400 тис. грн. — фінансова підтримка 5 ДЮСШ різних 

форм власності, які фінансуються з метою збереження мережі ДЮСШ, їх 
тренерсько-викладацького складу. Вихованці міських ДЮСШ взяли участь у 
понад 300 змаганнях різних рівнів, де завоювали 1 155 призових медалей. 

 
4 млн. 181 тис. грн. — функціонування міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх». 
 
3,653 млн. грн. — на підтримку спорту вищих досягнень та надання 

фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві 
«Сумчанка», яка стала чемпіоном України з хокею на траві та індорхокею, 
посіла 5 місце у Кубку Європейських чемпіонів з індорхокею в Німеччині, 
завоювала 1 місце в міжнародному турнірі з індорхокею в Нідерландах. 

 
1,834 млн. грн. — фінансова підтримка КП «Муніципальний 

спортивний клуб «Тенісна Академія», який провів 25 спортивно-масових 
заходів. Вихованці клубу взяли участь в 29-ти змаганнях різних рівнів. 
Штатною командою з настільного тенісу здобуто друге місце у Кубку 
України. 

 
Продовжується призначення та виплата стипендії міського голови 

30 провідним спортсменам міста. Всього на виплату стипендій витрачено 
553,2 тис. грн. 

 
Кращими досягненнями сумчан у міжнародних змаганнях стали: 

чемпіон та срібний призер Кубку світу, бронзовий призер всесвітнього 
турніру зі спортивної аеробіки Галайда Станіслав, срібні призери Кубку світу 
зі спортивної аеробіки Великодний Владислав та Літвін Анастасія. Чемпіон та 
срібний призер чемпіонату Європи зі стрільби з лука Овчинніков Артем. 
Чемпіонка та бронзова призерка чемпіонату Світу з класичного жиму штанги 
лежачи РИКУН Анна. Чемпіони та бронзові призери чемпіонату Європи з     
сумо — Максим Цибульняк та Крупський Кіріл, бронзові призери кубку 
Європи з сумо Солодовніков Микола та В’ЮН Владислав, чемпіон Європи з 
сумо Солодовніков Микола, бронзовий призер чемпіонату Європи з сумо 
Котов Дмитро. Чемпіони Світу з кікбоксингу Коренев Денис, Коренев 
Костянтин, бронзові призери чемпіонату Світу з панкратіону Голомідов 
Антон, Литовченко Денис, срібний призер чемпіонату Європи з панкратіону 
Козлов Олександр. 

 
 
 
 
 
У рамках програми «Правопорядок» надана фінансова допомога 

відділу поліції на загальну суму понад 646,0 тис. грн. — на оплату 
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Торгівля,  
захист прав споживачів 

комунальних послуг, послуг зв’язку, поточного ремонту окремих приміщень 
пунктів охорони громадського порядку та придбання меблів; 288 тис. грн. та 
ще 338 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів, відеокамер та 
відеореєстратора, генераторів, радіоретранслятора, обладнання для СТО, 
для спортзалу, заміни дверей, комп’ютерного та оргобладнання, радіостанції, 
ремонт автомобілів.  

 
Надавалася допомога військовим, які дислокуються у Сумах. З міського 

бюджету для в/ч А1476 на проведення поточного ремонту вартового 
приміщення надано 271,85 тис. грн. Передана субвенція в сумі 250 тис. грн. 
для в/ч 3051 НГ МВС України на проведення поточного ремонту їдальні, 
облаштування турнікету. 

 
Громадським формуванням з охорони громадського порядку на 

території міста («Альфа-Правозахист», «Шериф»), розподілено 110 тис. грн. 
 
Управлінню СБУ в Сумській області на поліпшення матеріально-

технічної бази та придбання службового автотранспорту надано субвенцію 
понад 1 млн. 316 тис. грн.  

 
Призовній комісії міського військкомату передано 90 тис. грн. 

Субвенція — 150 тис. грн. надана для формування матеріально-технічної 
бази Сумського міського військкомату. Субвенція для Сумського обласного 
військкомату — 350 тис. грн. 

 
 
 
 
 

Пріоритети: 

 контроль за дотримання правил торгівлі;  
 надання якісних послуг населенню, захист справ споживачів 

 
Сумчани запам’ятали яскраві заходи минулого року: 

 чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу; 
 конкурс на кращий Сумський кондитер; 
 фестиваль вуличної їжі; 
 гастрофестиваль «Слобожанські смаки». 

 
Вони відбулися у рамках Програми підтримки малого і середнього 

підприємництва в місті Суми на 2017-2019 роки. 
 
Станом на 01.01.2020 року мережа об’єктів торгівлі налічувала: близько 

1 300 магазинів (продовольчих — до 450, непродовольчих до 850); понад 
400 закладів ресторанного господарства; понад 800 підприємства з надання 
побутових послуг населенню, 11 ринків. Робота цих закладів перебуває під 
постійним контролем щодо дотримання визначених чинним законодавством 
норм та правил. 
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Підтримка  
підприємництва 

У Сумах здійснюються заходи із впорядкування торгівлі: квітами, 
посадковим матеріалом (саджанцями, насінням, розсадою рослин та квітів); 
організовано сезонну роздрібну торгівлю. 

 
Для забезпечення містян продовольчими товарами за доступними 

цінами підприємці та товаровиробники міста залучалися до участі у обласних 
ярмарках. Надано понад 60 консультацій суб’єктам господарювання з питань 
встановлення зручних для населення режимів роботи об’єктів торгівлі та 
ресторанного господарства. 

 
За звітний період проведено базові відстеження результативності 

регуляторних актів, які були прийняті у 2018 році: рішення СМР «Про Правила 
додержання тиші в місті Суми»; «Про заборону продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 
суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 
території міста Суми у визначений час доби». Проводились моніторинги 
продовольчих магазинів, які працюють після 22:00. У випадках порушень 
накладено штрафних санкцій на суму понад 37 тис. грн. 

 
Розглянуто понад 200 письмових звернень на факти порушення прав 

споживачів при придбанні товарів неналежної якості, а також у сфері надання 
побутових послуг населенню. Надано також понад 800 консультацій 
споживачам з питань захисту прав споживачів, відповідно до яких, питання 
були вирішені по суті, без подальшого складання письмових скарг. 

 
  
 
 
 
Задля підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу, забезпечення 

надходжень коштів до міського бюджету була встановлена ставка єдиного 
податку для ІІ групи платників — 10% розміру мінімальної заробітної плати 
(вдвічі менше максимальної ставки цього податку). Завдяки цьому, у місті 
сприятливий бізнес-клімат та недопущено втрат міського бюджету.  

 
Відбулось відкриття «Сумського Бізнес Хабу», як відкритого простору 

для кооперації, розвитку, навчання та обміну ідеями представників бізнес-
спільноти Сум. В рамках його роботи проведено 43 заходи з питань розвитку 
малого та середнього бізнесу спільно з представниками бізнесу.  

 
Міською координаційною радою з питань розвитку підприємництва 

проведено 5 семінарів для суб’єктів малого і середнього підприємництва 
м. Суми з залученням представників бізнесу (412 осіб). 

 
Спільно з Асоціацією підприємств промислової автоматизації України, 

проведена конференція «SMART підходи для промислових хайтек» у рамках 
форуму «ІТ PEOPLE SUMY».  
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Підтримка дітей, 
які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

 
 
 
 

Пріоритети: 

 охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання; 
 допомога дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 
На обліку в управлінні «Служба у справах дітей» перебуває 256 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2018 рік — 266). 
Сімейними формами виховання охоплено 223 дитини або 87% від загальної 
кількості таких дітей. На облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування взято 36 дітей, з яких 24 дитини охоплено 
сімейними формами виховання. 

 
13 дітей з числа дітей-сиріт знайшли свою родину. Забезпечено 

усиновлення 17 дітей одним із подружжя. 
 
У місті функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких 

проживають 25 вихованців та 11 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей.  
 
Створено 1 прийомну сім’ю, на виховання до якої влаштовано 3 дітей-

сиріт та 2 дитячих будинки сімейного типу у яких виховується 13 дітей. 
 
Започатковано послугу із надання патронату над дитиною. З 4 ро-

динами підписано договір про надання послуги з патронату над дитиною. 
Протягом року до сімей патронатних вихователів було влаштовано 10 дітей. 

 
На обліку в управлінні перебуває 67 дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах. Обстежено умови проживання 720 сімей з дітьми. 
Поставлено на облік 44 дитини, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Разом з тим, у зв’язку зі зникненням підстав, 33 дитини знято з 
обліку. 

 
Виділено кошти на розробку проєктно-кошторисної документації для 

будівництва малого групового будинку в м. Суми.  
 
На реалізацію завдань «Міської цільової Програми з реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2017-2019 роки» використано 572,4 тис. грн. з 
міського бюджету. Двом особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, здійснено виплату грошової компенсації на 
придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 
1,033 млн. грн. (516,9 тис. грн. кожному). 


