
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020-й рік змусив усіх нас змінити намічені плани та пріоритети і понад усе 

поставити життя та здоров’я сумчан, боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-

19, забезпечення умов для лікування, підтримку медичних працівників, галузі 

охорони здоров’я. Це був рік, коли ми жили, працювали, спілкувалися зовсім по-

іншому: в режимі онлайн, з дотриманням усіх карантинних обмежень та 

соціальної дистанції. Кілька потужних хвиль епідемії, мов цунамі, накривали наше 

місто, і ми витримували черговий удар: госпіталізували, придбавали обладнання, 

розгортали ліжкомісця, забезпечували кисневі потоки. Важкою ціною давався 

досвід боротьби з жорстокою та підступною хворобою. Наразі Суми вийшли з 

червоної епідемічної зони, змогли стабілізувати ситуацію із поширенням вірусу та 

захворюваністю.  

Тим часом, процеси забезпечення життєдіяльності міста не припинялися. В 

обласному центрі продовжували ремонтувати дороги, прибудинкові території, 

житловий фонд та ліфти, забезпечували подачу тепла, функціонування усіх 

комунікацій. Оновлене місто заграло яскравими барвами сучасних водограїв, 

спортивних, культурних, історичних об’єктів. Заклади бюджетної галузі активно 

впроваджували енергоефективні технології, поліпшували матеріальну базу. У 

місті продовжувалася реалізація освітньої, медичної, адміністративної реформ. 

Це був рік виборів до місцевих рад. Містяни зробили свій вибір: депутатський 

корпус Сумської міської ради нині представлений 42-ома депутатами, які активно 

відстоюють інтереси громади. Особисто я дякую усім, хто втретє довірив мені 

відповідальну місію – головувати в місті, щоденно нести відповідальність перед 

мешканцями. Друзі, разом ми зможемо досягнути мети – розквіту наших рідних 

Сум. 

Перед нами стоять вагомі завдання з реалізації Стратегії розвитку міста Суми-

2030: підвищення економічного потенціалу, поліпшення інвестиційного 

середовища, активної промоції міста. На результат повинні працювати всі, хто має 

знання та ідеї, досвід та ресурс: галузеві фахівці, бізнесмени, підприємці, 

науковці, молодь.  

Друзі, вірю у нашу єдність та згуртованість заради сьогоднішнього дня та 

майбутнього. 
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 Задіяно - 245 лікарів та 405 медичних сестер 

 395 ковід-ліжок (115 дитячих, 280 дорослих) у 3 лікарнях: «Клінічна лікарня 

№ 5», «Клінічна лікарня № 4», «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 

 Централізована подача кисню - 168 ліжок, кисневі концентратори - 138 ліжок. 

 Відкрито діагностичну лабораторію 

 Апарати ШВЛ - 32 шт. (10 - за кошти Сумської ТГ) 

 Інше обладнання для лікування СОVID-19 на суму 13 млн 174,64 тис.грн. 

 Засоби індивідуального захисту, медичні препарати та витратні матеріали на 

суму 10 168,05 тис.грн. 

 Проліковано: в умовах стаціонару 1 467 хворих, 

 амбулаторно 15 451 хворий 

 Здійснено дезінфекцію у 3502 житлових будинках - 5709 під’їздів 

 

Станом на 31.12.2020 було зареєстровано 19947 хворих на COVID-19 - 7,55% 

населення міста. На базі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди», «Клінічна 

лікарня №5», «Клінічна лікарня №4» розгорнуті ліжка для лікування хворих на 

коронавірусну інфекцію. Всього проліковано 1467 хворих на COVID-19. Придбано: 

лікарські засоби, витратні матеріали, засоби індивідуального захисту, медичне та 

лабораторне обладнання на 31 млн 964,7 тис.грн. 

З огляду на поширення територією держави коронавірусної інфекції, закладами 

первинної ланки додатково були укладені договори на надання медичних послуг 

за пакетами «Медична допомога, яка надається мобільними медичними 

бригадами, що створені для реагування на COVID-19», а вторинної – «Стаціонарна 

допомога пацієнтам з COVID-19 у період з 1 по 30 квітня 2020 року», «Стаціонарна 

допомога пацієнтам з COVID-19». 

 



 

 Протидія пандемії Covid-19 

 Покращення якості медичних послуг 

 Поліпшення матеріально-технічної бази лікарень 

 

Фінансування галузі «охорони здоров’я» – 309,3 млн гривень, що на 81,0 млн 

гривень, або на 20,8% менше проти 2019 року (зменшення видатків відбулось за 

рахунок реформування галузі з 01.04.2020). 

 

 
 

Сума видатків у 2020 році, яка спрямована на покращення рівня медичних послуг 

та матеріально-технічної бази лікувальних установ становить 296812,3 тис. грн, 

у тому числі: 

 загальний фонд – 180104,9 тис. грн, що становить 95,5% до затверджених 

бюджетних призначень; 

 спеціальний фонд – 116707,4 тис. грн (93,8% від затверджених призначень), 

власні надходження – 1140 тис. грн (благодійна допомога – засоби 

індивідуального захисту, для запобігання розповсюдження коронавірусної 

інфекції); кошти бюджету розвитку – 115567,4 тис. грн (грантові кошти GIZ – 

482,8 тис. грн, кредитні кошти (НЕФКО) – 10052,6 тис. грн, кошти Сумської 

міської ТГ – 100268,2 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій - 4763,8 тис. грн). 



 

У відповідності з укладеними договорами з Національною службою здоров’я 

України у 2020 році лікарні отримали 482925,7 тис. грн. 

Загальна сума видатків, направлена на функціонування лікувальних установ у 

2020 році складає 779738,0 тис. грн (296812,3 тис. грн – використані 

затверджені бюджетні призначення та 482925,7 тис. грн – кошти НСЗУ). 

В структурі бюджетних програм використані кошти розподілені наступним 

чином: 

 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 153014,5 

тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду – 113716,2 тис. гривень, з них оплата 

праці з нарахуваннями – 69389,5 тис. гривень. На медикаменти – 10683,1 тис. 

гривень, на харчування – 4073,1 тис. гривень. Видатки направлені для КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня», КНП «Клінічна лікарня № 4», КНП 

«Клінічна лікарня № 5», КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди», які 

забезпечують надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

жителям міста. 

 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» 

–19121,5 тис. гривень, з них оплата праці з нарахуваннями – 8430,6 тис. 

гривень. На медикаменти – 377,3 тис. гривень, на харчування – 515,9 тис. 

гривень. Видатки направлені для КНП «Клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії», який забезпечує надання стаціонарної та 

амбулаторно-поліклінічної допомоги жіночому населенню міста. 

 «Стоматологічна допомога населенню» – 7098,2 тис. гривень, з них оплата 

праці з нарахуваннями – 5459,7 тис. гривень. На медикаменти – 288,8 тис. 

гривень. Ці видатки спрямовані для КНП «Клінічна стоматологічна 

поліклініка».  

 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» – 2035,3 тис. гривень, з них на 

оплату праці з нарахуваннями – 313,6 тис. гривень (за надання медичної 

допомоги хворим на COVID – 19, КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» – 152,5 тис. гривень та КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» – 161,1 тис. гривень). 

 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет» –11499,7 тис. гривень, або 100% з них за рахунок коштів бюджету 

Сумської міської об’єднаної територіальної громади – 3400 тис. гривень. 

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» – 48373 тис. гривень. По 

загальному фонду кошти в сумі 27836,5 тис. гривень спрямовано на: 

 заходи щодо запобігання COVID-19 – 10168,1 тис. гривень; 

 забезпечення пільгової категорії населення безкоштовним 

зубопротезуванням – 2465,2 тис. гривень; 

 профілактичні огляди – 1499,3 тис. гривень; 



 

 забезпечення оплати пільгових рецептів та медикаментів, придбання 

туберкуліну та інші – 13703,9 тис. гривень. 

Видатки спеціального фонду склали 20536,5 тис. гривень. 

«Будівництво медичних установ та закладів» – 26029,4 тис. гривень (95,2% від 

затверджених призначень) 

«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку» – 2439,3 тис. гривень, спрямовані на 

капітальний ремонт приміщень на 2 поверсі дитячої клінічної лікарні Святої 

Зінаїди по вул. Троїцька, 28. 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» – 4763,8 тис. гривень (100%). Кошти 

виділені відповідно до розпорядження КМУ «Про розподіл у 2020 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» для придбання медичного 

обладнання. 

«Реалізація програм і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних 

організацій, донорських установ» – 482,8 тис. гривень за рахунок грантових 

коштів GIZ на реалізацію проекту «Енергоефективна термомодернізація 

(капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова 

будівля) КНП «Дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди» по вул. Троїцька, 28. 

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 гривень. Усі лікарі та медичні сестри мають 

достатній фаховий рівень, пройшли спеціалізовану підготовку. 

Здійснено закупівлю дороговартісного обладнання – 70565,3 тис. гривень.  

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» - придбано обладнання на суму 7104,7 

тис грн., зокрема: відеогастроскоп - 624,9 тис. грн; гнучкий відеоцитоскоп – 532,6 

тис. грн; хірургічний електротрепан Midas Rex -1473,5 тис. грн; гематологічний 

аналізатор BC-30s – 387,9 тис. грн; апарат ШВЛ в кількості 3 шт. – 2243 тис. грн; 

монітор пацієнта - 380 тис. грн; реабілітаційний комплекс – 249,8 тис. грн. 

КНП «Клінічна лікарня №4» – придбано обладнання на суму 428 тис. грн, 

зокрема: 

 низькотемпературна морозильна камера -196 тис. грн; 

 кисневий концентратор – 207 тис. грн; 



 

 інше обладнання – 25 тис. грн (автоматичний шприцевий дозатор). 

КНП «Клінічна лікарня №5» - придбано обладнання на суму 11189,6 тис. грн, 

зокрема: 

 телекерований рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочих місця – 6028 

тис. грн; 

 апарат рентгенівський діагностичний (система рентгенівська цифрова 

радіографічна Ecoview 9 Plus) - 2497,5 тис. грн; 

 33 шт. кисневих концентратори – 1448,9 тис. грн; 

 газовий аналізатор крові критичних станів – 317 тис. грн. 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» - придбано обладнання на 

загальну суму 22013,8 тис. грн, зокрема: 

 ендоскопічна система фібробронхоскопічна -1173,8 тис. грн; 

 багаторазовий набір для проведення ортопедичної операції, що не містить 

лікарських засобів – 372,9 тис. грн; 

 електрохірургічний апарат – 550 тис. грн; 

 двокупольний стельовий хірургічний світильник – 885 тис. грн; 

 наркозно-дихальний апарат Practice 3200 - 2520 тис. грн; 

 наркозно-дихальний апарат Practice 3700 – 1080 тис. грн; 

 апарат штучної вентиляції легень -747,7 тис. грн; 

 функціональне ліжко в кількості 33 шт. на суму 1188 тис. грн; 

 відеобронхоскоп В41 – 700 тис. грн; 

 монітор пацієнта модуль в кількості 12 шт. на суму 954 тис. грн; 

 апарат рентгенівський діагностичний – 3000 тис. грн; 

 електрокоагулятор для загальної та лапараскопічної хірургії – 778 тис. грн; 

 апарат радіочастотний хірургічний – 410 тис. грн. 

КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» - придбано 

обладнання на загальну суму 7636 тис. грн, зокрема: 

 апарат УЗД експерт класу – 2078 тис. грн; 

 гістероскопічна ендоопераційна система - 428,9 тис. грн; 

 біохімічний аналізатор – 782,4 тис. грн; 

 система флюороскопічна рентгенівська загального призначення - 528 тис. 

грн; 

 апарат високочастотний ШВЛ – 2593,5 тис. грн; 

 цифровий перетворювач для рентгенодіагностики – 926 тис. грн. 



 

КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» - придбано обладнання на загальну 

суму 396,6 тис. грн, зокрема: 

 установка для лиття – 329,8 тис. грн 

Централізовані закупки відділу охорони здоров’я 

Придбано обладнання на загальну суму – 21796,6 тис. грн, зокрема: 

 аналізатор критичних станів – 309,6 тис. грн; 

 апарат штучної вентиляції легень в кількості 10 шт. – 6220 тис. грн; 

 монітор пацієнта мультипараметровий в кількості 53 шт. на суму 2138,4 тис. 

грн; 

 апарат рентгенівський діагностичний пересувний з цифровою обробкою 

зображення в кількості 2 шт. на суму 6000 тис. грн; 

 медичний кисневий концентратор 90 шт. – 5400 тис. грн; 

 система ПЛР – 1800 тис. грн. 

У КНП «Центральна міська клінічна лікарня» у складі Центру цереброваскулярної 

та серцево-судинної патології відкрито перше на Сумщині відділення реабілітації, 

спеціалізованої допомоги при інсультах головного мозку, травмах, неврологічних 

та ортопедичних захворюваннях на 20 ліжок.  

За даними Всесвітньої організації з боротьби з інсультом Angels Центр 

цереброваскулярної та серцево-судинної патології КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» – лідер в Україні за кількістю проведених тромболізісів – 

«золотого стандарту» лікування хворих з інсультами. Центр цереброваскулярної 

та серцево-судинної патології і нейрохірургічне відділення у його складі – єдині 

на Сумщині, де надається нейрохірургічна допомога хворим на мозкові інсульти, 

а разом з реабілітаційним відділенням – забезпечують повний комплекс 

медичних послуг від невідкладних заходів до відновлення якості життя хворих. 

Рішенням Сумської міської ради затверджено порядок надання стоматологічної 

допомоги пільговій категорії населення на 2020-2022 роки. Визначений механізм 

використання коштів, виділених для надання безоплатної стоматологічної 

(терапевтичної, хірургічної) допомоги пільговій категорії мешканців Сумської 

міської ТГ. 

КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» присвоєно звання 

«Краще підприємство України – 2020» в номінації «Медицина» за незмінну 

орієнтованість на інтереси пацієнтів і бездоганну якість діагностичних та 

лікувальних послуг. Медичний заклад був відзначений Генеральною дирекцією 

Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління та 

Науково-експертною радою Міжнародної програми «Лідери XXI століття» та 

удостоєний Національного диплома лауреата. 



 

КНП «Клінічна лікарня №5» за підсумками незалежного аналізу фінансово-

господарських показників стало лауреатом Національного бізнес-рейтингу, 

закладу присвоєно почесне звання «Підприємство року 2020». 

Варто зазначити, що у 2020 році місто активно продовжувало проведення 

реформування галузі охорони здоров’я на вторинному рівні. Лікувальні заклади 

вторинного рівня у статусі КНП уклали договори з Національною службою 

здоров’я України на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій. 

На проведення капітальних ремонтних робіт використано 45002,1 тис. гривень. 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» – 5226,4 тис. грн, в тому числі: 

капітальний ремонт електромережі (заміна живлення рентгенівської установки 

від ввідно-розподільчого пункту) – 128,8 тис. грн; капітальний ремонт приміщень 

для відкриття реабілітаційного відділення – 1495,8 тис. грн; капітальний ремонт 

приміщень хірургічного відділення – 416,8 тис. грн; виготовлення проєктно-

кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для 

розміщення відділення невідкладної допомоги» – 300,3 тис. грн; капітальний 

ремонт приміщень відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та 

інтенсивної терапії та кардіологічного відділення з ліжками для реабілітації – 

1498,1 тис. грн; проектно-кошторисна документація по об’єкту «Реконструкція 

шостого поверху головного корпусу стаціонару №1 – 434,4 тис. грн; заміна ліфта 

лікувального корпусу №1 – 952,2 тис. гривень. 

КНП «Клінічна лікарня №4» – 49,7 тис. грн, в тому числі: виготовлення 

проектно-кошторисної документації по капремонту електромережі – 49,7 тис. 

гривень. 

КНП «Клінічна лікарня №5» – 6519,3 тис. грн, в тому числі: капітальний ремонт 

системи водопостачання поліклініки - 716,6 тис. грн; капітальний ремонт системи 

водопостачання (мережі гарячого водопостачання та внутрішні роботи) 

харчоблока – 246,3 тис. грн; капітальний ремонт хірургічного корпусу, 

приміщень хірургічного відділення №1 та хірургічного відділення №3 – 1329,4 

тис. грн; капітальний ремонт господарської споруди №4 – 238,1 тис. грн; 

капітальний ремонт покрівлі та ремонт приміщення дезкамера-прачка - 408,3 

тис. грн; капітальний ремонт приміщень поліклініки – 429,9 тис. грн; капітальний 

ремонт приміщень харчоблоку – 223,4 тис. грн; капітальний ремонт приміщень (1 

та 5 поверху) поліклініки – 1438,4 тис. грн; капітальний ремонт хірургічного 

корпусу – 1456,6 тис. грн; виготовлення проектно-кошторисної документації – 

32,3 тис. гривень. 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»– 3221,8 тис. грн, в тому числі: 

капітальний ремонт приміщень на 2 та 3 поверсі будівлі стаціонару – 2729,1 тис. 

грн; виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний 

ремонт будівлі Комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька, 28» (стаціонар, 2-х поверхова будівля) 

– 492,7 тис. гривень. 



 

КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» – 10456 тис. грн: 

капітальний ремонт 1-4 поверхів жіночої консультації – 5657,1 тис. грн; 

капітальний ремонт водопостачання жіночої консультації – 1330,7 тис. грн; 

капітальний ремонт електрозабезпечення жіночої консультації – 1423,5 тис. грн; 

капітальний ремонт електрозабезпечення жіночої консультації – 1178,5 тис. грн; 

капітальний ремонт (технічне переоснащення) систем пожежної сигналізації 1 

поверху акушерського поверху – 341,9 тис. грн; капітальний ремонт (технічне 

переоснащення) систем пожежної сигналізації жіночої консультації – 524,3 тис. 

гривень. 

КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» – 556,1 тис. грн: капітальний ремонт 

(монтаж) автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та 

передавання тривожних сповіщень – 371 тис. грн; капітальний ремонт ліфта – 

185,1 тис. гривень. 

 Наповнення бюджету Сумської міської ТГ 

 Забезпечення потреб міського розвитку 

 

 

 
 

До бюджету Сумської міської територіальної громади за 2020 рік надійшли кошти 

в сумі 2 580,9 млн гривень, що становить 95,2% до затвердженого плану на рік, 

або на 13,6% менше за 2019 рік, зокрема: 

Загальний фонд – 2 435,8 млн гривень (95,7% до річного плану) та на 13,7% 

менше за 2019 рік, з них: 



 

Власні доходи – 1 901,0 млн гривень, на 7,4% більше за 2019 рік. Загальна сума 

недовиконання складає 106,8 млн гривень, або 5,3%, переважно за рахунок 

невиконання планових показників по: податку на доходи фізичних осіб («-» 66,2 

млн гривень); платі за землю («-» 25,2 млн гривень); єдиному податку («-» 29,0 

млн гривень); платі за надання адміністративних послуг («-» 8,5 млн гривень). 

Недовиконання пов’язане із поширенням COVID-19 (зниження ділової активності; 

запровадження мораторію на перевірки бізнесу під час карантину; надання 

податкових пільг на державному та місцевому рівні (плата за землю, податок на 

нерухоме майно, єдиний податок, плата за оренду комунального майна). 

Офіційні трансферти – 534,8 млн гривень, що на 49,1% менше за 2019 рік та 

пояснюється: прямим фінансуванням в 2020 році видатків соціального 

спрямування через Департамент соціального захисту населення («-» 469,3 млн 

гривень); реформуванням галузі охорони здоров'я з 01.04.2020, оскільки 

фінансування комунальних некомерційних підприємств здійснюється через 

Національну службу здоров’я України («-» 149,0 млн гривень); виділення в 

менших обсягах субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій 

(«-» 16,6 млн гривень). 

Спеціальний фонд - 145,1 млн гривень (87,3% до річного плану) та на 13,2% менше 

за 2019 рік, з них: 

Власні доходи – 64,3 млн гривень (75,6% до річного плану), за рахунок 

зменшення власних надходжень бюджетних установ та коштів пайової участі. 

Офіційні трансферти – 80,8 млн гривень (99,5% до річного плану), за  рахунок 

збільшення фінансування з державного бюджету на шляхове господарство («+» 

23,1 млн гривень). 

У загальному обсязі надходжень найбільшу питому вагу займають: 

1. Податок на доходи фізичних осіб (49,1%) - 1 266,9 млн гривень, що становить 

95,0% («-» 66,2 млн гривень) до річного плану.  

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є: 

 ПАТ «Сумихімпром»; 

 Сумський державний університет; 

 АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»; 

 АТ «СМНВО-Інжиніринг»; 

 ПАТ «Сумиобленерго»; 

 Головне управління національної поліції в Сумській області; 

 ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна»; 

 АТ «Сумське НВО»; 

 АТ «Технологія»; 

 ТОВ «Кусум Фарм». 



 

2. Офіційні трансферти (23,9%) – 615,6 млн гривень, що становить 99,5% до 

затвердженого плану на рік: 

  з державного бюджету – 610,5 млн гривень (23,6%); 

  з обласного бюджету – 3,8 млн гривень (0,2%); 

  з бюджетів інших рівнів – 1,3 млн гривень (0,1%), з них 0,5 млн гривень – 

грантові кошти GIZ. 

 

 
 

3. Місцеві податки (16,6%) – 428,6 млн гривень, що становить 88,7% до річного 

плану та на 0,1% більше за 2019 рік, зокрема: 

 плата за землю (6,5%) – 166,8 млн гривень (86,9% до плану на рік) або на 9,9% 

менше за 2019 рік (за рахунок надання пільг на державному рівні на березень 

2020 року; сума втрат складає 21,5 млн гривень); 

 єдиний податок (9,5%) – 245,4 млн гривень (89,4% до річного плану) та на 

8,8% більше за 2019 рік; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (0,6%) - 14,8 млн 

гривень (98,9% до плану на рік) та на 5,6% менше за 2019 рік (за рахунок 

надання пільг на державному рівні по об’єктах нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності юридичних осіб, за березень 2020 року), сума втрат 

складає 1,1 млн гривень). 

4. Акцизний податок (6,1%) - 156,6 млн гривень, що становить 112,1% до річного 

плану та на 15,7% більше за 2019 рік. 

5. Інші джерела надходжень (4,3%), що в сукупності складають 113,1 млн гривень - 

82,7% до річного плану та на 27,3% менше за 2019 рік: - власні надходження 

бюджетних установ – 47,8 млн гривень (1,8%); - надходження від орендної плати 

за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 23,3 млн 



 

гривень (0,9%); - плата за надання адміністративних послуг – 14,3 млн гривень 

(0,6%); - бюджет розвитку – 10,5 млн гривень (0,4%), в т. ч.: пайова участь у 

розвитку інфраструктури населеного пункту – 3,0 млн гривень, відчуження 

майна – 6,4 млн гривень, кошти від продажу землі – 1,1 млн гривень. 

Виконання видаткової частини бюджету Сумської міської територіальної громади 

за 2020 рік склало 2591,8 млн гривень, що становить 92,9% до затверджених 

бюджетних призначень та на 395,0 млн гривень менше проти 2019 року (2986,8 

млн гривень). Забезпечено стабільну діяльність бюджетних установ, 

фінансування яких здійснено в межах наявного фінансового ресурсу. 

З метою дотримання соціальних стандартів, встановлених державою 46,1% 

(1 194,3 млн гривень) обсягу бюджету спрямовано на оплату праці працівників 

бюджетних установ згідно із встановленими законодавством України умовами 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, приріст на рівні 14,0% у 

порівнянні з 2019 роком. Оплата комунальних послуг, продуктів харчування, 

медикаментів та видатки соціального забезпечення склали 240,5 млн гривень 

(9,3 відсотки). Кошти бюджету розвитку (капітальні видатки) в структурі 

займають 16,6% (430,1 млн гривень) та інші видатки – 28,0 (726,9 млн гривень). 

 

 
 

У процесі виконання видаткової частини бюджету на забезпечення виконання 

основних функцій і завдань головних розпорядників бюджетних коштів 

зазначені кошти спрямовано за такими напрямами: 



 

 
 

Видатки соціального спрямування склали 1582,2 млн гривень, або 61,1% від 

загальної суми видатків, з них, зокрема, на: 

 Охорону здоров’я – 309,3 млн гривень, що на 81,0 млн гривень, або на 20,8% 

менше проти 2019 року (зменшення видатків відбулось за рахунок 

реформування галузі з 01.04.2020). 

 Освіту (без урахування шкіл естетичного виховання дітей) – 1019,6 млн 

гривень, що на 82,1 млн гривень, або на 8,8% більше проти 2019 року. 

 Соціальний захист та соціальне забезпечення – 109,1 млн гривень, що на 502,2 

млн гривень, або на 82,2% менше проти 2019 року (в т. ч. на виконання 

програм «Милосердя» - 57,8 млн гривень та «Соціальна підтримка захисників 

України та членів їх сімей» - 16,0 млн гривень). Зменшення видатків відбулося 

за рахунок монетизації пільг та житлових субсидій, а також у зв’язку зі зміною 

фінансування державних соціальних допомог за окремою державною 

програмою з 01.01.2020 року. 

 Культуру і мистецтво (з урахуванням шкіл естетичного виховання дітей) – 

81,8 млн гривень, що на 3,6 млн гривень, або на 4,6% більше проти 2019 року. 

 Фізичну культуру і спорт – 62,4 млн гривень, що на 25,7 млн гривень, або на 

70,0% більше проти 2019 року. 

 Видатки на інші галузі та напрями – 1009,6 млн гривень, з них на: 

 Житлово-комунальне господарство - 570,1 млн гривень, що більше на 76,6 

млн гривень, або на 15,5% проти 2019 року. 

 Транспортна сфера – 58,9 млн гривень, що більше на 26,2 млн.гривень, або в 

1,8 рази проти 2019 року та які спрямовані на: відшкодування різниці між 

встановленими та економічно обґрунтованими тарифами - 5,3 млн гривень; 

фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» - 44,5 млн гривень; 



 

поповнення статутного капіталу – 9,1 млн гривень (для сплати суми ПДВ, яка 

не покривається за рахунок кредитних коштів від Європейського 

інвестиційного банку у разі придбання тролейбусів за інвестиційним 

проектом «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в рамках 

Програми розвитку муніципального транспорту Міністерства 

інфраструктури України). 

 Інше – 380,6 млн гривень, з них: на забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування – 251,3 млн гривень; реверсна дотація – 108,1 млн гривень 

тощо. 

 

 

Шостий рік поспіль організовано та проведено консультації з громадськістю 

щодо проєктів міського бюджету/бюджету ТГ та Програми економічного і 

соціального розвитку міста/СМТГ у формі громадських слухань та електронних 

консультацій (у 2020 році – у зв’язку з карантинними обмеженнями – лише у 

формі електронних консультацій). Забезпечувалося звітування про виконання 

міського бюджету та публічне представлення інформації про виконання міського 

бюджету. Звіти оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі 

«Міський бюджет» та сайті департаменту фінансів, економіки та інвестицій в 

розділі «Бюджет». За рахунок коштів бюджету ТГ у місті здійснювалася 

реалізація проєктів громадського (партиципаторного) бюджету, на що було 

спрямовано 12,5 млн. гривень.  

 Стабільна робота підприємств 

 Формування позитивного іміджу міста 

Провідною галуззю в м. Суми залишається промисловість. Підприємства Сум 

реалізували промислової продукції на суму 21281,1 млн грн, що на 3,3% менше 2019 

року, або 45,9% загальнообласного обсягу реалізації. 

У структурі реалізації Сум 66,7% питомої ваги припало на продукцію переробної 

промисловості. Підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря належало 31,6% реалізованої продукції. Серед видів 

діяльності переробної промисловості найбільшою була частка підприємств з 

виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої мінеральної продукції – 

16,6%; хімічної продукції – 13,7%; машинобудування – 12,6%; металургійного 

виробництва, готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 12,0%; 

основних фармацевтичних продуктів і препаратів – 4,4 відсотки. 



 

Продовжувалась робота з поліпшення іміджу міста та сприяння залученню 

інвестицій. Тривала робота із створення індустріального парку в м. Суми. 

Проведено громадські обговорення містобудівної документації – детальний план 

території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми») та звіту 

про стратегічну екологічну оцінку. Про індустріальний парк «Суми», його 

переваги та інвестиційну привабливість було виготовлено відеопрезентацію. 

Підготовлено проєкт «Облаштування інженерних мереж індустріального парку 

«Суми» для участі у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів ЄС. Перспективи розвитку 

індустріального парку «Суми» представлено під час візиту до міста Суми групою 

турецьких компаній «Akaoglu group». 

У галузі будівництва підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 

1,3 млрд гривень (+19,0% до 2019 року), це становить 80,4% загальнообласного 

обсягу робіт: будівництво житлових та нежитлових будівель, інженерних споруд. 

Нове будівництво склало 39,0%, ремонт – 40,8%, реконструкція та технічне 

переоснащення – 20,2%. Прийнято в експлуатацію 38,7 тис. кв.м загальної площі 

житла. Основними забудовниками у 2020 році введено в експлуатацію 27,3 тис. 

кв.м, зокрема ТОВ «БВК компанія «Федорченко» – 9,5 тис. кв.м, ТОВ «Топаз» – 

17,8 тис. кв.м.  

В рамках програми сприяння житловому молодіжному будівництву за рахунок 

коштів Державного фонду (4,4 млн грн), обласного бюджету (0,8 млн. грн.) та 

бюджету ТГ (1,1 млн грн) надано 12 пільгових довгострокових кредитів на 

будівництво житла загальною площею 627,25 кв. метрів на суму 6,3 млн гривень. 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) 

міста у січні-вересні 2020 року склав 5,7 млрд грн, індекс фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) до відповідного періоду 

попереднього року - 104,9%. Питома вага товарообороту міста у товарообороті 

Сумської області складає 57,6%. 

Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, 

установ, організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах 

юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у 4 кварталі 

2020 року склав 11721 грн, що на 13,2% більше ніж у 4 кварталі 2019 року (9896), 

та в 2,3 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати (5000 грн) та на 8,8% 

більше середньообласного показника. У 2020 році розмір середньомісячної 

заробітної плати (розрахунково) становив 10768,0 гривень, що на 12,7% більше 

2019 року. 

 Формування сприятливого інвестиційного клімату 



 

Проводилася робота з реалізації проєктів розвитку міста за рахунок коштів 

міжнародних фінансових та донорських організацій, а саме Європейського 

інвестиційного банку за наступними проєктами:  

 «Міський громадський транспорт України», в рамках якого залучаються 

кредитні кошти у сумі 4 млн. євро на реалізацію проєкту «Оновлення 

рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми». Забезпечено 

проведення міжнародних конкурсних торгів та укладання контракту з 

переможцем – ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна 

компанія «Богдан Моторс» про постачання 19 нових тролейбусів, сплату 

авансових внесків. У рамках проєкту за сприяння компанії Egis Ukraina, 

розробляється план сталої міської мобільності.  

 «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», що 

реалізується з Міністерством розвитку громад та територій України і 

передбачає залучення кредитних коштів у сумі 5,2 млн. євро для реалізації 

проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних 

закладах м.Суми». Залучено міжнародну технічну допомогу та підготовлено 

документи для отримання першого траншу кредитних коштів, забезпечено 

підготовку тендерної документації для закупівель робіт з розробки проєктної 

документації, будівельних робіт. 

Продовжується співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією 

(НЕФКО): 

 отримано два транші кредитних коштів НЕФКО в сумі 13,2 млн грн. на 

реалізацію проєкту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний 

ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) КНП 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 

28»: за рахунок співфінансування з бюджету ТГ утеплені стіни, дах і підвал 

будівлі, встановлено індивідуальний тепловий пункт. 

 велася підготовка до реалізації інвестиційного проєкту «Модернізація та 

реконструкція системи водовідведення у    м. Суми (реконструкція міських 

каналізаційних очисних споруд КП «Міськводоканал» потужністю 60000 

м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу 

у м. Суми вул. Гамалія, буд. 40)». Отримано погодження Міністерства 

фінансів України щодо здійснення запозичення. Сумською міською радою; 

підписані кредитна та грантові угоди; розроблено проєктну документацію.  

У рамках Програми інвестиційної платформи сусідства (NIP), компанією НІРАС 

буде розроблено Програму корпоративного розвитку, яка має на меті розробку 

Планів безпеки води, фінансових моделей для водоканалів, Планів управління 

бездохідною водою. 

У рамках програми Європейського Союзу «Угода Мерів – демонстраційні 

проєкти» продовжувалася реалізація проєкту «Підвищення енергоефективності 

в освітніх закладах міста Суми», що фінансується за кошти ЄС (грант у сумі понад 

1,1 млн євро) та співфінансування з міського бюджету. Розпочалися будівельні 



 

роботи з реконструкції-термомодернізації школи №9 та Центрального корпусу 

школи №7, а також розроблено проєктну документацію з капітального ремонту 

системи освітлення школи №20. 

Розпочалася реалізація проєкту «Управління відходами на основі замкненого 

циклу», в рамках якого планується залучення грантових коштів Фонду Єдиного 

Економічного Простору та Норвегії у сумі 170 тис. євро для проведення 

комунікаційних та просвітницьких заходів, розробки концепції поводження з 

небезпечними відходами та вивозу відходів у приватному секторі. Укладено 

контракт за проєктом між Оператором фонду та ведучим заявником проєкту 

(Рада Мажейкяйського району), а також партнерську угоду між учасниками 

проєкту.  

 

 Встановлення нових ділових відносин 

 Співпраця з міжнародними партнерами 

Під час офіційного візиту делегації від Сумської міської ради до міста Харбін 

підписано Меморандум про встановлення дружніх відносин між містами Харбін 

(Китайська Народна Республіка) та Суми (Україна). 

Головою Сумської обласної держадміністрації, Сумським міським головою та 

групою турецьких компаній «Akaoglu group» підписано Меморандум про 

співпрацю щодо інвестиційної діяльності на території Сумської області. 

Отримано допомогу від міст-партнерів з КНР – 10 тис. медичних масок від 

Муніципального Народного Уряду міста Сіньсян, а також засоби індивідуального 

захисту, надані Муніципальним Народним Урядом дружнього міста Чжуцзі у 



 

співпраці з компанією Zhuji Welai Technology – 5 тис. захисних масок та 30 

захисних костюмів. 

Представники Сумської міської ради брали участь у щорічному Економічному 

форумі у Криниці Здруй, організованому Інститутом Східноєвропейських 

досліджень; Конгресі Ініціатив Східної Європи у Любліні; третій Китайській 

міжнародній конференції міст дружби в м. Шаосін; великій конференції з 

муніципального партнерства зі Східною Європою, організованій Сервісною 

службою «Міста в Єдиному Світі» (SKEW); онлайн-конференції, присвяченій 

боротьбі з коронавірусом за участі представників Центру міжнародної співпраці 

міста Люблін; відеоконференції «Кращі практики в подоланні коронавірусної 

інфекції COVID-19 в містах-партнерах», організованій муніципалітетом міста-

партнера Кутаїсі (Грузія). З ознайомчим візитом та з метою обговорення 

актуальних питань співпраці м. Суми відвідала Надзвичайний і Повноважний 

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні пані Анка Фельдгузен. В 

рамках Дня міста, в період з 1 по 6 вересня в Сумській міській галереї було 

організовано проведення фотовиставки «Міста дружби», на якій були 

представлені світлини міст-партнерів, що надало змогу ближче познайомити 

мешканців та гостей міста Суми з іноземними партнерами, їх історичними та 

культурними пам’ятками, визначними місцями та мальовничими пейзажами.  

 Стратегія розвитку міста Суми 2030 

 розробка Плану місцевого економічного розвитку міста 

 
Триває процес впровадження Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, який 

координує створена Координаційна рада. З метою широкого інформування про 

науковий, економічний та інвестиційний потенціал міста, залучення до співпраці 

іноземних партнерів та формування іміджу м.Суми як інвестиційно привабливого 

міста, Стратегію було перекладено на англійську мову. Виготовлено друковану 

версію Стратегії розвитку міста за унікальним дизайн-макетом з використанням 

бренду міста Суми. 

З метою підготовки до процесу програмування (один із перших етапів 

впровадження Стратегії) проведено детальний аналіз діючих міських програм 

розвитку: обсягів та джерел фінансування, відхилення від запланованого 

фінансування, результативних показників програм. Підготовлено інформаційно-

аналітичні матеріали. 

 

Реалізація плану місцевого економічного розвитку (МЕР) міста Суми почалася 1 

січня 2020 року. Найбільшим досягненням громади при реалізації плану МЕР є 



 

всебічна активізація підтримки малого та середнього бізнесу, початок 

впровадження Індустріального парку «Суми», а також значні успіхи в 

популяризації бренду та підвищенні туристичної привабливості міста. 

 

Шляхи вдосконалення роботи: впровадження проєктного підходу управління у 

виконавчих органах міської ради; організація навчання структурних підрозділів 

кращим світовим практикам проєктного та стратегічного управління; 

формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми; створення 

туристичної навігації; розробка туристичних маршрутів містом; створення 

Сталого центру підтримки бізнесу; створення Туристичного інформаційного 

центру; розробка та затвердження маркетингової стратегії Сумської ТГ; розробка 

та затвердження програми «Маркетинг, промоція, туризм Сумської ТГ». 

 оперативне інформування громади  

 реалізація проєктів розвитку громадянського суспільства 

 поширення комунікативних інструментів 

 реалізація політики інтеркультурного міста 

 реалізація бюджету участі 

 забезпечення права на звернення 

 

Інформаційний проєкт «Я – сумчанин»: реалізовано видавничий проєкт «Долі: 

сумські перехрестя». 

Інформаційний портал Сумської міської ради – 10-12 новин щодня, всього 18700 

публікацій. Більше 1800 зареєстрованих користувачів. 

Кількість переглядів Youtube-каналу «Сумська міська рада» – 809 900. 

Акаунт «Сумська міська рада» у Фейсбук має 3 700 підписників. 

Акредитовано 40 журналістів з місцевих ЗМІ. Проведено близько 150 медіа-

заходів. 

Оновлення акаунту «Виконавчий комітет Сумської міської ради» на Єдиному веб-

порталі відкритих даних. 



 

Напрацьовано партнерські зв’язки з питань інформування громади про діяльність 

Сумської міської ради з ТРК «Відікон», СТС, АТВ, FM-радіо, газетами «Ваш Шанс», 

«Панорама», Інтернет-ресурсами SumyPost, 0542, EverydaySumy. 

Для оперативного та повноцінного інформування мешканців про ситуацію з 

протидії поширенню коронавірусу, зокрема щодо ухвалених нормативних 

документів, діяльності органів влади, проведення закупівель медичного 

обладнання, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо, за 

ініціативи Департаменту комунікацій та інформаційної політики був створений 

окремий розділ на сайті міської ради «Суми: коронавірус-СТОП», де оперативно 

оприлюднювалася уся тематична інформація, забезпечувалися трансляції 

онлайн-звітів міського голови, здійснювалося поширення повідомлень через 

соціальні мережі та у співпраці із засобами масової інформації. 

Через карантинні обмеження у 2020 році було здійснено онлайн-трансляцію 

Великодніх богослужінь, а також проведено щорічний звіт Сумського міського 

голови у форматі онлайн. 

Були створені та поширювалися через різні джерела інформації аудіо- та 

відеоролики, просвітницькі матеріали, листівки-пам’ятки щодо необхідності 

дотримання санітарно-епідеміологічних заходів, протидії поширенню 

коронавірусу тощо. 

Сумська міська рада здійснювала заходи з метою залучення громадськості до 

вирішення питань життєдіяльності міської громади, у підготовці проєктів рішень 

виконавчого комітету та міської ради, впровадження інструментів партиципації 

та електронної демократії, спільної реалізації проєктів, програм та заходів, 

ініційованих громадськими об’єднаннями тощо. 

Проведено міський конкурс з визначення програм, розроблених інститутами 

громадянського суспільства (ГС) у сфері розвитку ГС, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської ТГ на 2021рік. Подано 

5 проєктів, визначено 3 переможців. Загальна сума бюджетної допомоги складає 

100 тис. гривень. 

Надається підтримка у проведенні заходів за участі національних меншин, 

іноземців у рамках реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку м. Суми. 

Триває робота з впровадження у місті Сіті-бота «Назар», спрямованого на 

оперативне інформування мешканців про аварійні та ремонтні роботи у сфері 

ЖКГ, надання соціальних послуг тощо. 

Надається інформаційна підтримка заходам з реалізації Меморандуму про 

партнерство та співпрацю у питаннях безпеки міста і громадян (міськрада, 

управління патрульної поліції в Сумській області ДПП України, Сумське районне 

управління поліції ГУНП в Сумській області та громадські організації).  



 

 Надавалося сприяння у реалізації права громадян на проведення мирних 

акцій та зібрань – у Сумах відбулося 196 масових заходів. 

 Триває робота з електронними петиціями через портал «Єдина система 

місцевих петицій». Надійшло 352 електронних звернення. Необхідну 

кількість підписів набрали 64 петицій, на які надані відповіді. 

 Триває співпраця з Фондом «Хелп Поінт Суми» щодо доставки гуманітарної 

допомоги. 

 Проводилися опитування і вивчення думки мешканців 

 

Тривала робота в рамках проєкту Ради Європи «Партисипативне бюджетування 

для підвищення рівня інклюзивності на місцевому рівні в м. Суми». Підготовлені 

рекомендації щодо оновлення Положення про бюджет участі, а також розроблена 

Методологія оцінювання громадського бюджету. 

Тривала робота з реалізації проєктів громадського бюджету. Повністю 

реалізовано або на стадії завершення і розрахунків – 15 з 17 проєктів. 

Функціонує група «Суми. Бюджет небайдужості (Громадський проєкт м. Суми)», 

яка є офіційною групою щодо впровадження громадського (партиципаторного) 

бюджету міста (1,5 тис. підписників). 

Оновлено склад Координаційної ради з питань громадського (партиципаторного) 

бюджету. 

 

Сумська міська рада вживали заходи для підвищення ефективності роботи із 

всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, 

оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян, 

зокрема, в умовах карантинних обмежень. 

Всього у 2020 року до Сумської міської ради надійшло 3966 звернень, що на 225 

або 5% менше, ніж за 2019. У зверненнях порушено 4010 питань різної тематики, 

з яких позитивно вирішено 49%. 

Найбільш актуальними є питання комунальної сфери - 48% від загальної 

кількості (проведення капітального ремонту житлового фонду, благоустрою 

прибудинкових територій, ремонту та утримання доріг і тротуарів); поліпшення 

житлових умов - 9% (забезпечення житлом учасників АТО/ООС). Крім того, 

мешканці у своїх зверненнях порушують питання соціального захисту (8%), 

транспорту (6%), земельних відносин (6%) та інше. 



 

У 2020 році надійшло 524 колективних звернення, що на 248 (32%) менше 2019 

року (питання відновлення благоустрою прибудинкових територій, ремонту 

покрівель та інженерних мереж). 

Звертається особлива увага на звернення від найменш захищених категорій 

населення, зокрема інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали від 

аварії на ЧАЕС, одиноких матерів, учасників бойових дій та членів їх сімей, 

внутрішньопереміщених осіб та інших громадян, які потребують соціального 

захисту та підтримки. 

Через впровадження карантину, робота зі зверненнями громадян здійснювалась 

у особливому режимі: письмові звернення приймалися поштою, через електронні 

сервіси та спеціальні скриньки, усні – телефоном (481 телефонне звернення, що 

на 18% більше 2019 р., кількість електронних звернень збільшилась на 29% до 

860). 

У 2020 році до введення карантинних обмежень керівництвом міста проведено 

28 прийомів громадян з особистих питань. Після запровадження карантинних 

обмежень відбулось 4 онлайн трансляції особистого прийому міського голови, де 

розглянуто 45 питань. З виїздом за місцем проживання громадян проведено 12 

прийомів, на яких розглянуто 83 питання. Позитивно на особистих прийомах 

громадян у 2020 році вирішено 92 питання (46,5%). 

 Розвиток комфортних умов на території Сумської міської ТГ  

 

У 2020 році Сумська міська територіальна громада розширилася та зміцнішала. У 

жовтні до нас приєдналися три сільських ради – Стецьківська, Битицька та 

Великочернеччинська. Тепер Сумська міська територіальна громада – це чотири 

старостинських округи, які об’єднали 21 населений пункт, у яких проживає понад 

277 тис. мешканців. Це знакова подія для нашої громади, історію якої ми тепер 

творимо спільно. Це і нові виклики та нові завдання, над вирішенням яких маємо 

співпрацювати злагоджено та на партнерських засадах, створюючи комфортні 

умови для проживання для усіх сумчан, як у місті, так і на території 

старостинських округів. Вже нині ми допомагаємо у оновленні об’єктів 

інфраструктури, наданні соціальних та адміністративних послуг, долучаємо до 

спільних заходів та проєктів. 



 

 Заощадження енергоресурсів 

 Заощадження бюджетних коштів 

 

У 2020 році фактичний обсяг фінансування заходів із підвищення 

енергоефективності у галузях «Освіта», «Охорона здоров`я», «Культура і 

мистецтво» склав 46,9 млн грн, із них кошти бюджету ТГ – 16,5 млн грн, кошти 

ДБ – 2,6 млн грн, залучені кошти (грант ЄС, GIZ, кредит НЕФКО) – 27,8 млн грн. 

Відсоток виконання заходів у звітному періоді склав 43% від запланованих. 

Обсяги фінансування енергоефективних заходів збільшилися на 20%. За 

результатами виконання програмних енергоефективних заходів (комплексна 

термомодернізація будівель, встановлення систем погодозалежного 

регулювання, заміна віконних блоків, тощо) у 2020 році в установах галузей 

«Освіта», «Культура», «Охорона здоров’я» економія теплової енергії склала 

782,2 Гкал (1193,1 тис. грн) у порівнянні з 2019 роком, що склало 12%. 

У закладах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я» проведено заходи з 

термомодернізації будівель. У СЗОШ №22 завершено утеплення фасаду будівлі 

площею 1537,1 кв.м, утеплено віконні відкоси площею 220,9 кв.м. У ДНЗ №14 

проведено капітальний ремонт будівлі – утеплено 483 кв.м цоколю. У ДНЗ №№ 

15, 35, 39 замінено 766 кв.м віконних блоків, крім того в ДНЗ №15 замінено 13,76 

кв.м дверних блоків. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, 

отримано експертний звіт на проведення капітального ремонту покрівлі з 

утепленням в ССШ №29. 

У консультативно-діагностичному відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» за 

адресою: вул. І. Сірка, 3 утеплено зовнішні стіни площею 265,56 кв.м, цоколь - 

77,21 кв.м., отримано енергетичний сертифікат будівлі. Проведено капітальний 

ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, а саме: утеплено покрівлю площею 

32 кв. м, фасад - 83 кв. м. Проведено техобстеження будівель КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» Сумської міської ради. 

Здійснено капремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного 

регулювання споживання тепла) у ЗОШ №18, ССШ №29, ДХШ ім. М.Г. Лисенка. У 

ДМШ №2 завершено роботи з облаштування теплопункту системою 

автоматичного регулювання тепла. Розпочато капремонт теплопункту 

(облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в 

консультативно-діагностичному відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» за 

адресою: вул. І. Сірка, 3.  

Продовжується впровадження Сумської міської системи моніторингу 

теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах: підключено 39 

закладів галузі «Освіта». 

Реалізовувались проєкти міжнародної технічної допомоги, а саме: «Підвищення 

енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ №20), 

«Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста 



 

Суми», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», 

«Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», 

«Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару 

(новий корпус, 3-х поверхова будівля) КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28». 

У рамках проєкту ЄС «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. 

Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ №20) у ССШ №9 здійснено заміну дверних блоків 

площею 7,56 кв.м, віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено фундамент - 159 кв.м, 

цоколь - 233,18 кв.м, покрівлю - 870,2 кв.м. У ССШ №7 ім. М.Савченка по вул. Лесі 

Українки, 23 виконано роботи із заміни віконних блоків площею 1208,68 кв.м, 

утеплено фундамент площею 189 кв.м, цоколь - 116,5 кв.м, стіни - 1074,3 кв.м. 

У рамках проєкту GIZ «Енергоефективна термомодернізація (капремонт) будівлі 

стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» проведено 

фінансовий аудит використаних коштів, за рахунок третього траншу сплачено за 

виконані роботи. Отримано сертифікат відповідності проєктній документації 

закінченого об’єкта будівництва.  

Залучено кредитні кошти НЕФКО на реалізацію проєкту «Енергоефективна 

термомодернізація (капремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова 

будівля) КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» за адресою: м. Суми, вул. 

Троїцька, 28». Замінено 158 кв. м віконних блоків, утеплено 201,35 кв.м цоколю 

(підземна, надземна частини), 3825,7 кв.м фасаду, 139,4 кв.м укосів, 599,07 кв.м 

горища. Здійснено гідроізоляційне покриття даху будівлі площею 1930 кв. м. 

Встановлено систему погодного регулювання тепла та модуль підготовки 

гарячої води. Отримано енергетичний сертифікат будівлі. 

В рамках проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» 

проведено первинну оцінку міста Суми, за якою місто отримало 39,3% з можливих 

50%, необхідних для сертифікату ЄЕВ. Державний секретаріат Швейцарії з 

економічних питань підтримав проєкт часткової термомодернізації фасаду 

будівлі КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка міста 

Суми, Сумської області. 

У рамках Європейського тижня сталої енергетики проведено загальноміський 

захід «Дні Сталої енергії» в новому онлайн-форматі під девізом: «За межами 

кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та зростання. Проведено міський 

екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», флеш-моб конкурс 

«Екокарантин Суми», музичний телемарафон за участі сумських музикантів, 

велоквест Velolife. 



 

 Ефективні закупівлі за бюджетні кошти 

Відділ з конкурсних торгів здійснює моніторинг та координація закупівель 

розпорядниками бюджетних коштів Сумської міської ради товарів, робіт та 

послуг; надаються консультації та методична допомога розпорядникам 

бюджетних коштів. 

Структурними підрозділами Сумської міської ради за 2020 рік здійснено в системі 

ProZorro 3250 закупівель на очікувану вартість 1,52 млрд грн, економія склала 

71,43 млн гривень. 

 
Структурний підрозділ 

 

Кіль-

кість 
Очікувана 

вартість, грн 

Економія, 

грн 

Департамент інфраструктури міста 855 1043 043 080 54 010 416 

Управління освіти і науки 693 22 582 901 903 094 

Управління капітального будівництва та дорожнього 

господарства 442 360 810 809 14 534 255 

Відділ культури 382 8 415 682 39 566 

Виконавчий комітет 355 21 819 782 1 441 582 

Департамент забезпечення ресурсних платежів 126 2 100 053 299 870 

Департамент соціального захисту населення 101 2 231 330 4 883 

Управління архітектури та містобудування 89 2 908 674 143 935 

Управління охорони здоров'я 89 53 123 731  

Управління "Інспекція з благоустрою міста Суми" 51 346 825 50 080 

Департамент фінансів, економіки та інвестицій 49 385 764  

Управління ДАБК 18 41 086  

Всього 3250 1 515 578 387 71 427 681 

  1,52 млрд грн 

71,4 млн 

грн 

 

Для порівняння, Сумська міська рада в системі ProZorro здійснила: 

 у 2017 році 3803 закупівлі на суму 2,06 млрд грн – економія склала 90,19 млн 

грн; 

 у 2018 році 4390 закупівель на суму 1,69 млрд грн – економія склала 38,97 

млн грн; 

 у 2019 році 5130 закупівель на суму 2,27 млрд грн – економія склала 117,06 

млн гривень. 

Із загальної кількості проведених структурними підрозділами Сумської міської 

ради, завершені закупівлі склали 3116, що становить 95,9%. 



 

 
 

Закупівля в системі ProZorro розпорядниками бюджетних коштів Сумської 

міської ради (див. рис.) 

 

 
 

 

Відділ безпосередньо провів для виконавчого комітету Сумської міської ради 

через систему ProZorro за 2020 рік 355 закупівель на суму 21,8 млн гривень. При 

цьому економія склала 1,4 млн гривень. Структура закупівель розподілилась 

наступним чином. 

 
Із загальної кількості проведених виконавчим комітетом, завершені закупівлі 

склали 337, що становить 94,9%. 



 

 

 

 ремонт житлового фонду та прибудинкових територій  

 ремонт ліфтів 

 озеленення міста 

 якісне забезпечення вуличного освітлення 

 безперебійне водопостачання 

 якісний стан дорожнього покриття 

 реконструкція та будівництво об’єктів комунальної власності  

 

Ряд1; Завершені 

закупівлі; 337; 94,9%

Ряд1; Закупівлі, що не 

відбулися; 18; 5,1%

Кількість закупівель - 355, з одним учасником - 326 

(92%)



 

 
  

Фінансування житлово-комунального господарства - 570,1 млн гривень, що 

більше на 76,6 млн гривень, або на 15,5% проти 2019 року. 

Житловий фонд міста Суми станом на 01.01.2021 складає 1823 житлових будинки 

з різною формою управління, а саме, багатоквартирні: 294 ОСББ; 644 будинки, 

які самостійно обрали управителя; 8 будинків, які обрали самостійну форму 

управління; 877 житлових будинків, що провели конкурс на призначення 

управителя. 

У 2020 році створено 15 об’єднань співвласників. Виконано капітальний ремонт 

33 житлових будинків, а саме: капремонт покрівлі у 11, капремонт 

внутрішньобудинкових інженерних мереж у 5, капремонт освітлення у 6, 

капремонт будинку (фасад, відмостка, тощо) у 11 будинках. 

На умовах співфінансування в 2 будинках виконано капітальний ремонт покрівлі 

на суму 467,8 тис. гривень. Виготовлено технічні паспорти 7 житлових будинків 

на суму 99,8 тис. гривень. 

Фінансування виконання робіт із забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів склало 12,357 млн гривень. Проведено капітальний ремонт 10 

ліфтів на умовах співфінансування, виготовлена проєктно-кошторисна 

документація на капітальний ремонт 3 ліфтів та проведено експертне 

обстеження 9 підйомників. 

КП «Зеленбуд» у 2020 році виконало облаштування квітників. Так, створено 

весняні композиції з тюльпанів у сквері Покровський та сквері Садко. Влітку 

облаштовувалися нові тематичні, яскраві квіткові композиції із застосуванням 

новітніх технологій та сучасних домішок кольорових гранул, іншого декору та із 

втіленням розширеної різноманітної квіткової продукції. Серед таких: сквер 

Харитоненко (навколо Альтанки), сквер Садко (вздовж фонтану та квітник 



 

«Герб»), сквер Шевченко (клумба «Вишиванка»), майдан Незалежності 

(козацький хрест та центральна клумба), клумба «Годинник» на схилі біля РАГСу. 

Восени підприємство створило квітково-декоративну композицію з пізніх осінніх 

хризантем на майдані Незалежності. 

КП «Зеленбуд» в 2020 році обслуговувало 64 об’єкти міського благоустрою, в 

тому числі 27 скверів, міський парк ім. І.М. Кожедуба та дитячий парк «Казка» 

(верхня тераса), об’єкти благоустрою загального користування. Також 

здійснювало збір сміття (136 об’єктів), загальною площею 120,5 га, в т.ч.: газони – 

113,1 га, доріжки – 7,4 га. 

Підживлено дерев і поодиноких кущів в кількості 982 шт. Для прикладу: по вулиці 

Харківській висаджено 72 клени, а в сквері, розташованому на перехресті пр-ту 

М. Лушпи та вул. Харківська – 97 одиниць кленів та платану іспанського. 

Висаджено квіткових рослин по місту Суми - 111647 шт. на площі 3,6 тис. м2. 

Виконувався догляд за трояндами та квітковими термочашами (493 шт.). 

Здійснено покіс трави на об’єктах благоустрою загальною площею 312 га та 

видалено амброзії на площі 63 га. 

Видалено 944 аварійних, сухостійних та фаутних дерев, проведено санітарне 

обрізування гілок та омолоджування крон 2180 дерев. Викорчувано 71 пнів. 

Особлива увага приділяється зеленим насадженням, розташованим на 

центральних вулицях. Вдосконалюється та поширюється вертикальне 

озеленення, де неможлива посадка дерев. Для цього застосовується 493 

термочаші. Це все для покращення естетичного вигляду вулиць міста. 

Виконано наступні роботи з догляду за деревами: висаджено - 387 шт., спиляно - 

267 шт., обрізано – 2180 шт. Висаджено дерев та кущів у 2020 році на суму 458,1 

тис. грн: вулиця Харківська, сквер М. Лушпи, проспект М. Лушпи. 

У 2020 р. за рахунок коштів депутата Бутенко Д.М. було висаджено квітів - 2463 

шт. (на перехресті пров. Чехова та вул. Філатова), депутата Гризодуба Г.П. 

видалено 24 дерева, обрізано 73 шт. (по вул. Лисенка, 10, вул. Лисенка 12, 14, вул. 

Лисенка (р-н ЗОШ №25), депутата Наталуха Д.О. висаджено 23 шт. дерев (вул. 

Прокоф’єва, 14/1 та вул. 2-га Північна, сквер «Випускників Добровільної»). 

Проведено санітарні заходи у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, 

озеро Чеха та ін. водних об'єктів (вивезення сміття з контейнерів) на суму 589,9 

тис. гривень. 

Серед проблемних питань: розриття зелених зон, квітників при виконанні 

ремонтних чи будівельних робіт. Утримання газонів та зелених зон, є суттєвою 

проблемою. Матеріальна база КП «Зеленбуд» застаріла. Відсоток зносу за 2020 

рік зріс до 50,1%.  

Заходи з удосконалення роботи. 

З метою підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду 

території скверів та парків міста необхідно провести: 

 оновлення, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих парків та скверів; 



 

 озеленення міста: висадити саджанці нових дерев та кущів, провести 

пооб’єктну інвентаризацію зелених насаджень; створити нові квіткові 

композиції (відновлення квітників та розаріїв з посадкою багаторічних квітів), 

відновити газони вздовж перехресть вулиць міста, оновлених 

шляхопроводів. 

На реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища 

Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки було спрямовано 

кошти у сумі 30,7 млн гривень, що на 4,4 млн грн менше, ніж у 2019 році, із них 21,9 

млн грн – з бюджету міської ТГ, 8,8 млн грн – з державного бюджету. 

Придбано комплекс аераційної системи (3 комплекти) для станції очисних споруд 

КП «Міськводоканал». Приведено до належного естетичного та санітарного 

стану території поблизу водних об’єктів міста, проведено благоустрій у 

прибережних захисних смугах річок Псел, Сумка на суму 0,8 млн грн.  

Забезпечено комплексний догляд за насадженнями пам’яток природи «Дуби», 

«Липові насадження» та парку пам’ятки садово-паркового мистецтва 

«Басівський» на суму 0,4 млн. грн. Забезпечено належне утримання та розвиток 

ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський», замощено доріжки, 

поповнено експозиції тварин та квітково-декоративних рослин ботанічного саду 

на суму 0,3 млн. грн. 

Забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради 

«Екологічний орієнтир» з метою формування громадської думки щодо 

екологічних аспектів життєдіяльності міста. 

Проведено екологічні конкурси: міський етап Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», міський освітній 

проєкт «Пташиний дивограй», конкурс плакатів «Зміна клімату - час діяти!», 

селфі-марафон «Еко-стиль мого життя», екологічний онлайн квест «Змінюй себе, 

а не планету», «Збережемо ялинки разом», «Година Землі-2020», «ЕкоКрос». У 

рамках «Днів сталої енергії у м. Суми» проведено онлайн-марафон «Обіцянки 

Землі», міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», екологічний 

велоквест «Velolife», «Музичний телемарафон» та еко-подорож річкою Псел. 

Видрукувано методичний посібник «Формування життєвої компетентності 

вихованців у закладі позашкільної освіти – Школі сприяння здоров’ю», буклет 

«Сумський міський ЦЕНТУМ – простір розвитку життєвих можливостей дитини», 

екологічний календар «Почни з себе – врятуй планету!» та інформаційний стенд 

«Ботанічний сад запрошує». 

Фінансування виконання робіт склало 247 млн 910,7 тис. грн, (що на 120,9% 

більше, ніж у 2019 році). З них використано на: освітлення – 41,3 млн гривень; 

озеленення – 25,5 млн гривень; шляхове господарство – 147,7 млн гривень; 



 

утримання цвинтарів -12,1 млн гривень; інші види робіт з благоустрою – 21,3 млн 

гривень. 

Виконані роботи з капітального ремонту скверу МЦ «Романтика» на загальну 

суму 6 млн 952,3 тис. грн: проведено замощення пішохідних доріжок тротуарною 

плиткою 2860 м2, відновлено сходи 300 м.п., відновлено озеленення скверу, а 

саме: облаштовано 146 м2 рулонних газонів та проведено підсів травою на 800 м2. 

Також виконані роботи із заміни застарілого зовнішнього освітлення. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконано 

роботи з благоустрою територій по вул. Холодногірська, біля будинку №45 і №41 

та по провул. Веретенівський. Загальна сума виконаних робіт складає 574,4 тис. 

гривень. 

Проведено роботи з капітального ремонту житлового фонду. За рахунок коштів 

державного бюджету виконано капітальний ремонт будинків на суму 146,1 тис. 

гривень. 

КП «Спеціалізований комбінат» у 2020 році утримувалось 13 кладовищ площею 

близько 94,2 га на загальну суму 7 млн 850 тис. грн. Для підтримання належного 

санітарного стану проведено роботи із спилювання аварійних дерев на 

кладовищах на суму 350 тис. гривень. Крім того, КП «Спецкомбінат» у 2020 році 

виконано поточний ремонт 47 пам’ятників та пам’ятних знаків на загальну суму 

138,02 тис. грн. Виконано роботи з ремонту та фарбування лавок на вулицях міста 

в кількості 291 шт. на суму 98,8 тис. гривень. 

Виконані роботи з поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою – 

встановлення та благоустрій 14 зупинок громадського транспорту (вул. 

Харківська, вул. Прокоф’єва, вул. І. Харитоненка, просп. М. Лушпи, вул. Ковпака, 

вул. Реміснича). 

 

Фінансування робіт склало 4 млн 594,9 тис. грн по об’єктах: будівництво 

дитячого майданчика на території дитячого парку «Казка» – 461 тис. грн; 

будівництво міського пляжу в парку ім. І.М. Кожедуба – 765,6 тис. грн; 

будівництво спортивного майданчика «Атом-воркаут» по просп. Курський, 103 – 

129,9 тис. грн (проєкт громадського бюджету); нове будівництво дитячого та 

спортивного майданчика в районі будинків по вул. Г. Кондратьєва, 160в, 158/1, 

158/2, 158/3, 158/4 – 723,4 тис. гривень(проєкт громадського бюджету). 

Реконструкція парку ім. І.М. Кожедуба – 982,8 тис. грн. Реконструкція дитячого 

парку «Казка» – 289,4 тис. грн. 

З метою утримання території контейнерних майданчиків у належному санітарно-

технічному стані, у 2020 році ТОВ «А-МУССОН» за власні кошти облаштовано 21 

контейнерний майданчик для збору ТПВ, а ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС» – 17. За 



 

рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади виконано 

роботи з поточного ремонту 8 контейнерних майданчиків. 

КП «Сумижилкомсервіс» за 2020 рік на полігоні прийнято та захоронено 485 тис. 

м3 твердих побутових відходів. 

За рахунок коштів бюджету територіальної громади проведено поточний ремонт 

та утримання мереж вуличного освітлення на загальну суму 11 млн 566,9 тис. 

гривень. КП ЕЗО «Міськсвітло» протягом 2020 року виконувало роботи з 

поточного ремонту та утримання електромереж зовнішнього освітлення: 

 встановлено/замінено 760 світильників; 

 замінено дротів та розтяжок (ліній) на довжині 10 км 691 м; 

 замінено 5918 ламп світильників, в т. ч. 332 од. енергозберігаючих. 

Здійснено роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення по 4 

об’єктах (вул. Роменська від Пантелеймонівської церкви до скверу «Козацький», 

по вул. Героїв Крут, вул. Інтернаціоналістів та вул. І. Сірка, у районі вул. І. Франка). 

Загальна вартість склала 3 млн 171,8 тис. грн. По зазначених об’єктах прокладено 

7 км 394 м мережі; встановлено 204 ліхтарі та 4 паркові світильники. Здійснено 

оплату за використану електроенергію на вуличне освітлення міста в сумі 25,1 

млн грн. 

Для забезпечення безпеки містян та контролю громадського порядку проведено 

монтаж обладнання для відеоспостереження скверу Героїв Небесної Сотні – 49,6 

тис. гривень. 

Здійснено поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення по вул. І. Сірка, 12, 

14 та вул. Супруна, 13 на загальну суму 149,6 тис. грн. Виконані послуги з 

очищення водонапірної вежі в с. В. Піщане та очищення свердловини в с. Піщане 

на суму 89,9 тис. гривень. Розроблено науково-технічну документацію з 

проведення геофізичного дослідження свердловин на суму 340,8 тис. грн. 

Виконані роботи з капітального ремонту діючого каналізаційного колектора Д-

500 мм по вул. Ремісничій на суму 1 млн 716,2 тис. грн. За звітний рік КП 

«Міськводоканал» надана фінансова підтримка на суму 40 млн 99,3 тис. грн. 

Забезпечено виконання будівельно-монтажних робіт напірного каналізаційного 

колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи з переврізкою в збудований 

напірний колектор (прокладено 775 п.м трубопроводу) та напірного 

каналізаційного колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва з переврізкою в 

збудований напірний колектор (прокладено 20,2 п.м). Виготовлено проектно-

кошторисну документацію по об’єктах: «Будівництво напірного каналізаційного 

колектору від КНС-6 до вул. Прокоф’єва з переврізкою в збудований напірний 

колектор (друга нитка)», «Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд 

Комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради 



 

потужністю 60000 м3/добу, з виділенням першої черги будівництва потужністю 

30000 м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40», «Нове будівництво модульної 

зливної станції біля очисних споруд, за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 40», 

«Капітальний ремонт самопливного залізобетонного каналізаційного колектора 

Д-1800 мм, що проходить по території КНС-2 по вул. Луговій від КК №1 до 

грабельного приміщення», «Реконструкція підпірної гідроспоруди під 

Шевченківським мостом» та «Капітальний ремонт об’єктів благоустрою - 

розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами». 

Виконані роботи з реконструкції каналізаційного самопливного колектору Д-

1000 мм по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка (замінено 272 п.м трубопроводу), 

самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. Харківська, 32 по 

вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 (замінено 482 п.м трубопроводу), 

каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. 

Прокоф’єва до КНС-6 (прочищено 23 оглядових колодязя), аварійного 

самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району 

Тепличного (прочищено 29 оглядових колодязів). 

Виконання робіт склало 4 млн 271,5 тис. грн. Фінансова допомога надана трьом 

комунальним підприємствам: КП «Центр догляду за тваринами» на виплату 

заробітної плати та сплату податків 299,9 тис. грн; КП «Міськводоканал» на 

погашення податкового боргу по рентній платі 2 млн грн; КП «Шляхрембуд» на: 

монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про 

пожежу та передавання тривожних сповіщень 700 тис. грн; заміну обладнання, 

устаткування та оснащення харчоблоку в оздоровчому таборі «Зоряний» 1 млн 

300 тис. грн. 

Фінансування виконання робіт склало 10 млн 541,8 тис. грн. Завершені роботи з 

реконструкції каналізаційного самопливного колектору по вул. 1-а Набережна р. 

Стрілки на суму 2 млн 145,3 тис. грн. Протягом звітного року виконувались 

роботи з капітального ремонту самотічного каналізаційного колектора від вул. 

Харківська, 32 по вул. Сумсько-Київських дивізій до КНС-6 на загальну суму 5 

млн 654,6 тис. гривень. Виконані роботи з влаштування пандусів до трьох 

житлових будинків на суму 590,2 тис. грн. 

Виконання робіт склало 2 млн 128,4 тис. грн. Здійснено реставрацію покрівлі та 

фасаду житлового будинку по вул. Соборна, 32. 



 

Виконання склало 993,5 тис. грн. 

Один із найбільш стратегічно важливих об’єктів у 2020 році: «Будівництво 

напірного каналізаційного колектору від КНС-9 до проспекту Михайла Лушпи в 

м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор» – роботи виконані на 

суму 9 млн 791,4 тис. грн, профінансовані за кошти бюджету територіальної 

громади –  993,5 тис. гривень, кошти Державного фонду регіонального розвитку 

– 8 млн 797,9 тис. гривень. 

Завершено роботи з реконструкції каналізаційного залізобетонного колектору 

Д=600 мм, що проходить по вул. Сеченова від вул. Київська до перехрестя вул. 

Слобідської та вул. Вигонопоселенської. 

Виконання склало 2 млн 90,6 тис. грн. За кредитами на заходи з 

енергозбереження 542 фізичним особам відшкодовано 649,74 тис. грн (на 

308,67 тис. грн менше за 2019 р.) та 1440,81 тис. грн. – 39 ОСББ (на 615,48 тис. грн 

більше за 2019 р.). 

Протягом минулого року департамент інфраструктури міста провів через 

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

Спеціалісти управління «Інспекція з благоустрою м. Суми» спільно з 

представниками СВП ГУНП в Сумській області, УПП в Сумській області, відділу 

торгівлі, побуту та захисту прав споживачів провели 180 рейдів щодо 

недопущення стихійної торгівлі по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, вул. Засумська 

та вул. Шевченка. Під час рейдів складено 783 протоколи про адміністративне 

правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Загалом за розміщення точок торгівлі без відповідних дозвільних документів 

спеціалісти відділу за 2020 рік склали 978 протоколів про адміністративне 

правопорушення. 

Розроблені заходи з благоустрою та наведенню належного санітарного стану під 

час проведення загальноміського місячника благоустрою та здійснено контроль 

за їх виконанням. Загалом працювало 6032 осіб, зібрано та вивезено понад 4575 

м3 сміття, гілля та опалого листя. Задіяно 71 одиниць техніки. 

Здійснювалася видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою та 

вживалися заходи щодо зупинення робіт, які проводилися самовільно і внаслідок 

яких був порушений стан благоустрою. Відповідно складено 65 адміністративних 

протоколів. Спільно з патрульною поліцією міста Суми проводилися рейди з 



 

метою недопущення паркування автомобілів на зелених зонах. У підсумку 

складено 36 адмінпротоколів. 

За сприяння управління «Інспекція з благоустрою м. Суми» суб’єкт 

господарювання ліквідував близько 600 м3 сміття по вул. Харківська, 122. 

Протягом минулого року: 

 видано дозволів на порушення об’єктів благоустрою – 988; 

 укладено договорів на відновлення елементів благоустрою – 229; 

 укладено договори про закріплення та утримання території міста в 

належному санітарно-технічному стані з суб’єктами господарювання – 67. 

Під час щоденної перевірки території міста працівники управління склали 1583 

протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. 

За 2020 рік адміністративною комісією при виконавчому комітеті Сумської 

міської ради розглянуто 1319 протоколів (264 протоколи направлено на розгляд 

за місцем проживання порушників), складених посадовими особами управління 

«Інспекція з благоустрою міста Суми». За результатами такого розгляду: 

 закрито за ст.22 КУпАП – 230 справ; 

 закрито за ст.247 КУпАП – 56 справи; 

 накладено штрафу – 1 151 000 грн; 

 надійшло до бюджету 1 082 800 грн 

За сприяння та за ініціативи управління суб’єктами господарювання замощено 

тротуарною плиткою 1870 м2. 

Працівники Інспекції спільно з відділом торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів та підрозділами Національної поліції регулярно обстежують 

територію міста з метою виявлення самовільно встановлених точок торгівлі з 

лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків, ємностей тощо без наявності 

відповідного дозволу (порушення ст. 152 КУпАП та Правил благоустрою). 

Встановлюється діалог із продавцями та здійснюється їх інформування. 

Суб’єктами подібних адміністративних правопорушень, передбачених ст.160 

КУпАП, часто є особи, які матеріально не забезпечені, змушені здійснювати 

торгівлю з рук та не в змозі сплачувати штрафи за відповідні порушення. 

Необхідно запропонувати містянам більш цивілізовану альтернативу – створити 

невеличкі ринки в кроковій доступності. Ці міні-ринки можуть розташовуватися 

в кожному мікрорайоні і включати декілька десятків продавців. Місце на такому 

міні-ринку повинно бути безкоштовним. Мешканці сільської місцевості, які 

продають овочі просто на тротуарі, не зможуть скаржитися, що місце на базарі 

занадто дороге для них, місце на міні-ринку буде безкоштовне. Отже, для 

боротьби з незаконною торгівлею необхідно провести комплекс дій, що суттєво 

зменшить кількість незаконних торговців і стихійних «ринків», а саме: 



 

 створення умов для добросовісних дрібних торгівців: відведення спеціальних 

торгових місць на ринках, створення «селянських» міні-ринків, навіть 

диференційовано, за пільговими тарифами; 

 широка просвітньо-роз’яснювальна робота з населенням про загрози, які несе 

стихійна торгівля (бажано з конкретними прикладами результатів 

експертизи вилученого вуличного товару); 

 сприяння створенню нових робочих місць. 

Напрацьовано пропозиції для вирішення питання ліквідації стихійної торгівлі, яке 

є комплексним і таким, що неможливо вирішити виключно силами Інспекції. 

Так, доцільно створити онлайн-реєстр дозволених МАФів та ринків (усіх об’єктів 

торгівлі). Цей реєстр пропонуємо виконати у вигляді карти, де нанесені усі 

законні МАФи. Кожен зможе зайти на сайт цього реєстру та перевірити 

законність встановлення будь-якого кіоску у місті. Якщо кіоск легальний, його 

можна легко знайти на карті та подивитися дані про нього: хто власник, дату 

видачі та термін дії дозволу на встановлення МАФ, площу кіоску, відскановані 

дозвільні документи, і, що дуже важливо, прізвище посадової особи, яка видала 

цей дозвіл. Також варто передбачити можливість повідомити про незаконний 

МАФ через такий сайт. Відсутній кіоск на карті – означає, що він незаконний, є 

можливість через сайт повідомити про це відділ торгівлі, побуту та захисту прав 

споживачів та Національну поліцію. На карті з’явиться повідомлення про кіоск-

порушник, яке бачитимуть усі, і воно буде актуальним, поки МАФ не демонтують. 

Відбулося відкриття пам’ятника «Героям Майдану» на честь боротьби 

українських громадян за встановлення народовладдя в державі. Роботи із 

встановлення пам’ятника виконувались в комплексі із реконструкцією скверу 

«Героїв Небесної Сотні». Замовник виконання будівельних робіт – управління 

капітального будівництва та дорожнього господарства. Виготовлено та 

встановлено пам’ятник коштом групи компаній «Технологія». Відкриття було 

приурочено до Дня захисника України, Дня українського козацтва та Дня 

Покрови Пресвятої Богородиці. 

Тривала робота щодо створення індустріального парку «Суми», розроблено 

проект містобудівної документації «Детальний план території біля заводу 

«Центроліт» (район індустріального парку «Суми») та стратегічну екологічну 

оцінку документації. Проект містобудівної документації та звіт про стратегічну 

екологічну оцінку у 2020 році пройшов процедуру громадських слухань та 

планується до розгляду архітектурно-містобудівною радою. 

Для визначення планувальної структури території багатоквартирної житлової 

забудови в зоні комплексної реконструкції кварталів застарілого житла 

розроблено детальний план території кварталу, обмеженого вул. Горького, вул. 

Леваневського, пр. Шевченка та вул. Супруна. Цю містобудівну документацію 

затвердили рішенням виконавчого комітету у червні 2020 року. 



 

За замовленням управління архітектури та містобудування за позабюджетні 

кошти розроблено:  

 детальний план території по вул. Горького - пров. Лікаря Зіновія 

Красовицького, що передбачає реконструкцію території колишньої фабрики 

пошиву одягу з розміщення житлової та громадської забудови (затверджено 

рішенням виконавчого комітету 16.06.2020); 

 детальний план території, обмеженої проспектом Козацький та забудовою 

вулиць Січова, Олексіївська та Полуботка у м. Суми (затверджено рішенням 

виконавчого комітету 17.09.2020).  

Розроблено і внесено для затвердження виконкомом Сумської міської ради 

проект детального плану території на земельній ділянці по вулиці Кринична, 8 

«Садовий центр», розроблено і проведено громадські слухання про внесення змін 

до детального плану території по проспекту Козацький – вул. Герасима 

Кондратьєва. 

Завершені проектні роботи детального плану території по проспекту Курський 

для визначення планувальної структури розвитку північного промислового 

вузла у м. Суми на площі 22 га. 

Проведено два закритих бліц-конкурси:  

 на кращу проектну пропозицію із реконструкції території обмеженої вул. 1-а 

Набережна ріки Стрілка, річкою Сумка, вул. Кооперативна; 

 на кращу проектну пропозицію із реконструкції прибережної зони річок 

Сумка і Стрілка від мосту Воскресенський до пішохідного мосту 

Нижньохолодногірський у м. Суми.  

Ці роботи може бути покладено в основу для розроблення проекту детального 

плану території обмеженої вулицями Лугова, Набережна р. Стрілки, 

Кооперативна, Покровська площа та пров. Сумський. 

Містобудівний кадастр м. Суми у 2020 році продовжував розвиватися в напрямку 

стабільного функціонування та формування автоматизованої 

багатокористувацької системи, основу якої складають сучасні геоінформаційні 

технології. Її ключовим завданням є забезпечення доступності кадастрової 

інформації для органів управління та суб’єктів містобудівної діяльності, що 

сприятиме ефективності прийнятих рішень щодо забудови та використання 

міських територій, а також забезпеченню високої якості проектної документації.  

У структурі Геопорталу містобудівного кадастру створено веб-додатки 

«Генеральні плани та Плани зонування населених пунктів», «Детальні плани 

територій», «Тимчасові споруди», які постійно оновлюються в міру затвердження 

містобудівної документації. 

Затверджена містобудівна документація і містобудівний моніторинг, що постійно 

здійснюється управлінням, є важливими складовими вихідних даних в 

підготовчій роботі з оновлення Генерального плану міста. 



 

До Державного реєстру нерухомої культурної спадщини України занесені 

розташовані на території м. Суми пам’ятки архітектури. Для отримання оновленої 

інформації щодо сучасного технічного стану пам’яток та розроблення на них 

облікової документації у складі розробленого проєкту комплексної цільової 

Програми з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної 

системи містобудівного кадастру на 2021 – 2023 роки окремим розділом 

передбачені заходи щодо проведення інвентаризації та паспортизації пам'яток 

архітектури м. Суми комунальної власності. Розпочато розробку регуляторного 

акту - проекту рішення виконавчого комітету «Порядок утримання, ремонту, 

реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд, розташованих в 

історичних ареалах Сумської міської територіальної громади». Такий Порядок з 

метою збереження зовнішнього опорядження фасадів даних будинків, 

архітектурних особливостей фасадів будинків-пам’яток архітектури та 

містобудування, делегує робочому органу в особі управління архітектури та 

містобудування повноваження в частині впливу на власників/користувачів 

будинків та споруд. 

Значний вплив на візуальне сприйняття міста має зовнішня реклама. Обстежено 

технічний стан та зовнішній вигляд 901 рекламного засобу, направлено 80 вимог 

про усунення порушень у сфері розміщення зовнішньої реклами на території м. 

Суми. Демонтовано більше 140 незаконно розміщених рекламних засобів. 

З метою здійснення контролю за впорядкуванням розміщення елементів 

благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд на території 

міста управлінням архітектури та містобудування проведено обстеження 366 

об’єктів. За його результатами підготовлено чотири проекти рішення 

виконавчого комітету «Про демонтаж незаконно встановлених/розміщених 

елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення на території міста Суми». Ними передбачено демонтаж 44 

незаконно встановлених/розміщених об’єктів. 

Подібні об’єкти суттєво впливають на загальний вигляд міста, його художньо-

естетичне оформлення. Належне встановлення/розміщення об’єктів в структурі 

забудови міста може суттєво підвищити естетичні якості міського середовища та 

його привабливість.  

Повідомлено 47 власників незаконно встановлених/розміщених об’єктів про 

демонтаж в добровільному порядку та за результатами повідомлень 

демонтовано 6 об’єктів їх власниками в добровільному порядку. 

Комісією з питань демонтажу незаконно встановлених/розміщених об’єктів на 

території міста Суми проведено примусовий демонтаж 19 об’єктів. 

У 2018 році затверджено детальний план території мікрорайону між вулицями 

Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10. У зв’язку із зверненням ПАТ 

«Сумиобленерго» про внесення змін до зазначеної містобудівної документації 

для можливості розміщення підстанції ПС 110/20 кВ «Роменська» на території 



 

цього мікрорайону у 2020 році розпочато розроблення зазначеного проекту. 

Нині він вже на стадії погодження.

 

КП «Шляхрембуд» за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ надано 

послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у сумі 74 млн 949,1 тис. 

грн, а саме, проведено: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 124,7 тис. 

м2, обслуговування 56 світлофорних об’єктів, заміна 209 шт. дорожніх знаків. 

Надано послуги з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на 

суму 43 млн 291 тис. грн. Виконано роботи з улаштування нових та розширення 

існуючих тротуарів, пішохідних доріжок на 17 об’єктах загальною сумою 14 млн 

478,9 тис. грн та капітальний ремонт тротуарів вздовж 5 шкіл і садочків на 1 млн 

127,2 тис. гривень. 

Виконані роботи з поточного ремонту тротуарів на вулицях Романа Атаманюка, 

Горького, Катерини Зеленко, Прокоф'єва, Перемоги, Герасима Кондратьєва (від 

меморіалу Вічної Слави до будинку №127), Ковпака, Лесі Українки та проспекті 

Курський. Проведено поточний ремонт мостів: по вулиці Лугова, по вулиці 

Нижньохолодногірська навпроти будинку №10 та пішохідного мосту по провул. 

Дачний – 9-й мкр. 

Утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури за 

рахунок субвенції з державного бюджету – виконання склало 118 млн 472,7 тис. 

грн КП «Шляхрембуд» виконані роботи з поточного середнього ремонту вулиці 

Харківська. 

Продовжувалися роботи, розпочаті у попередні роки, на наступних об’єктах: 

реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ №3» по вул. 20 років Перемоги, 9; 

реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ №4» по вул. Металургів, 38; 

реконструкція операційного блоку КУ «СМКЛ №5». 

Розпочаті роботи на об’єктах: нове будівництво дитячого садка по вул. 

Інтернаціоналістів, 35; реконструкція-термомодернізація будівлі ССШ №7 ім. М. 

Савченка по вул. Лесі Українки, 23; реконструкція-термомодернізація будівлі 

Сумської СШ № 9 по вул. Даргомижського, 3; реконструкція Театральної площі; 

реконструкція приміщення по вул. Шишкіна, 12; нове будівництво пам’ятника 

Героям Небесної Сотні. 

Виконані роботи в повному обсязі на об’єктах: встановлено 14 дитячих та 3 

спортивних майданчики; реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 

3; реконструкція будівлі молодіжного центру «Романтика»; реконструкція 

стадіону «Авангард» з влаштуванням штучного покриття грального поля; 

реконструкція будівлі СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57; реконструкція 

елементів покрівлі СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57, будівництво 

інженерних мереж селища Ганнівка (2 черга); реконструкція теплових мереж КНП 

«Міська клінічна лікарня №4» по вул. Металургів, 38; реконструкція першого 



 

поверху акушерського корпусу «Сумського міського клінічного пологового 

будинку Пресвятої Діви Марії» по вул. Троїцька, 20; реконструкція другого 

поверху адмінбудівлі по вул. Першотравнева, 21; реконструкція будівлі по вул. 

Карбишева, 45; реконструкція сходів по пров. Чугуївський; реконструкція 

підпірної стінки на території Сумської гімназії №1; будівництво кладовища в 

районі 40-ї підстанції (ІV черга). 

На виготовлення проектної документації та проведення її експертизи, 

капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та внутрішньодворових доріг 

використано 56,3 млн. гривень. 

У відповідності до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2020 рік) 

по розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва та дорожнього 

господарства проведено наступні видатки: 

 за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» 

(КПКВК 1516030) у сумі 56312,8 тис. грн (у 2019 році – 83971,6 тис. гривні); 

 за бюджетною програмою «Витрати, пов’язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 

на будівництво/реконструкцію/придбання житла» (КПКВК 1516084) у сумі 

66,0 тис. грн (у 2019 році – 44,1 тис. гривні); 

 за бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства» (КПКВК 1517310) у сумі 5772,6 тис. грн (у 2019 році – 

4263,0 тис. гривні); 

 за бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» 

(КПКВК 1517321) у сумі 1421,9 тис. грн (у 2019 році – 3145,3 тис. гривні); 

 за бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» 

(КПКВК 1517322) у сумі 12454,4 тис. грн (у 2019 році – 5304,0 тис. гривні); 

 за бюджетною програмою «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту» (КПКВК 1517325) – 12312,0 тис. грн (у 2019 році видатки не 

проводилися); 

 за бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності» (КПКВК 1517330) у сумі 44908,0 тис. грн (у 2019 році – 26646,8 

тис. гривні); 

 за бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури» (КПКВК 1517340) – 161,6 тис. грн (у 2019 році видатки не 

проводилися); 

 за бюджетною програмою «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 

(КПКВК 1517361) у сумі 4999,6 тис. грн (у 2019 році – 28,0 тис. гривень); 

 за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій» (КПКВК 1517370) у сумі 85,1 тис. грн (у 

2019 році – 24,7 тис. гривень); 



 

 за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» (КПКВК 1517640) у 

сумі 23320,4 тис. грн (у 2019 році – 7924,1 тис. гривні). 

 оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту 

 План сталої міської мобільності 

 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 

З метою забезпечення міста сучасним громадським транспортом, в частині 

реалізації проєкту «Оновлення рухомого складу КП Електроавтотранс» в м. 

Суми» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», яким 

передбачається придбання 19 нових тролейбусів, здійснено попередню оплату 

постачальнику (ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс») за рахунок кредитних 

коштів Європейського інвестиційного банку у сумі 45188 тис. грн. (35% від ціни 

контракту). 

Тролейбуси для Сум виготовляє дочірнє підприємство «Автоскладальний завод 

№1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». 23 липня 2020 року Сумська 

міська рада та «Богдан Моторс» підписали контракт на поставку 19 нових 

низькопідлогових тролейбусів, включно із запасними частинами та витратними 

матеріалами, а також набір обладнання та інструментів для обслуговування, 

ремонту та пов'язаних із цим послуг. 

Нові низькопідлогові тролейбуси зроблять пересування містом доступним і 

зручним для людей похилого віку, людей з інвалідністю та пасажирів з дитячими 

візочками. Нові «Богдани» орієнтовані на пасажирів: серед переваг – система 

кондиціювання як кабіни водія, так і салону, збільшена кількість місць для 

сидіння, максимальна доступність для маломобільних груп, WI-FI та пристрої для 

зарядки гаджетів. Використовуючи автономний хід таких тролейбусів, місто 

матиме змогу відновити перевезення по маршрутах, схеми яких були змінені у 

зв’язку з виходом з ладу тягової підстанції, що живить центральну частину Сум. 

Розпочато розробку Плану сталої міської мобільності, завершено розділ «Аналіз 

поточної ситуації». 



 

Під час карантинних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, було організовано 

спецрейси з перевезення працівників великих підприємств і медперсоналу 

комунальним транспортом. Також тимчасово скориговано схему руху міського 

пасажирського транспорту (маршрути замінено на радіальні). 

Відкрито новий тролейбусний маршрут «Прокоф’єва – Хімпром» та автобусний 

маршрут 51А «Піщане – Центр», що обслуговуються міським комунальним 

транспортом. 

З бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади КП 

«Електроавтотранс» було надано фінансову підтримку у сумі 44484,2 тис. грн. 

Кошти були використані на:  

 погашення заборгованості за спожиту електричну енергію за грудень 2019 р.;  

 оплату за спожиту електричну енергію за січень-лютий 2020 р.; 

 покриття збитків, які виникли внаслідок впровадження надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19, та на період дії 

адаптивного карантину (сплата за електричну енергію, заробітну плату, ЄСВ, 

ПДФО, військовий збір, запасні частини та матеріали). 

Проведено конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування у межах території Сумської міської територіальної 

громади на маршрутах №2 «Ковпака – Прокоф’єва», №8 «Тополянська – 

Василівка», маршрут №9 «Добровільна – Прокоф’єва», №25 «Добровільна – 

Інтернаціоналістів». 

 

 

 

Основні показники роботи міського транспорту 

Показники Од. 

виміру 

2019 

 

2020 

 

2020/ 

2019% 

Кількість автобусів, що працюють в 

звичайному режимі 

од. 320 336 105,0 

Кількість міських автобусних 

маршрутів,  

з них: 

комунальних 

од. 44 

 

 

10 

47 

 

 

10 

106,8 

 

 

100,0 

Кількість тролейбусів  

(випуск на лінію)  

од. 44,8 38,4 85,7 

Кількість пасажирів, перевезених 

міським електротранспортом в т.ч. 

платних 

тис. осіб 16 118,7 

 

5 318,6 

8 664,1 

 

2 831,1 

53,8 

 

53,2 



 

Загальна кількість тролейбусних 

маршрутів 

од. 16 17 106,3 

Загальна протяжність тролейбусної 

контактної мережі (у два проводи) 

тис. км 103,138 103,138 100 

Кількість автобусів, випущених на 

лінію (комунальний автотранспорт) 

од. 22,8 19,8 86,8 

Кількість пасажирів, перевезених 

комунальним автотранспортом в т.ч. 

платних 

тис. осіб 9 870,7 

 

3 441,7 

5 371,1 

 

1 933,4 

54,4 

 

56,2 

 

Фінансування за напрямками діяльності(кошти бюджету громади) 

Назва заходу 2020 р. 

(касові видатки) 

2019 р. 

(касові видатки) 

Відшкодування різниці між встановленим 

та економічно обґрунтованим тарифом, 

тис. грн 

5307,6 10 211,2 

Компенсація за пільговий проїзд (з 

урахуванням Почесних донорів), тис. грн 

36 914,8 61 455,2 

 

Фінансова підтримка КП 

«Електроавтотранс», тис. грн 

44 484,2 0,0 

 

Проблемні питання, що потребують вирішення: повільні темпи оновлення 

рухомого складу міського пасажирського транспорту; невиконання графіків руху 

з причини непередбачених з’їздів транспорту, внаслідок технічних поломок 

рухомого складу; недостатній рівень якості послуг з перевезень пасажирів 

міським громадським транспортом; зношеність електротранспортної 

інфраструктури; недостатня кількість водіїв міського пасажирського транспорту. 

 виконання договорів оренди коммайна 

 укладання угод купівлі-продажу коммайна 

Кількість договорів оренди та користування комунальним майном становить 474 

шт. на загальну суму орендної плати за грудень 2020 року 2 035,6 тис. грн. без 

ПДВ. Внесено 267 змін до діючих договорів оренди та користування, укладено 25 

договорів оренди та користування комунальним майном, у зв’язку з чим 

щомісячні надходження до бюджету Сумської МТГ збільшилися на 138,2 тис. грн. 

Проведено 48 перевірок виконання орендарями умов договорів оренди з виходом 

на об’єкт та 892 звірки платежів за оренду комунального майна. Підготовлено 26 



 

проєктів рішень Сумської міської ради про встановлення орендної плати за 

користування майном комунальної власності Сумської міської ТГ. 

У IV кварталі 2020 року оголошено перші 16 аукціонів з оренди майна 

комунальної власності Сумської міської ТГ, у тому числі, 12 - аукціони на 

продовження договорів оренди нерухомого майна. У листопаді та грудні 

відбулися 4 перші онлайн аукціони з передачі в оренду майна. На торги були 

виставлені нежитлові приміщення по вул. Пушкіна, 55 площею 108,9 кв.м, по вул. 

Романа Атаманюка, 57 площею 114,0 кв.м, по вул. Герасима Кондратьєва, 140 

площею 193,5 кв.м та по вул. Горького, 2 площею 17,0 кв.м. За результатами 

проведених аукціонів загальний розмір місячної орендної плати за вказані 

приміщення зріс на 7 637,42 грн. від стартової орендної плати і становить 

24633,90 грн. або 295606,80 грн. на рік. 

Протягом 2020 року Сумською міською радою прийнято 118 рішень, проєкти яких 

були підготовлені відділом обліку комунального майна, зокрема: 

 54 рішення щодо закріплення майна комунальної власності Сумської міської 

ТГ за підприємствами, установами та закладами Сумської міської ради на 

правах господарського відання та оперативного управління та щодо руху 

майна в межах одного власника; 

 13 рішень щодо прийняття /передачі майна; 

 4 рішення про надання згоди на списання нерухомого майна; 

 8 рішень про зарахування майна до комунальної власності Сумської міської 

ТГ. 

За 2020 рік укладено 22 договори купівлі-продажу об'єктів комунальної 

власності на суму 6 395,3 тис. грн., з них: 20 об’єктів шляхом викупу, 2 об'єкти 

шляхом продажу на аукціоні. 

Протягом звітного періоду проведено 7 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності на право проведення незалежної оцінки об'єктів нерухомості. 

Проведено 63 перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу, складено 50 

поточних актів та знято з контролю 13 договорів купівлі-продажу. Сумською 

міською радою прийнято 19 рішень щодо приватизації об'єктів комунальної 

власності Сумської міської ТГ. 

 укладення договорів оренди земельних ділянок 

 контроль за надходженням орендної плати за землю 

Для оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних надано 

інформацію щодо переліку укладених договорів оренди земельних ділянок, 

актуального списку орендарів земельних ділянок, переліку регуляторних актів з 



 

питань земельних відносин із зазначенням дати набрання чинності, строку 

проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх 

результативності.  

Кількість діючих договорів оренди земельних ділянок, укладених Сумською 

міською радою з суб’єктами господарювання, становить 1840 на загальну площу 

652,6 га. Надходження від орендної плати за землю до бюджету Сумської міської 

ТГ за 2020 рік складають 102 813,5 тис. грн. Всього від плати за землю за рік 

надійшло 166 807,0 тис. грн. Від продажу землі до бюджету надійшло 1 053,5 тис. 

грн., плати за встановлення земельного сервітуту – 9,5 тис. грн. 

Підготовлено 345 проєктів рішень на розгляд міської ради щодо надання 

земельних ділянок в користування. На розгляд профільних депутатських комісій 

підготовлено та передано 488 звернень з документами, 474 графічні матеріали. 

Підготовлено та видано 203 витяги з рішень Сумської міської ради. 

Підготовлено та передано для державної реєстрації документи по 469 земельних 

ділянках. 

У звітному періоді проведено 2 аукціони з продажу права оренди земельних 

ділянок за адресами: проспект Курський, 6 та вул. В'ячеслава Чорновола - вул. 

Першотравнева. З переможцями аукціонів укладено договори оренди земельних 

ділянок. Річна сума орендної плати за ці ділянки складає, відповідно, 45,4 тис. 

грн. та 233,9 тис. грн.  

 Навчання з питань проведення публічних закупівель 

 Забезпечення роботи бізнесу в умовах пандемії 

Тривала реалізація Програми підтримки малого і середнього підприємництва 

Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. Спільно з СумДУ та 

Коаліцією малого та середнього бізнесу в Сумські області створений Сумський 

Бізнес-Хаб - відкритий простір для кооперації, розвитку, навчання та обміну 

ідеями представників бізнес-спільноти Сум. Проведено 69 заходів для бізнес-

спільноти: семінари, фестивалі, тренінги, зустрічі, бухгалтерські курси, робочі 

наради, частина – в режимі онлайн. Так, проведено семінар для суб’єктів малого і 

середнього підприємництва міста Суми на тему «Повноваження управління з 

питань праці Сумської міської ради у сфері здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю шляхом проведення інспекційних 

відвідувань на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а 

також фізичних осіб, які використовують найману працю. Надання матеріального 

забезпечення та профілактики нещасних випадків», в якому активну участь взяли 

56 представників бізнесу. Спільно з Сумською торгово-промисловою палатою 

проведено дистанційне навчання підприємств міста з питань успішної та 



 

ефективної участі у публічних закупівлях. З СумДУ та аудиторською фірмою 

«Альфа-Аудит» організований та проведений семінар для підприємців та 

представників малого бізнесу на тему «Актуальні зміни в обліку та оподаткуванні 

в малому бізнесі» за участю 35 осіб. З Центром інформаційної підтримки бізнесу, 

організований та проведений онлайн семінар на тему: «Як з хобі зробити бізнес 

та почати продавати товари за кордон?», кількість учасників – 163. 

Проведено 6 засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на 

яких розглядались важливі для суб’єктів господарювання питання: про 

виконання рішень щодо встановлення фіксованих ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців; взаємодії представників бізнесу міста та Головного 

управління Держпродспоживслужби в умовах карантину; надання фінансової 

підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської 

міської ТГ шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими 

суб'єктам малого і середнього підприємництва; обговорення пропозицій щодо 

усунення перешкод для розвитку середнього і малого бізнесу; надання пільги для 

операторів зовнішньої реклами на час карантину; проєкту резолюції стосовно 

усунення перешкод для розвитку середнього і малого бізнесу та подальших дій 

щодо її підтримки. 

За результатами роботи Ради Департаментом забезпечення ресурсних платежів 

підготовлені, а Сумською міською радою прийняті рішення: 

 №6844-МР «Про звернення до Верховної Ради України щодо необхідності 

підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в умовах запровадженого 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

 №6966-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 

червня 2019 року №5300-МР «Про встановлення фіксованих ставок єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців», відповідно до якого для фізичних 

осіб-підприємців І та ІІ груп встановлено нульові ставки єдиного податку на 

червень-липень 2020 року; 

 №7070-МР «Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Виконавчого комітету реформ щодо усунення перешкод для 

розвитку середнього і малого бізнесу»; 

 №7531-МР «Про звернення Сумської міської ради до Верховної Ради України, 

Президента України Зеленського В.О., Кабінету Міністрів України, Голови 

Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради 

України щодо негайного розгляду законопроєктів №№ 3853-1,3853-2, 3993 

та підтримки їх прийняття»; 

 №22-МР «Про звернення Сумської міської ради до Прем'єр-міністра України, 

Міністра фінансів України, Голови Державної податкової служби України 

щодо негайного виконання рішення Сумської міської ради від 10 червня 2020 

року №6966-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 

червня 2019 року №5300-МР «Про встановлення фіксованих ставок єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців». 



 

У серпні-вересні 2020 року проведено моніторинг та аналіз проблемних питань, 

перешкод ведення підприємницької діяльності у м. Суми та вироблено пропозиції 

щодо їх вирішення. В процесі роботи організовано проведення: 5 фокус груп; 30 

інтерв’ю з представниками мікро-, малого та середнього бізнесу; анкетування 

більше 300 респондентів (он-лайн, офлайн). За результатами анкетування 

сформовано ТОП 5 пріоритетів від бізнесу для розвитку міста. Також створено 

сторінку в соціальній мережі https://www.facebook.com/rozvytokSumy/. 

Інформаційно охоплено більше 10000 чоловік. Серед галузей: торгівля 

харчовими товарами, торгівля промтоварами, торгівля через Інтернет, сфера 

послуг, консалтингові послуги, бухгалтерські послуги, рекламні послуги, 

перукарні, проектні роботи, інжиніринг, нерухомість, легка промисловість, 

страхування, послуги БТІ, індустрія краси, туристична галузь, будівництво, 

машинобудування, агросфера, IT, готельно-ресторанна галузь тощо. Результати 

моніторингу представлені депутатам Сумської міської ради, міському голові, 

представникам бізнес асоціацій, підприємцям. На основі проведеної роботи 

підготовлений Меморандум щодо розвитку бізнесу міста. З нагоди Дня 

підприємця Департаментом забезпечення ресурсних платежів організований та 

проведений Фестиваль підприємництва «Бізнес та Родина – єдине ціле». У заході 

взяли участь: 5 фудкортів, 9 суб’єктів господарювання у виставці «Зроблено на 

Сумщині» та 7 підприємств у Алеї професій.  

 

https://www.facebook.com/rozvytokSumy/


 

 соціальна підтримка мешканців 

 якість та доступність соціальних послуг 

 
 

Фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення – 109,1 млн 

гривень, що на 502,2 млн гривень, або на 82,2% менше проти 2019 року (в т. ч. на 

виконання програм «Милосердя» - 57,8 млн гривень та «Соціальна підтримка 

захисників України та членів їх сімей» - 16,0 млн гривень). Зменшення видатків 

відбулося за рахунок монетизації пільг та житлових субсидій, а також у зв’язку зі 

зміною фінансування державних соціальних допомог за окремою державною 

програмою з 01.01.2020 року. 

У 2020 році мешканцям Сумської міської територіальної громади надано майже 

184 тисячі послуг з різних питань соціального захисту.  

57% сімей Сумської міської ТГ (62069 із 109000 сімей) охоплені системою 

соціального захисту в частині отримання різних видів державної соціальної 

допомоги, компенсацій, житлових субсидій та пільг. 

Щомісяця 18000 сімей нараховувалися та виплачувалися різні види державної 

соціальної допомоги: за рік – це 347,8 млн гривень. 41000 домогосподарств (36%) 

нараховано житлової субсидії на 273,8 млн гривень, в тому числі в грошовій 

готівковій формі – 262,4 млн гривень, в грошовій безготівковій – 11,4 млн гривень. 

На кінець року 30106 домогосподарств отримували житлову субсидію. 

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, 

містить інформацію про 61425 пільговиків. Пільгами при оплаті за житлово-

комунальні послуги користуються 11367 осіб з членами їх сімей (всього 20560 

осіб), яких нараховано на 97,4 млн гривень, в тому числі в грошовій готівковій 



 

формі – 3956 особам (34,6 млн гривень), в грошовій безготівковій – 9163 особам 

(62,8 млн гривень). 

Реабілітація осіб з інвалідністю. Налагоджено співпрацю з 54 підприємствами з 

виготовлення засобів реабілітації, прийнято 1575 заяв та видано понад 5 тисяч 

направлень особам з інвалідністю. Згідно з чергою, укладено 404 договори на 

забезпечення 2005 сумчан з інвалідністю 4773 засобами реабілітації на 13,1 млн 

гривень. Реабілітація дітей з інвалідністю: забезпечено укладання 186 

трьохсторонніх договорів між департаментом соціального захисту населення, 

медичним закладом та представником дитини (використано з ДБУ 2,6 млн 

гривень), реабілітацію пройшли 154 дитини. 

Заходами програми «Милосердя» охоплено більше 67 тисяч мешканців громади. 

На 39,2 млн гривень (67,8% від загальної суми програми), профінансовано 

безкоштовний проїзд пільгових категорій громадян в міському комунальному 

транспорті, надання пільг на послуги зв’язку. 786 мешканцям громади, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, виплачено 5,6 млн гривень, в т. ч. за 

рахунок коштів депутатів 3,9 млн. Виплачена цільова допомога 12 мешканцям 

(990,8 тис. гривень) для проведення термінового дороговартісного лікування. 20 

сімей, в яких виховуються онкохворі діти, отримали матеріальну допомогу для 

придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення на 530 тис. 

гривень. 

2 млн гривень профінансовано для надання додаткових пільг по оплаті за 

житлово-комунальні послуги, які визначені рішеннями Сумської міської ради, 997 

мешканцям громади, серед яких сім’ї загиблих в Афганістані воїнів-

інтернаціоналістів, Почесні донори України, особи з інвалідністю по зору та з 

діагнозом ДЦП 1, 2 групи, сім’ї, в яких виховуються онкохворі діти та діти, хворі на 

спінальну м’язову атрофію. 

Забезпечено підтримку 730 Почесних донорів України в частині надання 

матеріальної допомоги, надання безоплатного проїзду в електротранспорті, для 

чого з бюджету громади виділено понад 1 млн гривень. 

656 «чорнобильцям» 1 категорії та 2 дітям, інвалідність яких пов’язана з 

наслідками Чорнобильської катастрофи, перераховано по 1100 гривень (724 тис. 

гривень). Вперше в 2020 році з бюджету громади 1050 «чорнобильцям» 2 

категорії виплачена одноразова допомога по 500 грн (525,1 тис. гривень). Для 

підтримки даної категорії громадян з бюджету виділено 1,4 млн гривень. 

Заходами програми охоплено майже 6000 захисників України, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих захисників України, профінансовано 19,3 млн гривень. 



 

Надано матеріальної допомоги на 1,4 млн грн, з яких 60000 грн. виплачено 60 

сім’ям захисників України, які опинилися в складних життєвих обставинах, 152 

тис. гривень – 19 захисникам України, які отримали контузію, поранення, каліцтво 

під час АТО, 55 сім'ям виплачено допомогу на вирішення соціально-побутових 

питань по10 тис. грн. 

27 дітям загиблих захисників України щомісяця виплачується грошова допомога 

в розмірі 100% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (856,9 тис. 

гривень). 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи з числа учасників АТО 

щомісяця отримують грошову допомогу в розмірі 1200 гривень (83,4 тис. 

гривень). 102 військовослужбовцям Збройних Сил України за контрактом 

виплачена одноразова матеріальна допомога по 3 тисячі гривень (306 тис. 

гривень). 

70 сім’ям загиблих захисників України, 46 сім’ям захисників України та членам їх 

сімей, 17 сім’ям добровольців-захисників України надавалися додаткові пільги по 

оплаті за житлово-комунальні послуги на суму 596,7 тис. грн. 42 сім’ям учасників 

бойових дій здійснювалося щомісячне відшкодування вартості спожитих 

житлово-комунальних послуг (343,8 тис. гривень). 

У закладах освіти організовано безоплатне харчування 515 дітей захисників 

України дошкільного віку та 1195 школярів (2420,5 тис. гривень); 2233 дитини 

отримали новорічні подарунки (189,8 тис. гривень). 712 захисників України та 

членів сімей отримали додаткові медичні послуги на суму 625,3 тис. гривень. 

З 2018 року здійснюється надання одноразової цільової матеріальної допомоги 

для придбання житла в розмірі по 350 тисяч гривень. За цей час з бюджету 

громади 124 захисника України (в тому числі в 2020 році допомогу перераховано 

27 особам) отримали кошти в загальній сумі 43,4 млн гривень. З них житло 

придбали 112 осіб. 

Активно продовжує роботу «Центр учасників бойових дій», для функціонування 

якого виділено майже 3,5 млн гривень. На його базі крім соціально-психологічних 

послуг надаються й медичні та реабілітаційні: прийом здійснюють невролог, 

терапевт, психотерапевт, фізіотерапевт, надаються бальнеологічні та 

електролікувальні послуги (надано 3919 медичних та реабілітаційних послуг 1981 

особі). 

Через робоче місце ЦНАПу у приміщенні Центру учасники бойових дій отримали 

244 послуги, а саме: вирішили земельні питання, питання з архітектури та 

містобудування, з оформлення паспортних документів. Протягом року до Центру 

звернулося 1464 особи, з них: членів сімей учасників бойових дій – 527. Уперше 

звернулися 244 учасників бойових дій та 166 членів сімей. Всього надано 14272 

послуги. 



 

Комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» надала соціальні 

послуги 3465 громадянам. 68 соціальних робітників обслуговують вдома 990 

сумчан, яким надаються понад 30 заходів соціальної послуг з догляду. Три 

відділення денного перебування відвідують щоденно понад 120 сумчан з 

інвалідністю та похилого віку. 

476 мешканців навчаються в «Університеті третього віку», в якому функціонує 12 

факультетів. У рамках фестивалю літніх людей «Золотий вік – вік активного 

довголіття» проводяться спортивні змагання, в яких беруть участь більше 120 

осіб. Проведено вже традиційний конкурс «Міс елегантний вік». 

Соціальне таксі надає транспортні послуги дітям з інвалідністю з захворюванням 

на ДЦП, з онкозахворюваннями, особам з інвалідністю І та ІІ групи, учасникам 

війни, одиноким непрацездатним громадянам, які самостійно не пересуваються 

або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних 

засобів реабілітації (витрачено 313,3 тис. гривень). Протягом року 113 містян 

скористалися даною послугою, в тому числі 38 з них – вперше. Транспортними 

послугами «Соціального таксі» для проведення процедур гемодіалізу постійно 

користуються 33 особи.  

На утримання Центру реінтеграції бездомних осіб профінансовано 2,1 млн 

гривень. У складі Центру функціонують 2 відділення: нічного перебування та 

обліку бездомних осіб. Щоденно послугою притулку у відділенні нічного 

перебування Центру користуються в середньому до 30 осіб. Щотижня 

проводяться рейди соціального патруля з метою виявлення бездомних осіб та 

спрямування їх для отримання послуг в даній установі. 

На власному сайті департаменту (www.dszn.sumy.ua) розміщена вся актуальна 

інформація з питань соціального захисту. Зафіксовано понад 429 тис. 

відвідувань рубрик сайту, а офіційна сторінка в мережі Фейсбук налічує 1418 

підписників (збільшилась на 522). Записано 28 виступів на телебаченні, 

проведено 7 брифінгів, 38 зустрічей в установах та за місцем проживання 

громадян, 9 виїзних особистих прийомів, у тому числі, у форматі «прямої 

телефонної лінії». У рамках роботи багатоканальної телефонної лінії (788-888), 

яка надає можливість оперативно реагувати на звернення громадян з різних 

питань, надано 25396 консультацій. 

Перспективні напрями роботи: 

 забезпечення прийому мешканців громади з урахуванням приєднаних 

територій щодо надання послуг соціального характеру. Організація 

прийому громадян із використанням сучасних технологій та цифрових 

продуктів; 

http://www.dszn.sumy.ua/


 

 співпраця з інститутами ГС щодо визначення потреби в наданні соціальних 

послуг, сприяння розвитку ринку соціальних послуг на території громади; 

 сприяння здоровому та активному довголіттю серед осіб похилого віку; 

 активізація руху волонтерів: залучення молоді та волонтерських 

організацій до надання соціальних послуг; 

 впровадження заходів з популяризації сімейних цінностей, протидії 

домашньому насильству, торгівлі людьми; 

 створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

 забезпечення якісної освіти в режимі онлайн 

 впровадження реформи «Нова українська школа» (НУШ) 

 зовнішнє оцінювання компетентності вчителів 

 поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

 інклюзивне навчання 

 інформаційна система управління освітою «Україна. ІСУО» 

 

 
 

Фінансування галузі «Освіта» (без урахування шкіл естетичного виховання дітей) 

– 1019,6 млн гривень, що на 82,1 млн гривень, або на 8,8% більше проти 2019 року. 

На забезпечення потреб галузі у 2020 році було використано 899,1 млн грн 

коштів загального фонду та 43,6 млн грн коштів бюджету розвитку. 



 

З метою утримання у належному стані приміщень та будівель закладів освіти і 

створення новітнього освітнього простору з бюджету Сумської міської 

територіальної громади спрямовано кошти у сумі 23561,4 тис. гривень (капітальні 

ремонти), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально – 

економічний розвиток територій у сумі 4697,6 тис. гривень. 

На придбання обладнання довгострокового користування у 2020 році освоєно 

7001,1 тис. гривень. 

Функціонують 44 заклади, із них 42 – комунальної форми власності, один – 

державної (ЗДО Національної поліції України), один – приватної (НВК 

«Просперітас»). У 2020 році у ЗДО було відкрито 450 груп, в яких освіту 

отримували 10298 дітей. Під час пандемії COVID-19 ЗДО були організовані для 

роботи у звичному режимі з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів. 

Працюють спеціальні заклади освіти для дошкільнят (№№ 20, 31, 34, 24), 60 груп 

для дітей з порушеннями мови, 2 групи для дітей з порушеннями слуху (ДНЗ № 

21), 3 групи для дітей із затримкою психічного розвитку (ДНЗ №№ 12, 25) та 4 

санаторних групи (ДНЗ №№ 8, 10). Дошкільну освіту отримують 1149 дітей з 

особливими освітніми потребами. Стовідсотково охоплені підготовкою до школи 

діти п’ятирічного віку, що сприяє забезпеченню наступності між дошкільною і 

початковою ланками. 

У 2020 році розпочато будівництво дошкільного навчального закладу в 12-му 

мікрорайоні на 160 місць. Проєктом передбачена доступність маломобільних груп 

населення до будівлі закладу (ліфт, пандуси, сходи з відповідними поручнями, 

санвузли). 

У садочках створені сучасні умови для розвитку дітей: групи оснащені дитячими 

меблями, ігровим обладнанням, дидактичними посібниками, заклади підключені 

до мережі Інтернет, у кожному створено власні вебсайти. Заклади дошкільної 

освіти – активні учасники і переможці конкурсів: 

 інструментальний ансамбль «Срібний дзвіночок» НВК №11 «Журавонька» 

(музичний керівник Коваленко Т.Г.) за участь у дистанційному онлайн VII 

Міжнародному шоу-фестивалі талантів «ZaГрай fest весна - 2020» отримав 

диплом І ступеня; 

 за результатами загального заліку Всеукраїнського лайт-конкурсу на 

Інтернет-порталі рейтингу освітніх закладів України заклади дошкільної 

освіти міста у 2020 році здобули 32 перемоги серед 100 кращих ЗДО України; 

 заклад дошкільної освіти №28 «Ювілейний» (завідувач Солодовник О.О.) 

став лауреатом Всеукраїнського конкурсу керівників ЗДО «Директор 2020: 

краща практика», здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі на кращий 

вебсайт закладу освіти. 



 

Забезпечують 40 закладів, із них 38 закладів комунальної власності. Здобували 

освіту у закладах загальної середньої освіти комунальної та приватної форм 

власності 29 060 учнів. 

Освітня галузь територіальної громади, як і всієї України загалом, перебуває в 

процесі реформування початкової освіти відповідно до Концепції Нової 

Української школи. 

Управлінню освіти і науки вдалося успішно організувати освітній процес за 

різними формами здобуття освіти, зокрема, індивідуальною: 

 екстернатну форму у ЗЗСО №19 для 21 здобувача освіти, із них 6 екстернів 

отримали базову загальну середню освіту, 15 – повну загальну середню 

освіту; 

 вперше у 19 закладах освіти за сімейною (домашньою) формою освіти для 65 

учнів; 

 індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) в 27 закладах 

освіти для 119 учнів за різними типами навчальних програм.  

У місті працює 12 логопедичних пунктів у 24 школах. На забезпечення їх роботи 

використано 1,5 млн. гривень. Корекційну допомогу отримують 762 учні. 

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та необхідністю 

використання дистанційної форми навчання, вжито заходів щодо підвищення 

швидкості доступу та якості сигналу мережі Інтернет (підключено 1326 

комп’ютерів) та Wi-Fi (відповідно 309). Відбувалося поступове оновлення 

комп’ютерної техніки, зокрема, придбано 92 одиниці сучасного комп’ютерного 

обладнання. 

Діє офіційний вебсайт управління освіти і науки, який містить 219 вкладок, 

наповнених інформацією щодо функціонування галузі «Освіта». За 2020 рік – 1 

752 236 переглядів інформації, зафіксовано 110326 відвідувачів. 

Створено офіційний YouTube-канал, працює 20 рубрик, у яких розміщено 107 

відеороликів. YouTube-канал налічує 934 підписники та 128 796 переглядів, що 

свідчить про популярність контенту. 

Зовнішнє незалежне оцінювання пройшли 1272 учні. До проведення ЗНО у 2020 

році були залучені 430 педагогів шкіл міста. У ТОП-200 шкіл України, випускники 

яких отримали найкращі результати під час проведення ЗНО-2020, увійшли 3 

заклади загальної середньої освіти: Сумська класична гімназія, ССШ №10, 

Сумська гімназія №1. По 200 балів отримали: з математики – два випускники 

Сумської класичної гімназії, один випускник ССШ №1 та один випускник ССШ №7; 

з фізики – випускник Класичної гімназії; біології – випускник ЗОШ №27. Вперше 

в онлайн-режимі проведений ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, в якому 

взяли участь 765 учнів закладів загальної середньої освіти міста. За підсумками 

журі – 342 переможці. 



 

Показником розвитку інтелектуального потенціалу учнів закладів освіти 

територіальної громади є встановлення щорічних стипендій учням, які досягли 

значних успіхів. У 2020 році стипендію Президента України отримували 9 

обдарованих учнів. Стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації 

– 5, стипендію Сумського міського голови – 20 учнів. 

Три проєкти стали переможцями громадського (партиципаторного) бюджету на 

загальну суму 3 106 812 грн та реалізовані протягом 2020 року. Учні та педагоги 

24 закладів загальної середньої освіти активно працювали у 9 міжнародних 

проєктах. За результатами конкурсного відбору мікропроєктів Посольства 

Німеччини в Україні Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25 стала 

переможцем та отримала грант на оновлення шкільного харчоблоку в сумі 6,5 

тис. євро (204 тис. гривень). 

Вікторія Ломака, вчителька англійської мови ЗОШ №5, увійшла у ТОП-10 вчителів 

України за версією найпрестижнішої національної премії Global Teacher Prize 

Ukraine. 

Дипломи переможця та золоті медалі Міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти – 2020» у м. Києві вибороли ЗОШ №№ 20, 23, 27, гімназія №1, срібну 

медаль – НВК №16, бронзові медалі – НВК №41, ПДЮ. 

Продовжено добровільну сертифікацію вчителів, у якій успішно взяли участь 14 

освітян, які отримали 20% надбавки до заробітної плати. Для розвитку творчого 

потенціалу вчителя та підвищення його професійної майстерності проведений 

міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», за підсумками 

якого 12 педагогів отримали гідне матеріальне забезпечення, а переможці – 

сертифікати на суму 15 тис. гривень. 

Управлінням освіти і науки задоволено усі звернення батьків щодо забезпечення 

таких дітей рівним доступом до освіти: організовані групи і класи з інклюзивним 

навчанням, створена відповідна матеріально-технічна база, здійснено добір 

фахових працівників. Мережа інклюзивних груп у садочках зростає з кожним 

роком. У 2020 році у 9 закладах дошкільної освіти відкрито 13 інклюзивних груп, 

в яких виховується 25 дітей з особливими освітніми потребами (для порівняння: 

2018 рік – 4 групи, 2019 рік – 9 груп). У закладах загальної середньої освіти 

інклюзивне навчання організовано в 24 закладах загальної середньої освіти, 

працюють 76 класів, де навчаються 138 учнів, що на 41 осіб більше, ніж у 

попередньому навчальному році. У закладах, де організовано інклюзивне 

навчання, облаштовані ресурсні кімнати, кабінети психологічного 

розвантаження, логопедичні кабінети для здійснення корекційно-розвиткових 

занять. Для НВК №16 придбаний мікроавтобус «Газель» для підвезення учнів з 

особливими освітніми потребами. 



 

Функціонують 4 заклади, в яких працюють 592 гуртки, що надають освітні 

послуги для 10973 вихованців (кількість гуртків збільшено на 15, вихованців – на 

227). До гурткової роботи залучено 29071 дітей – 98% від загальної кількості 

школярів. 

У закладах загальної середньої освіти охоплені різними видами харчування 

близько 19 тисяч учнів, у садочках – близько 11 тисяч вихованців. З бюджету 

громади на харчування вихованців садочків та учнів шкіл виділено 29 261,5 тис. 

грн. За рахунок бюджетних коштів харчуються близько 4 тис. дітей пільгових 

категорій. 

У закладах освіти створено належні умови для організації безпечного харчування 

(за системою НАССР). Проведено капітальний ремонт харчоблоків садочків №№ 

7, 12, 20, 30, 32, 33, 35, шкіл № 9, 12, 20, 23, 26, 27, 29, 30. Капітально 

відремонтовані комори, підсобні приміщення у 19 закладах освіти. По-сучасному 

оновлені приміщення їдалень у школах №№ 2, 6, 8, 15, 26, 29. Проведено заміну 

технологічного та холодильного обладнання, установлено вентиляційну систему 

на харчоблоках, придбано меблі у 37 закладах освіти. 

У межах бюджету розвитку виконано заходи з протипожежної безпеки, а саме:  

 здійснено монтаж сучасної системи пожежної сигналізації у ДНЗ №№ 10, 14, 

ССШ №№ 2, 3, 17, ЗОШ №15, 21, корпусі №3 класичної гімназії; 

 виготовлено проєктно-кошторисну документацію на монтаж сучасної 

системи пожежної сигналізації у ЗЗСО №21; 

 обладнано будівлі блискавкозахистом у ЗОШ №№ 12,15, корпусі №3 

класичної гімназії); 

 здійснено монтаж аварійного освітлення ЗОШ №15. 

В умовах реформування галузі створено Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Сумської міської ради. 

Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 

ступеня – дошкільний навчальний заклад №37 «Зірочка» Сумської міської ради 

перейменовано на Сумську спеціальну початкову школу №31 Сумської міської 

ради. 

Проблемні питання та шляхи їх вирішення: продовження обладнання будівель 

системами пожежної сигналізації, блискавкозахистом; підтримання 

функціонування принципів системи HACCP на харчоблоках закладів освіти. 

Привести у відповідність з новим «Санітарним регламентом для закладів 

загальної середньої освіти» комп'ютерну техніку; облаштувати пандуси в 

закладах освіти. 



 

 доступність адміністративних послуг 

 розширення спектру надання адмінпослуг 

 наповнення бюджету територіальної громади 

Надається 243 адміністративні послуги, серед них 83, що надаються 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади та 

дозвільними органами, 11 - структурними підрозділами Сумської обласної 

державної адміністрації, 133 - структурними підрозділами Сумської міської ради, 

16 – комунальними підприємствами міста. 

Відділом дозвільних процедур прийнято близько 22500 заяв від суб’єктів 

господарювання та громадян, видано близько 24000 результатів 

адміністративних послуг, надано консультацій з питань видачі документів 

дозвільного характеру представниками дозвільних органів – 12300, 

адміністраторами відділу – 42000. 

Відділом з питань оформлення паспортних документів було прийнято документів 

на оформлення паспорта громадянина України для виїзду закордон від 6456 осіб 

та паспорта громадянина України у вигляді ІD-картки від 5669 осіб. Видано 5523 

закордонних паспортів та 6770 паспортів громадянина України у вигляді ІD-

картки. 

З травня 2020 запроваджено нову безкоштовну послугу з оформлення паспорта 

громадянина України у вигляді картки вперше з одночасним присвоєнням їй 

реєстраційного номера облікової картки платника податків для осіб, які 

зареєстровані в місті Суми документів на оформлення паспорта громадянина. 

В управлінні «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» функціонує 

реєстр протоколів, в який вноситься інформація про суб’єктів, які здійснили 

правопорушення, передбачені ст. 197, 198 Кодексу про адміністративні 

правопорушення. За звітний період до реєстру внесені 1083 записи про 

адміністративні правопорушення та складено 32 протоколи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 98 Кодексу про адміністративні 

правопорушення. 

З січня поточного року ЦНАП надає адміністративні послуги у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану: 

 реєстрація народження відповідно до частини першої статті 122, частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України виключно у разі звернення 

заявників із заявою про державну реєстрацію народження, поданою не 

пізніше одного місяця від дня народження дитини; 

 реєстрація смерті; 

 зміна імені; 



 

 реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей. 

Передача повноважень щодо надання адміністративної послуги з державної 

реєстрації шлюбу через центри надання адміністративних послуг буде можлива 

після наповнення Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

відомостями про заплановані дату та час державної реєстрації шлюбу та постійну 

актуалізацію такої інформації органами юстиції надалі. Так, за звітний період з 

питань державної реєстрації актів цивільного стану було надано 107 

адміністративних послуг, з яких: 

 68 – реєстрація народження дитини; 

 26 – реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має 

дітей; 

 13 – зміна імені. 

З 01.01.2020 розпочали прийом документів для надання адміністративних послуг 

з питань обміну посвідчення водія (без складення іспитів); видачі нового 

посвідчення водія замість втраченого або викраденого; державної реєстрації 

нового транспортного засобу (без огляду); перереєстрації транспортного засобу 

у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по 

батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних 

засобів, установлення газобалонного обладнання з використанням програмних 

засобів Єдиного державного реєстру МВС. 

Співробітники «ЦНАП у м.Суми» перевіряють повноту наданих заявником для 

отримання адміністративної послуги документів та відповідність їх оформлення 

вимогам законодавства. Видають заявникам рішення, прийняті працівниками 

територіального сервісного центру МВС за результатами розгляду документів. 

За 2020 рік було надано 470 адміністративних послуг з використанням Єдиного 

державного реєстру МВС: 373 адміністративні послуги щодо реєстрації нових 

транспортних засобів та 97 адміністративних послуг з питань обміну посвідчення 

водія. 

З метою доступності надання адміністративних послуг тривала робота 

територіальних підрозділів ЦНАП у м. Суми за адресами: вул. Герасима 

Кондратьєва, 165/71 та вул. Романа Атаманюка, 49 А. У філіях надаються послуги 

з архітектурних та земельних питань, здійснюється реєстрація/зняття місця 

проживання, видача довідок про склад сім’ї, за формою 13, реєстрація прав на 

нерухоме майно та юридичних осіб-підприємців, оформлюються документи 

дозвільного характеру; прийом з оформлення біометричних документів (філія по 

вул. Романа Атаманюка, 49 А). 

В управлінні належну увагу приділяють підвищенню кваліфікації та навчанню 

адміністраторів, з цією метою постійно проводяться семінари та тренінги, крім 

того на базі ЦНАП проходять робочі зустрічі, конференції, наради, презентації. 

Адміністратори управління брали участь в наступних заходах: тренінг-семінар на 

тему «Тайм Менеджмент»; онлайн-вебінар за темою «Адмінпослуги у ЦНАП: 

Реєстрація місця проживання»; онлайн-вебінар «Складний клієнт. Ефективна 



 

комунікація»; онлайн-вебінар за темою «Автоматизація реєстрації місця 

проживання: практика 4 міст»; онлайн-вебінар «єМалятко у ЦНАП: запитання та 

відповіді»; онлайн-вебінар: «Як надавати у ЦНАП послугу 2 в 1: перше 

оформлення паспорта та номера платника податків», який організувало 

Міністерство цифрової трансформації України; онлайн-вебінар «Зміни до правил 

реєстрації місця проживання», підготовленому Міністерством цифрової 

трансформації України та Офісом реформ адміністративних послуг; онлайн-

вебінар «Інформаційна безпека (цифрова гігієна) для співробітників ЦНАП» за 

участі Людмили Рабчинської (заступниця Міністра цифрової трансформації); 

вебінар «Робота ЦНАП під час та після карантину»; вебінар «Як користуватися 

застосунком Дія у ЦНАП»; тренінг Програми «U-LEAD» на тему «Ґендерна 

рівність, відсутність дискримінації та чутливість до конфліктів»; відеодоповідь 

«Мінцифра: як Закон щодо оптимізації ЦНАП змінить сферу адмінпослуг?»; 

онлайн-конференція «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 

2020-2021», організована Програмою ЄС «U-LEAD з Європою». 

У виконавчому комітеті Сумської міської ради сформовано реєстр територіальної 

громади. Ведення зазначеного реєстру покладено на відділ реєстрації місця 

проживання управління «ЦНАП у м. Суми». За звітній період в рамках наповнення 

реєстру проведено: реєстрація місця проживання - 10788; зняття з реєстрації 

місця проживання - 11212; зміна назви вулиці - 1169; довідка про 

реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, довідка про склад сім’ї - 51706; 

занесення даних до Реєстру мешканців міста Суми - 80606; підготовка звітів - 

220. 

 

Задекларовано надання 33 адміністративних послуг. Протягом року було надано 

11200 адміністративних послуг, у тому числі державна реєстрація юридичних 

осіб, внесення змін до установчих документів юридичних осіб, внесення 

відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих 

документах (зміна назви, засновників та відомостей про них, видів економічної 

діяльності, місцезнаходження, керівника, підписанта, припинення юридичної 

особи за рішенням засновника, уповноваженого органу, внесення судових рішень 

за несвоєчасне подання декларацій протягом року, ухвал пов’язаних з 

банкрутством; державна реєстрація фізичної особи-підприємця, внесення змін до 

відомостей (структурування адреси, приведення адреси відповідно до Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди»). За 

результатами надання адміністративних послуг до бюджету громади надійшло 



 

близько 885000 грн. Взято на облік 130 реєстраційних справ, що надійшли від 

інших органів державної реєстрації. Знято з обліку 200 реєстраційні справи. 

 

За звітний період відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень надано наступний перелік адміністративних послуг: державна 

реєстрація права власності; державна реєстрація інших речових прав; надано 

консультацій, відповідей на письмові звернення громадян, юридичних осіб, 

органів державної влади та місцевого самоврядування; державна реєстрація 

обтяжень речових прав; відкликання заяв про державну реєстрацію; державна 

реєстрація внесення змін до записів Державного реєстру прав; учать у судових 

засіданнях. 

Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

адміністратори ЦНАП видали 2904 витяги з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку. 

 



 

 доступність закладів бібліотечної мережі 

 якісна початкова мистецька освіта 

 реалізація яскравих мистецьких проектів 

 
 

Фінансування галузі «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл естетичного 

виховання дітей) – 81,8 млн гривень, що на 3,6 млн гривень, або на 4,6% більше 

проти 2019 року. 

Торік мережа закладів культури Сумської територіальної громади збільшилась 

на 2 одиниці за рахунок клубних установ приєднаної Піщанської сільської ради. 

Це Піщанський будинок культури та Піщанський клуб «Супутник». Зазначені 

заклади проводили значну культурно-масову роботу щодо організації 

змістовного дозвілля для жителів сіл Піщане та Верхнє Піщане. 

У 2020 році діяло 11 аматорських формувань та було проведено 43 офлайн та 

онлайн-заходи. Культурно-мистецьке життя територіальної громади у 2020 

році, нажаль, через карантинні обмеження, було не таким насиченим, як у 

попередні роки. 

Відповідно до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста 

Суми на 2019-2021 роки було проведено 24 заходи, більшість з яких присвячені 

відзначенню державних свят, історичних подій та пам’ятних дат. 

Найяскравішим культурно-мистецьким заходом стало театралізоване свято 

«Сумська масляна», яке відбулось в парку культури та відпочинку ім. І.М. 

Кожедуба в останній день лютого. З дотриманням всіх карантинних обмежень 

було проведено цикл заходів в рамках відзначення Дня міста та Дня визволення 

міста Суми від фашистських загарбників. З нагоди святкування Новорічних та 



 

Різдвяних свят було презентовано онлайн-казку «Пригоди Грінча в Сумах», 

прем’єра якої відбулась 19 грудня на ютуб-каналі Сумської міської ради. 

Заходами охоплено 34,1 тис. осіб. Така статистика зумовлена відміною великої 

кількості заходів, у тому числі фестивалю «Сурми України». 

Інформаційно-освітні послуги населенню пропонували 18 бібліотек Сумської 

міської централізованої бібліотечної системи (Центральна міська бібліотека ім. 

Т.Г. Шевченка та 17 філій). Протягом року вони працювали як офф-лайн, так і 

онлайн-режимах. Читачами міських бібліотек стали 46,6 тис. містян різних 

вікових категорій. У 2020 році активізувалась робота бібліотек в онлайн-

форматі. Враховуючи високий рівень комп’ютеризації Сумської ЦБС, 

функціонування бібліотечного сайту, блогів, наявність сторінок у соціальних 

мережах та ютуб-каналів, після введення карантину надання бібліотечних послуг 

здебільшого перейшло в інтернет-простір. Міські бібліотеки активно 

пропонували користувачам онлайн-ресурси та онлайн-послуги, активно 

інформували про визначні події, знаменні дати, цікаві книги та радили, як корисно 

і змістовно проводити час вдома. На сайті ЦБС та у соціальних мережах Фейсбук 

та Інстаграм розміщувались огляди-рекомендації щодо книжок, які можна 

почитати на карантині, слайд-презентації, відеоролики, віртуальні виставки. У 

2020 році користувачам було запропоновано 1993 одиниці бібліотечного онлайн-

контенту. Кількість онлайн-переглядів становить 183,6 тисяч разів. Тож, кожен 

бібліотечний інтернет-продукт у середньому зацікавив 90 онлайн-користувачів. 

Найпопулярнішими стали: веб-бібліографічні дайджести до Дня космонавтики, 

Дня довкілля та Дня Землі, до Дня міста Суми та 100-річчя Івана Кожедуба. 

65 безкоштовних клубів за інтересами, які працюють при бібліотеках, 

згуртовували сумчан до початку карантину, потому їх робота теж перейшла в 

інтерет-простір. Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для бібліотечних 

фахівців провела 11 онлайн-занять з різних напрямків діяльності бібліотек в 

умовах карантинних обмежень. 

На кінець 2020 року спеціалізованою бібліотекою-філією №17 було обслуговано 

658 сумчан з інвалідністю. Здебільшого послуги надавались в онлайн-форматі та 

через нестаціонарні форми роботи. Серед досягнень цього напрямку діяльності 

ЦБС – підведення підсумків першого етапу спортивно-інтеграційних ігор онлайн, 

приурочених до Міжнародного Дня людей з інвалідністю, в яких взяли участь 

близько 100 учасників із Сумщини та інших регіонів України, а також з Чехії, Грузії 

та Латвії. Протягом усього року продовжував активно працювати сайт inva-

center.sumy.ua. 

Послуги з якісної початкової мистецької освіти у 2020 році пропонували 5 

мистецьких шкіл. Сумські дитячі музичні школи та дитяча художня школа ім. М.Г. 

Лисенка здійснювали навчальний процес як у звичайному режимі, так і у 



 

дистанційному форматі. Не зважаючи на особливості навчального процесу з 

карантинними обмеженнями, контингент учнів збережено. На 01.01.2021 року він 

становив 1786 вихованців. У 2020 році 52 випускники продовжили здобувати 

мистецьку освіту у вищих навчальних закладах. 

За кошти бюджету громади в сумі 3,9 тисяч гривень було забезпечено участь 

учнів ДМШ №3 у Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Підкори сцену», 

який проходив в Києві на початку лютого 2020 року. Результат - три І місця та 

два ІІ місця. За час карантину активізувалась участь дітей у різноманітних 

конкурсних заходах, які проводились онлайн. Так, 647 учнів сумських 

мистецьких шкіл взяли участь у 105 конкурсах та фестивалях, здобувши 495 

призових місць (результативність 76,5%). Талановиті діти прославили Суми на 

міжнародних та всеукраїнських онлайн конкурсах та фестивалях, які 

організовували міста України (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, Запоріжжя, 

Миколаїв, Переяслав-Хмельницький, Маріуполь, Бердянськ) та зарубіжжя: 

Польщі, Чехії, Сербії, Туреччини, Болгарії, Італії. 

За підтримки відділу культури у 2020 році в онлайн-форматі були проведені:  

 фестиваль-конкурс «Джаз-Вітраж», у якому взяли участь 323 юних 

музиканти з Сум, Києва, Чернігова, Маріуполя, Дніпра;  

 конкурс юних скульпторів ім. М.Г. Лисенка, учасниками якого стали 73 

вихованця мистецьких навчальних закладів Сум, Харкова, Полтави, Луцька. 

Чернівців, Херсона та інших міст України; 

 онлайн-фестиваль «Золотий голос» на базі Палацу культури «Хімік». 

На території м. Суми розташовані 216 об’єктів культурної спадщини: 14 - об’єкти 

археології, 82 - історії, 10 - монументального мистецтва, 4 - садово-паркового 

мистецтва, 1- науки і техніки та 105 - архітектури та містобудування. 

У 2020 році продовжувалась робота щодо паспортизації об’єктів культурної 

спадщини. Виготовлено облікову документацію на 8 об’єктів історії та 

монументального мистецтва (8,5 тис грн). 

 

 Розвиток туристичного потенціалу 

 Просування бренду міста  

 

Продовжено роботу над наповненням порталу «Відвідайте Суми» 

(https://visit.sumy.ua/). Разом з волонтерами туристичний портал переведено на 

https://visit.sumy.ua/


 

англійську мову, що зробило його доступнішим для туристів, сайт змінено у 

відповідності з новим брендбуком міста. 

16 473 користувачів відвідали туристичний портал (8716 у 2019 році), 137 031 раз 

було переглянуто сторінки сайту в загальній кількості (99 121 раз за 2019 рік), що 

на 53% більше відвідувань та на 18% більше переглядів, порівняно в 2019 роком. 

Встановлено туристичні інформаційні стели (вул. Соборна, 27, вул. Покровська, 

7а). Вони містять інформацію про пам'ятки архітектури, карту доступних об'єктів, 

які розташовані поряд, є інклюзивно доступними (шрифт Брайля). 

Продовжено проєкт «Віртуальний гід з технологією доповненої реальності» та 

встановлено 32 таблички біля локацій архітектурних пам'яток міста, розроблено 

та проведено квест по локаціям, біля яких встановлено таблички з віртуальним 

гідом. 

З метою регулювання податкової політики міста та наповнення бюджету 

Сумської міської територіальної громади, підготовлено проєкт регуляторного 

акту щодо ставок туристичного збору. У 2020 році було прогнозовано 792,4 тис. 

грн надходження до бюджету Сумської ТГ від сплати туристичного збору, по 

фактичному показнику - надходження менше на 37%, що пояснюється 

зменшенням кількості туристів через карантинні обмеження. 

Представник сумської туристичної агенції «Крокуючи крізь час» Коваленко 

Олександр був номінований у головній туристичній премії України - Ukraine 

Tourism Awards 2020 у номінаціях: «Кращий гід на карантині» і «Регіональний 

прорив року», як один із кращих гравців туристичного ринку, які показали 

приклад нестандартних рішень та продовжували роботу в умовах коронакризи. 

Бренд використовується у промоційних та рекламних матеріалах структурними 

підрозділами Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, центр 

дозвілля молоді, молодіжний центр «Романтика», Департамент комунікацій та 

інформаційної політики, управління стратегічного розвитку міста та інші), 

громадськими організаціями, суб'єктами господарювання у сфері готельно-

ресторанного бізнесу (Foodie, Кофейня Elitecoffee, Дом Testa, Сімейна пекарня та 

багатьох інших закладах) та в туристичних проєктах (туристично-екскурсійний 

проект «В Сумах не сумують» та інші). Було проведено ряд заходів з 

впровадження бренду: презентовано бренд студентам Сумського національного 

аграрного університету та Сумського державного університету, учасникам 

табору «Активні громадяни» на зустрічі з регіональним офісом ULEAD; 

забрендовано 9 тролейбусів міста та квитки в комунальному транспорті. 

Розроблена та розповсюджена туристична сувенірна продукція для містян та 

гостей міста. Сувенірна продукція використана збірною командою міста на 

чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. 

Розміщено соціальну рекламу на білбордах та сітілайтах до Дня міста, Дня 

захисника України та новорічних свят. 

https://www.facebook.com/molod.sport.smr/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CDM.SUMY/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CDM.SUMY/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-100120701866042/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dkipsmr/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dkipsmr/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pmo.smr/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/foodie.sumy.ua/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/elitecoffeesumy/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/domtesta.sumy/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EkskursiiSumy/?__cft__%5B0%5D=AZWn7ttxRQWElNJvzl_ZOzpGsMoflCmgn5zbhjsXr9mLj9G9NrxMz9nXLn28z0G5FIHPGUzj8yjNsq2ST4iurYZDH-LVevib0IgaM31p_8kGy9rZNyyl9AVp71xstTZx9EBsb9FxAyFGuNUK2-VE7DzbamdZz7b81RLf_S3eWkPfr1Y6JM8tZcVUMHWSQ4ZYRxo&__tn__=kK-R


 

Створено та поширено в соціальних мережах та телеканалах міста 2 промоційних 

відеоролика. 

Забрендовано стадіон «Авангард». 

Створено фотоконтент (1000 фото) для промоції міста в онлайн-ресурсах. 

Розміщено та оновлено інформацію про Сумську міську ТГ на туристичних сайтах 

України: Tripadvisor, IGoToWorld та на офіційному веб-сайті Державного 

агентства розвитку туризму. 

Для закладів харчування та кав'ярень розповсюджено стіки цукру з 

використанням бренду міста. 

Серед містян розповсюджені брендовані захисні маски. 

І надалі ведеться робота щодо наповнення актуальної туристичної інформації на 

сторінках у соціальних мережах: «Агенції промоції «Суми», «Бренд міста Суми», 

«Відвідайте Суми» з використанням бренду міста. Застосовуються інструменти 

digital маркетингу для більш якісної взаємодії з цільовою аудиторією та 

підвищення ефективності туристичної галузі міста. Налагоджена співпраця з 

готельно-ресторанним та туристичним бізнесом. 

Основний пріоритет виставкової діяльності Сумської міської галереї - 

розширення і популяризація культурного простору громади шляхом реалізації 

виставкових проєктів та інших заходів мистецького спрямування. За звітний 

період у Сумській міській галереї проведено 35 виставок, 2 майстер-класи, 5 

засідань літературного клубу «Інсайт», 4 засідання кіноклубу «Solaris». 

Проведено тематичні екскурсії: 17 пішохідних туристичними маршрутами міста, 12 

екскурсій Сумською міською галереєю відповідно до тематики експозицій (4 з них 

онлайн через додаток Zoom для студентів). Розроблено та надруковано 

туристичний путівник м. Суми (2500 примірників). 

На замовлення «Агенції промоції «Суми» було розроблено 2 туристичні 

маршрути: «Містичні Суми», «Перекоп та Липки». 

Виготовлено та надруковано білінгвальну карту центральної частини міста Суми 

з позначками для туристів. 

Випущено документальний фільм «Мистецтво оживає серед людей» до 

фестивалю «Ніч музеїв» https://cutt.ly/ozbQ6AI, організовано та проведено 

велоквест «VeloLife», мистецький фестиваль «Ніч міста» 

https://cutt.ly/YzbExTS, акцію «Екокрос», благодійний збір речей для 

захисників України та благодійну акцію «Книга для захисника». Проведено 

музичний фестиваль «SumyRockFest». Завершено благодійні акції до Дня 

Святого Миколая «Миколай - захисникові» зі збору подарунків для захисників 

України, «Подаруй тепло» для людей похилого віку з Сумського геріатричного 

пансіонату, «Листи до Миколая» https://cutt.ly/uzbRelH. 

https://cutt.ly/ozbQ6AI
https://cutt.ly/YzbExTS
https://cutt.ly/uzbRelH


 

Розпочато зйомку запланованого циклу мистецьких лекцій, майстер-класів та 

літературних читань від сумських митців https://cutt.ly/VzbTsVt. На сторінці 

«Бренд міста Суми» в соціальній мережі Інстаграм було проведено марафон «31 

справа до Нового року». За результатами марафону переможців та 

найактивніших учасників нагороджено подарунками. 

З 21 по 29 грудня тривав навчальний проєкт «Школа амбасадорів», за 

результатами якого 11 учасників успішно завершили онлайн-курс навчання та 

розробили свої авторські туристичні екскурсійні продукти, які у майбутньому 

сприятимуть популяризації територіальної громади. 

Співробітниками «Агенції промоції «Суми» проводиться активна робота у 

соціальних мережах, започатковано нові рубрики на сторінках «Агенції» у 

Фейсбук та Інстаграм: «Таємниці мистецтва», «Сумські митці», «Суми онлайн», 

«Важливо святкувати». 

Усі виставки та заходи, які відбувалися у стінах галереї, отримали схвальні 

відгуки від мешканці та гостей нашої громади. У галереї проводилися лекції, 

майстер-класи або творчі зустрічі з авторами виставок. 

 Популяризація здорового способу життя 

 Проєктна діяльність 

Понад 66,8 тисяч сумчан – це молодь у віці від 14 до 35 років, третина від 

загальної кількості населення. Місто приваблює молодь життєвими 

перспективами, адже у Сумах розташовані одинадцять закладів вищої освіти, з 

них чотири – 3-4 рівнів акредитації, сім – 1-2 рівнів акредитації та 7 закладів 

професійно-технічної освіти, в яких навчається близько 18,8 тисяч студентів. 

Тривала реалізація міської галузевої програми «Молодь територіальної громади 

міста Суми на 2019-2021 роки», на виконання заходів якої у 2020 році виділено 

904,5 тис. грн. 

https://cutt.ly/VzbTsVt


 

 
Проведено 52 заходи зі соціального становлення та розвитку молоді, в тому числі 

заходи національно-патріотичного виховання, заходи, спрямовані на 

працевлаштування молоді, проведення змістовного дозвілля молоді тощо. 

Проведено конкурс проєктів програм, розроблених інститутами громадянського 

суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю. Реалізовано 3 проекти, які були 

визначені переможцями конкурсу та отримали фінансову підтримку з бюджету 

громади у сумі 177 675 грн 

 
Виплачено премії міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові 

міста. До Дня міста премію отримали 5 молодих людей у розмірі по 8 тис грн. 

кожен. 



 

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя відділом у 

справах молоді та спорту спільно з «Сумським міським центром дозвілля молоді» 

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», студентський 

байдарковий сплав за маршрутом с. Миропілля – с. Барилівка, похід до Карпат, 

похід до заповідника у Мигиї, «ЗаБіг» до Дня молоді, змагання на Supboard. 

З метою соціальної підтримки молоді встановлено пільговий проїзд у міському 

електротранспорті для студентів денної форми навчання закладів вищої освіти І-

ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів. Для 

цього з бюджету територіальної громади спрямовано 26,7 тис. грн. Пільговим 

проїздом скористалось 80 студентів та учнів. 

У 2020 році завершено реконструкцію молодіжного центру «Романтика» - 

центру молодіжного, культурно-мистецького, спортивного та освітнього життя 

територіальної громади. 

 відновлення футбольних традицій 

 підтримка спорту вищих досягнень 

 навчально-тренувальні збори 

 спортивно-масові заходи 

 підтримка ДЮСШ 

 
Фінансування галузі «Фізична культура і спорт» – 62,4 млн гривень, що на 25,7 

млн гривень або на 70,0% більше проти 2019 року. 



 

Сумською міською радою затверджена Програма розвитку фізичної культури і 

спорту Сумської міської територіальної громади, метою якої є залучення широких 

верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, 

створення умов на рівні сучасних вимог для занять фізичною культурою та 

спором. Крім того, передбачено сприяння розвитку олімпійських та 

неолімпійських видів спорту шляхом реалізації здібностей обдарованої молоді у 

дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень. 

На виконання заходів Програми, у 2020 році було використано 50190,5 тис. грн з 

бюджету територіальної громади. 

 
Організовано та проведено 122 спортивно-масових заходи, 7 навчально-

тренувальних зборів, забезпечено участь провідних спортсменів міста та їх 

тренерів у 11 змаганнях різних рівнів (на загальну суму 781,1 тис. грн) Протягом 

року в змаганнях взяли участь 6005 спортсменів. 

З бюджету територіальної громади на утримання та навчально-тренувальну 

роботу 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності, в яких 

працює 108 тренерів з 2040 спортсменами, використано 21,621 млн грн. 

З метою збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх тренерсько-

викладацького складу, надається фінансова підтримка 5 ДЮСШ різних форм 

власності, на утримання яких використано 11,565 млн грн. 

Вихованці міських ДЮСШ взяли участь у понад 170 змаганнях різних рівнів, де 

завоювали 785 призових медалей. 

Покращено результати спортивної майстерності з 45 видів спорту, протягом 

2020 року присвоєно спортивні розряди: 3 заслужених майстрів України; 5 



 

майстрів спорту України міжнародного класу; 16 майстрів спорту України; 154 

кандидатів в майстри спорту України; 237 спортсменів перших розрядів; 1757 

масових спортивних розрядів. 

 

Для надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб з хокею 

на траві «Сумчанка» використано 3,903 млн грн. У 2020 році команда клубу стала 

чемпіоном України з хокею на траві та індорхокею, у Нідерландах посіла 3 місце 

у Кубку Європейських чемпіонів з індорхокею серед найсильніших команд 

Європи. 

Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальний спортивний 

клуб «Тенісна Академія» склала 1,845 млн грн. «Тенісна Академія» провела 18 

спортивно-масових заходів, її вихованці взяли участь у 16-ти змагання різних 

рівнів. Штатна команда з настільного тенісу здобула друге місце у Кубку України. 

 

Розпочато надання фінансової підтримки двом громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної спрямованості: 

ГО «Футбольний клуб «Суми» (1990,8 тис. грн.) – брала участь у чемпіонаті 

України серед команд-аматорів, виборола право на участь в чемпіонаті України 

серед команд професійних клубів 2 ліги. 

ГО «Академія футзалу «Футзальний клуб «Суми» (566,5 тис. грн.) – бере учать в 

екстра-лізі Чемпіонату України, де за підсумками 2020 року посідає 6-8 місце у 

турнірній таблиці. 

Призначення та виплата стипендії міського голови провідним спортсменам міста 

здійснюється в трьох вікових категоріях у розмірі, в залежності від прожиткового 

мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року: 100% (2102 грн) – категорія 

чоловіки, жінки; 80% (1681,6 грн) – юніори, юніорки; 60% (1261,2 грн) – юнаки та 

дівчата. 

Призначено та виплачено разову премію (10 тис. грн.) міського голови 5 кращим 

тренерам міста, вихованці яких представили місто Суми на всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях та досягли високих спортивних результатів: Левченку 

Г.Ф (бокс), Дубинській О.Я. (спортивна аеробіка), Макаєвій С.М. (хокей на траві), 

Томенко О.А. (панкратіон), Угніч І.В. (карате). 

Кращими спортсменами у міжнародних змаганнях стали сумчани: Цибульняк 

Максим - срібний призер Кубку Європи з сумо, Ковтун Анастасія, Редька Єгор, 

Лагутін Кирило - чемпіони Європи зі спортивної радіопеленгації, Дереколенко 

Остап - срібний призер чемпіонату Європи зі спортивної радіопеленгації, 

Мірошніченко Єлизавета, Новак Вікторія - бронзові призери. 



 

З бюджету територіальної громади додатково було виділено кошти в сумі 886 

тис. грн для організації навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі 

спортсменів та тренерів міста у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

З метою реалізації заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної 

культури і спорту здійснено укладку футбольного поля зі штучним покриттям та 

легкоатлетичних доріжок на стадіоні «Авангард», виготовлена проектно-

кошторисна документація з будівництва багатофункціонального стадіону для 

хокею на траві. 

 Підтримка громадських формувань з охорони громадського 

порядку 

 Виконання призовної кампанії 

Упродовж 2020 року відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи координував діяльність громадських формувань з охорони 

громадського порядку. 

Станом на 31.12.2020 року у Сумській міській ТГ зареєстровано 12 громадських 

формувань з охорони громадського порядку (2017, 2018 – 11), 2 з яких беруть 

активну участь у проведенні заходів з профілактики правопорушень. Вони також 

є учасниками комплексної Програми профілактики правопорушень. 

За рахунок коштів, передбачених комплексною програмою «Правопорядок» на 

2019-2021 роки, протягом 2020 року надано фінансову підтримку на матеріальне 

заохочення найбільш активних членів ГФ: 

 Сумському міському громадському формуванню з охорони громадського 

порядку «Шериф» у розмірі 60 тис. грн; 

 громадському формуванню з охорони громадського порядку «Альфа-

Правозахист» у розмірі 60 тис. грн. 

Крім цього, протягом 2020 року на придбання паливно-мастильних матеріалів, 

ремонт службових авто з бюджету громади було передано субвенцію 

Державному бюджету для Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, Управлінню 

патрульної поліції в Сумській області та в/ч 3051 НГУ: 

Заходи Кошти, 

тис. грн 

Виконання 

Здійснення оплати за проходження 

технічного огляду транспортом, за 

страхування цивільно-правової 

відповідальності та сплата податку з 

6,05 Сплачено за страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних 

засобів на суму 6048 грн 



 

власників транспортних засобів, (за 

автомобілі, передані Сумському ВП у 

тимчасове користування) 

Передача іншої субвенції з міського 

бюджету для передачі до державного 

бюджету ГУНП в Сумській області для 

Сумського ВП 

233,12 Поточний ремонт службового 

автотранспорту, придбання паливно-

мастильних матеріалів 

Передача іншої субвенції з міського 

бюджету для передачі до державного 

бюджету для Департаменту 

патрульної поліції Національної поліції 

України для Управління патрульної 

поліції в Сумській області 

366,78 На виготовлення проектно-кошторисної 

документації капітального ремонту 

адміністративної будівлі по вул. 

Білопільський шлях, 18/1 тощо 

Передача іншої субвенції з міського 

бюджету для передачі до державного 

бюджету для в/ч 3051 НГУ 

311,76 На проведення ремонту казарми та 

складських приміщень у військовому містечку 

№2, ремонт казарми у військовому містечку 

№1, відновлення технічної готовності 

військової техніки, закупівля обладнання та 

приладів для ремонту техніки в/ч 3051 НГУ 

Передача іншої субвенції з бюджету 

Сумської міської ТГ до державного 

бюджету для служби «102» та чергової 

частини УОАЗОР ГУНП в Сумській 

області 

395,00 На придбання столу оператора в 

алюмінієвому профілі зі скляною 

перегородкою, кутового стола в 

алюмінієвому профілі зі скляною 

перегородкою, столу головного оператора в 

алюмінієвому профілі зі скляною 

перегородкою з тумбою для обладнання, 

письмового столу з тумбою для паперів, 

столу з підставко для двох осіб, придбання 

мобільної тумби, придбання столу кутового з 

надбудовою і тумбою для паперів 

Здійснення оплати та проходження 

технічного огляду автотранспортом, 

за страхування цивільно-правової 

відповідальності та сплата податку з 

власників транспортних засобів (за 

автомобілі, передані Управлінню 

патрульної поліції у тимчасове 

користування) 

3,78 Сплачено за страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних 

засобів, використано кошти в сумі 3780 грн 

 

З метою зміцнення матеріально-технічної бази військових формувань Збройних 

Сил України розташованих на території Сумської міської ТГ протягом 2020 року 

надано фінансову допомогу із бюджету громади Державному бюджету для в/ч А 

1476 в сумі 500 тис. грн на проведення поточного ремонту будівлі №6/28 

(вартове приміщення). 

Відділ розробив заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики в 

структурних підрозділах Сумської міської ради відповідно до чинного 

законодавства. 



 

 

В частині забезпечення виконання Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» з бюджету громади передано до Державного бюджету 

Сумському обласному військовому комісаріату (для Сумського МВК) 100 тис грн. 

на створення належних умов перебування призовної молоді на призовній 

дільниці, забезпечення роботи призовної комісії у відповідності з вимогами 

чинного законодавства України, забезпечення організації розшуку і доставки до 

призовної дільниці призовників, які ухиляються від проходження строкової 

військової служби (оплата транспортних послуг). 

Протягом 2020 року посадові особи відділу з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи вживали організаційні та 

практичні заходи, спрямовані на здійснення оповіщення призовників про їх 

виклик до Сумського міського військового комісаріату. 

До проведення оповіщення призовників були залучені комунальні підприємства 

та структурні підрозділи Сумської міської ради. 

Під час проведення призову громадян на строкову службу до лав Збройних Сил 

України навесні та восени виконані планові завдання з призову громадян на 100%. 

 контроль за дотриманням правил торгівлі 

 надання якісних послуг населенню, захист справ споживачів 

Міська мережа об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства 

та підприємств з надання побутових послуг населенню. Діє 1300 магазинів, у тому 

числі: з реалізації продовольчих товарів – 450 («Сільпо», «ЕКО-маркет», «АТБ 

маркет», «Сам маркет», «Кошик», «Амбар», «Наш маркет»). Мережа об’єктів 

роздрібної торгівлі фірмових продовольчих магазинів налічує понад 80 

магазинів, серед яких - магазини місцевих товаровиробників: «Оберіг» (тверді 

сири та кисломолочна продукція); «Дари моря» (риба та рибні напівфабрикати); 

«Сумська паляниця» (хлібобулочні вироби); «Ля філе» (м'ясо та м’ясні 

напівфабрикати). 

Непродовольчих - до 850 об’єктів, серед яких: з реалізації побутової техніки 

(«Ельдорадо», «Comfi», «Фокстрот»); маркети будівельних матеріалів «Рона», 

«Віста», «Епіцентр»; 3 торгово-розважальні центри: «Лавина», «Атріум», 

«Мануфактура» з використанням сучасної сервісної інфраструктури, наданням 

населенню додаткових послуг (продаж товарів в кредит, доставка товарів 

додому, знижки постійним покупцям за дисконтними картками). 



 

Функціонує 11 ринків (торговельною площею в 37925 м2,) за спеціалізацією: 1 

продовольчий, 2 непродовольчих та 8 змішаних. Облаштовано 3950 

торговельних місць, у тому числі 844 торговельних місць для реалізації 

сільськогосподарської продукції. 

З метою перевірки готовності ринків міста до роботи у весняно-літній період 

проведено їх моніторинг. У підсумку, ринки до роботи у весняно-літній період 

були підготовлені своєчасно. 

З метою сприяння розвитку всіх форм торгівлі проведено заходи із 

впорядкування торгівлі штучними квітами, пасками до Великодніх свят та 

поминального тижня; квасом у літній та новорічними ялинками у зимовий 

періоди. 

Задля впорядкування сезонної роздрібної торгівлі опрацьовано 83 заяви від 

суб’єктів господарювання на розміщення елементів об’єктів сезонної торгівлі у 

зонах масового відпочинку населення, продажу кави, безалкогольних напоїв, 

квасу хвойних дерев; розміщення об’єктів сезонної торгівлі, розташованих 

безпосередньо біля стаціонарного закладу ресторанного господарства; 

розміщення майданчиків для аматорських занять фізичною культурою (міні-

футбол, волейбол, теніс, баскетбол, інші командні ігри) в зонах масового 

відпочинку населення. Розглянуто 8 заяв суб’єктів господарювання щодо 

проведення торгівлі та надання послуг з нагоди новорічних свят та встановлено 

24 торговельних точки з реалізації ялинок. До участі у святі «Сумська масляна-

2020» залучались 19 суб’єктів господарювання, якими організовано роботу 22 

торговельних точок з реалізації продуктів харчування, повітряних кульок, 

дитячих іграшок та роботи атракціонів. 

Проведено аналіз відстеження 5 регуляторних актів, прийняття яких 

регламентує діяльність суб’єктів підприємництва сфери торгівлі та побуту, 

забезпечує підтримання комфортних умов для проживання на території Сумської 

міської територіальної громади: 

 «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»; 

 «Про Правила торгівлі на ринках міста Суми» (зі змінами);  

 «Про Положення про порядок провадження торговельної діяльності та 

надання послуг на території м. Суми» (зі змінами); 

 «Про Положення про організацію святкової виїзної торгівлі, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарків на території міста Суми». 



 

З метою недопущення стихійної торгівлі в центральній частині міста, з 

керівництвом ТОВ «Центральний ринок м. Суми» було опрацьовано переведення 

торгуючих сільгосппродукцією на земельну ділянку, прилеглу до Центрального 

ринку. У короткий термін були проведені оперативні заходи із створення умов 

для тимчасової торгівлі. На цій ділянці в подальшому передбачається 

облаштування стаціонарних місць для торгівлі живими квітами. Переведення 

торгівлі квітами вивільнило додаткові місця на «Селянському ринку», на яких 

матимуть змогу торгувати виробники сільгосппродукції. 

Під час карантину з протидії розповсюдженню COVID-19 організовано роботу 

мобільних груп з контролю за дотриманням суб’єктами господарювання сфери 

торгівлі, ресторанного господарства та побуту вимог чинного законодавства 

України. 

Проведено 62 рейди мобільних груп, з них 35 у нічний час. Обстежено 714 об’єкти 

сфери торгівлі, побуту та ресторанного господарства. Складено адмінпротоколи: 

за статтею 152 КУпАП «Порушення правил благоустрою» – 12; за статтею 42 

КУпАП «Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і 

норм» - 105; за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей» 

- 6. 

З керівниками магазинів у телефонному режимі та при обстеженні їх мобільною 

групою опрацьовувалось доручення міського голови щодо встановлення 

дезінфекційних бар’єрів на вході до закладів. Адміністраціям магазинів з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів, суб’єктам підприємництва у 

телефонному режимі надано понад 1500 консультацій з питань забезпечення 

дотримання карантинних заходів. Опрацьовувались питання із адміністраціями 11 

ринків щодо умов їх роботи та припинення роботи у разі прийняття відповідних 

розпорядчих документів КМУ. Опрацьовано та надано відповіді на 42 письмових, 

335 усних звернень мешканців та суб’єктів господарювання з питань організації 

роботи об’єктів торгівлі, зменшення орендної плати за приміщення, формування 

цін на основні продовольчі товари у період карантину. Опрацьовано питання 

харчування чергових на блокпостах з суб’єктами підприємництва (меню, перелік 

продуктів, вартість обідів) ТОВ «Весела торбинка» (мережа магазинів «Сам 

маркет»), ТОВ «Магазин № 218» (мережа магазинів «Наш маркет»), ТОВ 

«Меркурій і Ко» (мережа магазинів «Кошик»), ресторан «Puri Marili», «Мамина 

кулінарія» ФОП Брага Н.В. 

 

 

З метою недопущення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива 

(крім безалкогольного), вин столових в об’єктах роздрібної торгівлі на території 

міста Суми у нічний час з 22:00 до 07:00, сприяння реалізації державної політики 

щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, було 

проведено 12 рейдів. За підсумками розгляду адміністративної комісії при 



 

виконавчому комітеті Сумської міської ради на порушників накладено штрафні 

санкції. 

 

Розглянуто 181 письмове та 205 усних звернень громадян. З метою захисту 

населення від шкідливого впливу шуму, протягом минулого року опрацьовано 26 

скарг від мешканців міста. Для вирішення питання по суті, було організовано у їх 

квартирах проведення лабораторних замірів рівня шуму та вібрації від 

вентиляційних систем об’єктів торгівлі у нічний час, за участю спеціалістів СМУ 

ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області та ДУ «Сумський обласний 

лабораторний центр» МОЗ України, представників об’єктів торгівлі та заявників. 

Надійшло 112 письмових звернень щодо порушення прав споживачів при 

придбанні товарів неналежної якості, повернуто споживачам за неналежну якість 

товарів та побутових послуг кошти на суму 80977 гривень; проведено обмін 

неякісних товарів на суму 61765 грн. Надано 568 консультацій з питань захисту 

прав споживачів, відповідно до яких, звернення були вирішені по суті, без 

подальшого складання письмових скарг. У зв’язку з введенням карантину, 

збільшилось надходження скарг, які вирішувались спеціалістами відділу в 

телефонному режимі. 

З метою підвищення освітнього рівня та правової культури суб’єктів 

господарської діяльності, надавалась методична, консультативна та 

організаційна допомога з питань торговельного та побутового обслуговування 

населення, вивчення законодавства про захист прав споживачів, дотримання 

«Порядку провадження торговельної діяльності» та «Правил торговельного 

обслуговування населення». Консультації та роз’яснення надавались як в 

телефонному режимі, так і при розгляді скарг з виходом на місце. 

Інформація з актуальних питань у сфері захисту прав споживачів для споживачів 

та суб’єктів підприємницької діяльності розміщувалась на офіційному сайті 

Сумської міської ради. 


