




















































































СУМСЬКА  МІСЬКА  РАДА
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

площа Покровська, 2, м. Суми, 40000, тел. (0542) 700-575
е-mail: pmo@smr.gov.ua

11.11.2021 №288/11-11

Голові постійної комісії з питань з питань
планування соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва,
торгівлі та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради
Акпєрову В.В.

Звіт про напрямки використання бюджетних коштів у 2021 році
(Управління стратегічного розвитку міста та

КУ “Агенція промоції “Суми” Сумської міської ради)

1. Управління стратегічного розвитку міста Сумської міської ради

Назва програми Обсяги
фінансуван

ня
передбачені
програмою
на 2021 рік
(окремо по

державному
бюджету

(ДБ),
бюджету

ТГ та інших
джерелах),

тис.грн.

Передба
чено в

бюджеті
ТГ на
2021
рік (з

урахува
нням

внесени
х змін),
тис.грн

Касові
видатки
станом

на
01.11.202

1
(окремо

по
державн

ому
бюджету

(ДБ),
бюджету

ТГ та
інших

джерела
х),

тис.грн.
*

Інформація щодо
виконання завдань

Програми

Відкритий
інформаційний
простір Сумської
міської об’єднаної
територіальної
громади на
2019-2021 роки

350,0 60,0 47,0



2.7.2.Створення фото-
та відео- контентів
про місто Суми для
підвищення
впізнаваності бренду
в різних каналах
комунікації

200,0 15,0 12,0 Протягом року
створено 600 фото, які
використовуються
Сумською міською
радою в соціальних
мережах, з метою
створення позитивного
та
конкурентоспроможног
о образу міста для
місцевого жителя та
туриста.

2.7.3. Висвітлення
бренду міста в різних
каналах комунікацій

150,0 45,0 35,0 Бренд висвітлено в
соціальних мережах,
сторінках фейсбук та
інстаграм “Відвідайте
Суми” та налаштована
таргетована реклама.
Також реклама бренду
міста Суми
налаштована в
пошуковій системі гугл.

2. КУ “Агенція промоції “Суми” Сумської міської ради

Назва програми Обсяги фінансування
передбачені
програмою
на 2021 рік
(окремо по
державному
бюджету (ДБ),
бюджету
ТГ та інших
джерелах), тис.грн.

Передбачено в
бюджеті ТГ на 2021
рік (з урахуванням
внесених змін),
тис.грн

Касові видатки
станом на
01.11.2021 (окремо
по державному
бюджету (ДБ),
бюджету ТГ та
інших джерелах),
тис.грн. *

Відкритий
інформаційний
простір
Сумської міської
об’єднаної
територіальної
громади на
2019-2021 роки

1 532,5 826,4 624,1

2.2.1. Забезпечення
виготовлення
фотоальбому «Мої
Суми. Фотографії
єднають»

197,0 - -

2.5.1. Реалізація 905,0 498,6 498,5



культурно-промоційн
их проектів

2.5.2. Проведення
культурно-промоційн
их заходів

146,0 138,8 28,6

2.5.3. Придбання та
виготовлення
сувенірної і
подарункової
промоційної
продукції

284,5 189,0 97,0

Фінансування на 2021 рік КУ “Агенція промоції “Суми”  СМР

Для забезпечення проєктної діяльності - загальна сума - 360 952, 16 грн:

- Фестиваль “Ніч міста” - 223 003, 00 грн;

- Щорічний культурно-мистецький фестиваль “Ніч музеїв” - 71 535, 71 грн;

- Участь у туристичних виставках - 55 874, 45 грн;

- SumyRockFest - 10 539, 00 грн.

З них депутатські кошти - загальна сума - 137 500, 00 грн:

- Виготовлення іміджевого відеоролику про місто Суми (Баранов А.В.) -

47 000, 00 грн;

- Проєкт «Суми – козацьке місто»  (Дяговець О.В.) - 43 600, 00 грн;

- Проєкт “Простір покордоння” (Зименко О.В.) - 20 000, 00 грн;

- Маски полотняні багаторазові з брендом міста Суми (620 шт.) -

17 300, 00 грн

(Кубрак О.М.);

- Брендовані папки для документів (Кубрак О.М.) - 3 800, 00 грн;

- Таблички з QR-кодом  (Кубрак О.М.)  3 000, 00 грн;

- Брендовані футболки, презентація бренду міста Суми спільно Розмова

(Кубрак О.М.) - 2 800, 00 грн.

Проведення культурно-промоційних заходів - загальна сума - 28 596, 00 грн:

- Друкована продукція для забезпечення роботи Сумської міської галереї -

13 612, 00 грн;

- Відрядження - участь у туристичній виставці “UITT”  м. Київ, виставка



«Мандруй Україною», присвяченій 30-річчю Незалежності України (22-24

серпня, Національний музей народної архітектури та побуту України

«Пирогово», м. Київ) - 9 984, 00 грн;

- Перевезення картин для забезпечення роботи Сумської міської галереї) -

5 000, 00 грн.

Сувенірна продукція - загальна сума - 189 000, 00 грн:

- Забезпечення сувенірною продукцією - 97 000, 00 грн;

- Замовлення сувенірної продукції на грудень місяць - 92 000, 00 грн.

Начальник управління О.М. Кубрак
Закревська Тетяна, 701 - 574
Скрипник Ольга, 679 - 839


