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Шановні українці!

Ви тримаєте в руках дорожню карту позитивних змін, що 
очікують нас у найближчі три-чотири роки. На позачерговій 
Раді регіонального розвитку, за участю лідерів місцевої влади 
та органів самоврядування, ми обговорювали, як перетворити 
децентралізацію на надпотужний, «турбореактивний» двигун 
економічного зростання країни. Висновок цих дискусій оче-
видний. Децентралізація – наш шанс на відродження країни. 
Ми вже делегували значні повноваження та ресурси на місця 
і таким чином спрямували великі державні інвестиції у розви-
ток міст і сільських територій. Вперше за десятки років у регі-
онах почали відновлювати дороги та освітлення вулиць, буду-
вати нові школи й лікарні. Водночас цих темпів для побудови 
справді інноваційної країни вже замало. Центр прийняття дер-
жавних рішень має стати ще ближчим до місцевих громад. Ми 
прагнемо залучити мешканців міст, селищ і містечок до проек-
тів розвитку своїх територій. Саме тому я ініціював підготовку 
планів перспективного розвитку на найближчі три роки для 
кожного регіону та громади. Вони визначать ключові точки 
зростання по всій країні. Люди повинні знати, як змінювати-
муться їхні громади в наступні три роки, куди підуть заробле-
ні ними кошти. І тоді ваші ідеї стануть основою перспектив-
ного плану розвитку громади. Наголошую, що держава знайде 
можливість фінансувати перспективні об’єкти, які згодом ста-
нуть новими точками економічної та соціальної активності на 
місцях. Ці нові точки зростання на мапі кожної області, міста, 
громади – наша дорожня карта до сильної, заможної та щасли-
вої України.

Слава Україні!
Президент України,

голова Ради регіонального розвитку
ПЕТРО ПОРОШЕНКО



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ДІЇ
РОЗВИТОК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

У 2014-2018 РОКАХ

отримали з державного бюдже-
ту 628 млн гривень міжбюджет-
них трансфертів.

 y Фінансова спроможність ОТГ 
зросла більше, ніж вдев’ятеро, 
видатки бюджетів розвитку  – 
більше, ніж вчетверо.

 y У 2018 році в комунальну власність 
28 ОТГ передано усі земельні ділян-
ки сільськогосподарського призна-
чення державної форми власності, 
що розташовані поза межами насе-
лених пунктів, які підлягали пере-
дачі (4787 ділянок загальною пло-
щею 71,74 тис. га).

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 y Протягом п’яти років у промис-
лові підприємства області вкла-

 y За 2015-2018 роки в області ство-
рено 35 ОТГ. Це понад 66% плану, 
передбаченого на найближчу 
перспективу.

 y Реалізовано швейцарсько-укра-
їнський проект «Підтримка де-
централізації в Україні» DESPRO. 
У 2014-2017 роках реалізовано 
15  проектів з будівництва та ре-
конструкції об’єктів водопоста-
чання, водовідведення та інтегро-
ваного поводження з твердими 
побутовими відходами у ОТГ.

 y У 2016-2018 роках за рахунок суб-
венції з держбюджету на форму-
вання інфраструктури ОТГ реа-
лізують 177 проектів. Серед них, 
зокрема, оновлення техніки в ко-
оперативах, проведення заходів 
із енергозбереження в закладах 
бюджетної сфери, ремонт доріг.

 y З 2015 по 2018 рік власні дохо-
ди ОТГ зросли з 167 до майже 
900  млн гривень, доходи на 
одну особу населення збільши-
лися у 5,4 раза. 

 y За рахунок виходу на прямі між-
бюджетні відносини з держав-
ним бюджетом у 2018 році ОТГ 
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дено 8 млрд гривень капіталь-
них інвестицій.

 y У Сумах відкрито виробництво 
пакувальних матеріалів для ди-
тячого харчування. Згодом по-
будовано завод із виробництва 
пакувальних матеріалів. Обсяги 
інвестицій  – 530 млн гривень. 
Створено 440 робочих місць.

 y У селищі Липова Долина збу-
довано цех із виробництва 
причепів та напівпричепів для 
сільського господарства. А та-
кож – складальний цех площею 
5 тис. кв. метрів та автогараж 
площею 1,2 тис. кв. метрів. Ство-
рено 165 робочих місць.

 y У Путивлі зведено виробничий 
корпус з випуску електророзпо-
дільної та контрольної апарату-
ри. Роботу отримали 20 сумчан.

 y Облаштовано територію для 
організації ливарного виробни-
цтва. Створено 20 робочих місць.
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 y На Тростянецькій шоколадній 
фабриці введена четверта лінія 
з виробництва печива потуж-
ністю 10 тис. тонн на рік.

 y У Сумах відкрили цех із вироб-
ництва фарб, лаків, емалей.

 y У Шостці збудовано інноваційне 
фармакологічне підприємство. 
Вартість – 500 млн гривень. Ро-
боту отримали 102 спеціалісти.

 y Розпочато будівництво цеху з 
виробництва коркувальних за-
собів і поліграфічних виробів та 
цеху лікарських засобів у Сумах.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 y Сумська область у 2017 році по-
сіла перше місце за легкістю 
ведення бізнесу. Дослідження 
проведено Офісом ефектив-
ного регулювання та Спілкою 
українських підприємств у 
рейтингу «Регіональний Doing 
Business».

 y У 2017 році запроваджено меха-
нізм часткової компенсації спла-
чених відсотків за кредитами, 
отриманими малим бізнесом у 
держбанках. На компенсацію 
відсотків за кредитами виділе-
но 6,6 млн гривень. 

 y В області створені та функціону-
ють індустріальний парк «Свема», 
промисловий парк «Тростянець» 
та індустріальний парк «Суми». 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 y Протягом п’яти років обсяг капі-
тальних інвестицій збільшився у 
2,5 раза – до майже 7 млрд гривень. 

 y У січні-вересні 2018 року під-
приємствами та організаціями 
за рахунок усіх джерел фінансу-
вання освоєно 4,3 млрд гривень 
інвестицій.

 y Протягом п’яти років на розви-
ток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури за 
рахунок державного і обласно-
го бюджетів залучено 1,46 млрд 
гривень. Це дозволило реалі-
зувати 2139 проектів у галузях 
ЖКГ, освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту.

 y За рахунок субвенції з держ-
бюджету профінансовано 1430 
об’єктів та заходів соціально- 
економічного розвитку.
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС

 y У галузі реалізовано проекти на 
380 інвестиційних об’єктах. За-
лучено  6,4 млрд гривень.

 y Реконструйовано 41 молочно-
товарну ферму та 25 приміщень 
для відгодівлі великої рогатої ху-
доби, 12 – для утримування сви-
ней, 11 – для розведення птиці.

 y У рослинництві реалізовано 
чотири проекти з відновлення 
зрошувальних систем на площі 
1216 гектарів.

 y Збудовано та реконструйовано 
148 зерносушильних та зерно-

очисних комплексів, 22 елевато-
ри та шість овочесховищ.

 y У харчовій та переробній про-
мисловості побудовано та мо-
дернізовано виробничі потуж-
ності на 20 об’єктах.

 y У 2017 році в Білопільському ра-
йоні відновлено роботу Мико-
лаївського цукрового заводу. За 
сезон підприємство виробляє 
23,5 тис. тонн цукру.

 y Збудовано елеватор потужністю 
480 тис. тонн для приймання, до-
робляння та зберігання зерна у 
Сумському районі. Наразі це – най-
потужніше підприємство такого 
спрямування в Україні та Європі.
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 y Реконструйоване тваринниць-
ке приміщення для утримання 
200 голів корів у Шосткинсько-
му районі.

МЕДИЦИНА

 y Зареєстровано 28 центрів первин-
ної медико-санітарної допомоги. 

 y Впроваджується електронна 
система е-Health (зареєстрова-
но 46 медичних закладів).

 y Розпочато будівництво 13 нових 
амбулаторій первинної медич-
ної допомоги. Для них закупову-
ються санітарні автомобілі.

 y Забезпечено роботу 13 пунктів 
надання цілодобової невідклад-
ної допомоги населенню при 
амбулаторно-поліклінічних за-
кладах. 

 y Розгорнуто 130 хоспісних ліжок 
у п’яти районах та обласному 
протитуберкульозному диспан-

сері. Щорічно лікується 1000 
хворих.

 y За 2015-2018 роки на будівниц-
тво, реконструкцію та ремонти 
лікувальних закладів викори-
стано 304,3 млн гривень з бю-
джетів усіх рівнів.

 y Здійснено капітальний ремонт 
Сумської обласної клінічної лікар-
ні з реконструкцією частини бу-
дівлі під новий медичний центр. 

 y Відновлено хірургічне відділення 
обласної клінічної дитячої лікарні.

 y Відремонтовано приміщення 
та інженерні мережі обласного 
наркологічного диспансеру та 
терапевтичного відділення об-
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ласного клінічного госпіталю 
ветеранів війни.

 y Здійснено ремонт у лікувальних 
закладах Сум, а також Охтир-
ській, Середино-Будській, Бі-
лопільській, Буринській, Глухів-
ській, Конотопській, Роменській, 
Шосткинській центральних ра-
йонних лікарнях, Шосткинській 
дитячій лікарні.

 y Здійснили капітальний ремонт у 
Сумському обласному клінічно-
му протитуберкульозному дис-
пансері.

 y Реконструйовано інфекційне від-
ділення та поліклініку КУ СМКЛ 
№4 у Сумах, пологове відділення 
Сумського обласного клінічного 
перинатального центру.

 y Відкриті відділення хронічно-
го гемодіалізу в Роменській та 
Шост кинській центральних ра-
йонних лікарнях. 

 y На базі Сумського обласного 
центру екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф 
організовано оперативно-дис-
петчерське управління, єдиний 
відділ виїзної консультативної 
допомоги та медицини ката-
строф, службу телеметричного 
консультування.

ОСВІТА

 y Протягом 5 років відкрито шість 
нових навчально-виховних 
комплексів, два заклади до-
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шкільної освіти, 100 дошкільних 
груп. Загалом створено додатко-
во 1,7 тис. місць для дошкільнят.

 y Впроваджено альтернативні 
форми дошкільної освіти: групи 
при школах, «Школи раннього 
розвитку» при позашкільних 
закладах, консультаційні групи 
«Разом з мамою», соціально-пе-
дагогічний патронат.

 y У рамках запровадження про-
екту «Нова українська школа» 
створено 44 опорні заклади, зо-
крема в ОТГ.

 y Підвезенням до місць навчан-
ня охоплено 100% учнів, доступ 

до інформаційної мережі ін-
тернет мають 100% навчальних 
закладів.

 y Створено 20 інклюзивно-ресур-
сних центрів і Сумський облас-
ний ресурсний центр з підтрим-
ки інклюзивної освіти.
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 y 262 дітей з особливими освіт-
німи потребами навчаються у 
187 класах 95 закладів загальної 
середньої освіти. Для 42 учнів з 
особливими освітніми потреба-
ми освітній процес організова-
но у шести спеціальних класах.

 y За 2015-2018 роки на проведен-
ня ремонтних робіт (капіталь-
них, поточних ремонтів, рекон-
струкції) у закладах освіти було 
використано 339,3 млн гривень.

РЕМОНТ ДОРІГ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 y У 2017 році вперше за останні роки 
за рахунок коштів, що надійшли 
у рамках митного експеримен-
ту, відремонтовано автодороги: 
Суми – Путивль – Глухів, Шостка – 
Кролевець, КПП «Середина-Бу-
да»  – Ямпіль  – Береза, С190605 
Угроїди  – Тур’я  – Мар’їне, Харків  – 
Охтирка, Шостка – Чапліївка – По-
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горілівка – Реутинці та 2 мости на 
автодорозі Шостка – Кролевець. 

 y За 2018 рік відремонтова-
но ділянки на автодорогах 
Суми  – Путивль  – Глухів, КПП 
«Миколаївка» – Семенівка – Нов-
город-Сіверський – Глухів – КПП 
«Катеринівка», КПП «Середи-
на-Буда»  – Ямпіль  – Береза, 
Краснопілля  – КПП «Покровка», 
Шостка – Кролевець.

 y Виконано поточний середній ре-
монт на ділянках 30 доріг загаль-
ного користування, відремонто-
вано 20,8 км автомобільних доріг 
місцевого значення. Здійснено 
ремонт вулиць і доріг комунальної 
власності у 18 населених пунктах.

 y У 2018 році виконано поточний ре-
монт автомобільної дороги загаль-
ного користування державного 
значення Р-46 Харків – Охтирка. 
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ВІДНОВЛЕННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

 y Капітально відремонтовано 
системи гарячого та холодного 
водопостачання 11 тис. будинків, 
опалювальні системи 2 тис. бу-
динків, покрівлі 5 тис. будинків, 
понад 790 ліфтів. 

 y Здійснено реконструкцію, ре-
монт, заміну 290 км водопро-
відних та 21 км каналізаційних 
мереж; реконструкцію каналі-
заційних напірних колекторів у 
містах Суми, Глухів і Ромни.

 y Відновлено понад 7,67 тисячі км 
мереж зовнішнього освітлення 
та змонтовано 23 тисячі енерго-
зберігаючих світильників.

 y На теплопостачальних підпри-
ємствах і в котельнях бюджет-
них закладів встановлено та 
замінено  енергоефективними 
336 котлів.

 y Курс на енергоефективність 
дозволив скоротити споживан-

ня газу всіма категоріями спо-
живачів на 26%.

ЕКОЛОГІЯ

 y Природно-заповідний фонд об-
ласті налічує 271 територію пло-
щею 176,95 тис. га. Показник запо-
відності – 7,42% (по Україні – 6,6%).

 y У 2018 році створено адміністра-
цію найстарішого в області (за-
снованого у 1928 році) природ-
ного заповідника «Михайлівська 
цілина» (882,9 га), започатко-
вано його наукову та еколого-
освітню діяльність.

 y Уперше за 20 років вдалося 
розв’язати комплекс проблем 
Регіонального ландшафтного 
парку «Сеймський»: створено 
природоохоронну установу  – 
адміністрацію парку, затвер-
джено Проект організації тери-
торії, охорони, відтворення та 
рекреаційного використання.

 y У 2017 році в області розпочато 
передачу в оренду земель дер-
жавної власності водного фонду 
та земель промисловості через 
прозорий механізм  – земельні 
торги (аукціон). У 2017-2018 роках 
проведено аукціони 23 земель-
них ділянок загальною площею 
217,3 гектара, розмір орендної 
плати становить понад 3 млн 
гривень на рік.
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 y У річках Ворскла і Сейм здійсни-
ли заходи з розведення і розсе-
лення стерляді, що занесена до 
«Червоної книги України».

 y Протягом 2016-2018 років при-
дбано вісім одиниць спецтехніки 
для збору і транспортування по-
бутових і промислових відходів, 
придбано 410 контейнерів для 
роздільного та змішаного збору 
відходів, здійснено реконструк-
цію полігону для складування 
твердих побутових відходів.

 y У 2017 році придбано установку 
для переробки відходів зелено-
го господарства.

СПОРТ, КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ

 y Протягом п’яти років здійс-
нили капітальний ремонт та 
реконструкцію у 532 закладах 
культури, спорту і туризму. Так, 
модернізували системи опа-
лення, встановили твердопа-
ливні котли та теплогенерато-
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ри у 134 закладах, встановили 
електричне опалення у семи 
закладах, замінили вікна та 
двері металопластиковими у 
489 закладах.

 y Збудовано понад 20 спортивних 
об’єктів: футбольні поля, спор-
тивні майданчики з тренажера-
ми, тенісні корти тощо.

 y Відбуваються фестиваль «Коно-
топська битва», семінар «Орієн-
тири молоді України», семінари 
з наметового таборування та 
етнопедагогіки, форум «Школа 
геополітичної грамотності».

 y У 2014 році відновлено роботу та-
бору «Універ» СумДУ та відкрито 
табір «Соснова казка в Буймерів-
ці» в Охтирському районі.

 y У 2018 році створено наметовий 
«Табір миру», як заклад для оздо-
ровлення та відпочинку. Загалом 
в області вже три такі заклади.

 y У 2017 році у Сумах введено в 
експлуатацію Обласний спор-
тивний ліцей-інтернат. 

 y Здійснено реконструкцію му-
зею Горюнської культури в селі 
Нова Слобода Путивльського 
району.
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Проект: «Капітальний ремонт 
автодороги загального користу-
вання державного значення Н-07 
Київ – Суми – Юнаківка, на ділянці 
КМ 208+341 – КМ 213+170».

Актуальність проекту: автомо-
більна дорога Київ  – Суми  – Юна-
ківка була збудована у 80-х роках 
минулого століття і на сьогодні 
не відповідає сучасним наванта-
женням та нормативним вимогам. 
Прий нято рішення про необхідність 
проведення капітального ремонту 
на ділянці КМ 208+341 – КМ 213+170.

Довжина ділянки  – 4,9 км, 
III технічна категорія.

Ділянка автодороги Н-07 Київ – 
Суми  – Юнаківка, що буде відре-

монтована,  входить до Держав-
ного інвестиційного проекту 
«Приведення стану автомобільних 
доріг транспортного сполучення 
Київ – Суми – Харків (у межах Чер-
нігівської та Сумської областей) до 
сучасних технічних вимог».

Розрахункова вартість  – 
150,6 млн грн.

Проектом передбачено:
• підсилити основу дорожнього 

покриття; 
• відновити асфальтобетонне 

покриття;
• виконати заходи з безпеки до-

рожнього руху.
Термін реалізації: 2019-2021 

роки.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 
(Н-07 Київ – Суми – Юнаківка) 
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Проект: «Ремонт-реставрація 
старої будівлі музею»  – пам’ятки 
архітектури  – з оптимальним роз-
ширенням експозиційних площ 
за рахунок добудови мансардно-
го поверху та прибудови нового 
корпусу на вул. Гагаріна.

Проектом передбачено:
• ремонт-реставрацію музейно-

го приміщення з приєднанням 
до міських каналізаційних ме-
реж та водовідведення, заміну 
вікон цокольного та 2-го (з боку 
Театральної площі) поверхів, 
укріплення фасадів музею, ре-
конструкцію даху з мансард-
ним поверхом;

• облаштування основних та до-
даткових експозиційних залів 
старої будівлі музею;

• прибудову нового корпусу з екс-
позиціями декоративно-ужитко-
вого мистецтва ХХ-ХХІ ст.;

• прибудову скульптурної гале-
реї І. П. Кавалерідзе та худож-
ників його доби;

• облаштування залів образот-
ворчого та декоративно-ужит-
кового мистецтва.
Очікувані результати: 

• представлення відвідувачам 
більше експонатів із музейних 
сховищ на розширених експо-
зиційних площах; 

• покращення умов зберігання 
музейного фонду;

• відновлення будівлі, що є об’єк-
том культурної спадщини.
Реалізація проекту розрахова-

на на 3 роки.

РЕМОНТ-РЕСТАВРАЦІЯ МУЗЕЮ 
ІМ. Н. ОНАЦЬКОГО
(Покровська площа, 1 у м. Суми)

17ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021



Актуальність проекту полягає у 
необхідності належного утримання 
автомобільної дороги Н-12 Суми  – 
Полтава, яка є основною тран-
спортною магістраллю, що з’єднує 
Сумську область з південними та 
східними областями України.

Цією магістраллю щоденно 
здійснюється значний обсяг ван-
тажних та пасажирських переве-
зень. Руйнація мосту в с. Климен-
тове спричинить об’їзд дорогами 
місцевого значення, які на сьогод-
ні втратили пропускну спромож-
ність. Збільшення транспортного 
навантаження призведе до їх пов-
ної руйнації. 

Існуючий стан споруди: збу-
дована у 1962 р., довжина 176 по-
гонних метрів. За результатами 
обстеження основні елементи 
перебувають у такому стані: мос-
тове полотно  – непрацездатне, 
залізобетонна прогонова будова, 
металева ферма та опорні части-
ни – обмежено працездатні. 

Проектом передбачене будів-
ництво нового мостового переходу  
довжиною 184,1 погонного метра. 

Результат:  безпека руху і на-
лежний стан транспортного шля-
ху, що з’єднує Сумську область з 
іншими регіонами України.

Термін реалізації: 2019-2021 роки.

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДУ
(через р. Ворскла в с. Климентове Охтирського р-ну)
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• Реконструкція Краснопільської 
ЗОШ I-III ст., вул. Перемоги, 1.
У 2017-2018 роках проведено 

комплексну термомодернізацію 
школи. У 2019 р. передбачені: пере-
планування та оздоблення примі-
щень, стін та ремонт стелі, заміна 
покриття підлоги, внутрішніх две-
рей, облаштування тренажерного 
залу, роздягалень та санвузлів.
• Капремонт Миколаївської 

спецшколи І-ІІІ ст., вул. Шкіль-
на, 6. 2019-2020 рр. – капремонт 
внутрішніх приміщень. Перед-
бачена заміна: систем опален-
ня, вентиляції, водопроводу, 
каналізації, санвузлів, електро-
обладнання. Їдальня матиме 
сучасний  технологічний цикл 
приготування їжі.

• Реконструкція Недригай-
лівської спец. ЗОШ I-III ст., 
вул. Незалежності, 25. Завер-
шення ІІ черги  – 2019 р. Пе-
редбачені: реконструкція та 
оздоблення внутрішніх при-
міщень, заміна інженерних 
мереж, встановлення ново-
го обладнання, швидкісного 
інтернету.

• Капремонт Роменської ЗОШ 
I-III ст. № 7, вул. Полтавська, 32. 
Передбачені роботи всере-
дині будівлі: заміна підлоги, 
дверей,  радіаторів опален-
ня, опорядження стін, стель, 
влаштування нових мереж 
електропостачання, вентиля-
ції, опалення, водопостачання 
і каналізації.

КАПРЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
(на території Сумської області)
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Проект: «Реконструкція місько-
го кінотеатру «Родіна» на вул. Са-
довий бульвар, 13  у м. Шостка під 
кіномистецький ХАБ». 

Мета: створення сучасного кі-
номистецького простору.

Проектом передбачено:
• реконструкцію і комплексну 

модернізацію будівлі;
• оновлення морально та фізично 

застарілого обладнання;
• розміщення музейної експо-

зиції кіно-фотоматеріалів, які 
зберігаються в  архівних та му-
зейних фондах;

• облаштування сучасних зон 

для відвідувачів  – класич-
не кіно із залом на 400 гля-
дацьких місць, 3d-кіно, та-
пер-зал, кіно для малечі;

• облаштування навчальних зон – 
мультистудія, фотогурток;

• облаштування зон спілкування;
• комплексний благоустрій і озе-

ленення прилеглої території.
Результат проекту:

• формування сучасної інфра-
структури в галузі культури;

• запровадження інновацій у куль-
турно-мистецькому процесі.
Реалізація проекту  – 2020-2021 

роки. 

СТВОРЕННЯ КІНОМИСТЕЦЬКОГО 
ПРОСТОРУ
(вул. Садовий бульвар, 13 у м. Шостка)
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Актуальність: створення умов 
для проведення спортивно-ма-
сової роботи, змагань, функціону-
вання секцій з різних  видів  спор-
ту, удосконалення  спортивної 
бази в м. Ромни.  

Спорткомплекс ім. В. Окіп-
ного  – єдиний потужний об’єкт 
спортивної інфраструктури в місті, 
де тренуються понад 500 спорт-
сменів дитячо-юнацької спор-
тивної школи, футбольних клубів, 
аматорських команд та молодіж-
них організацій, відбуваються зма-
гання, спортивно-масові заходи. 
Кількість спортсменів, що одно-
часно тренуються в спорткомп-
лексі – більше як 150 осіб.

Проектом передбачено:
капітальний ремонт будівлі;

• зовнішнє утеплення стін;
• заміна вікон і дверей енерго-

зберігаючими;
• облаштування туалетних та ду-

шових кімнат;
• модернізація інженерних мереж.

Реалізація проекту дозволить:
• привести спорткомплекс у відпо-

відність до сучасних вимог щодо 
навчально-тренувального процесу; 

• частіше проводити змагання 
обласного рівня;

• додатково залучити значну кіль-
кість жителів, особливо дітей та 
підлітків, до занять спортом.
Термін реалізації: 2019-2021 роки.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
СПОРТКОМПЛЕКСУ ІМ. В. ОКІПНОГО
(бульвар Шевченка, 4, м. Ромни)

21ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021



Актуальність проекту: будів-
ництво єдиного в Сумській об-
ласті сучасного майданчика для 
скейтборду покращить умови 
занять фізкультурою та спортом 
для дітей і молоді, забезпечить 
виконання вимог щодо організа-
ції, проведення змагань з екстре-
мальних видів спорту, сприятиме 
популяризації здорового способу 
життя та активного дозвілля се-
ред жителів Сумщини.

Загальні характеристики:
• площа майданчика – 1270 кв.м; 
• площа замощення – 1866,7 кв.м;
• територія благоустрою, озеле-

нення – понад 450 кв.м.
Реалізація проекту передба-

чає:

• будівництво майданчика для 
скейтборду, влаштування тро-
туарних доріжок;

• встановлення інформаційно-ко-
мунікаційного обладнання;

• проведення благоустрою, озе-
ленення;

• облаштування зовнішнього 
освітлення території.
Результат реалізації: створення 

сучасного популярного серед мо-
лоді громадського простору, який 
дасть можливість майже 30 тис. ді-
тей та молоді займатися сучасними 
екстремальними видами спорту.

Кошторисна вартість  – 4,2 млн 
гривень. 

Реалізація проекту запланова-
на на 2019 рік.

БУДІВНИЦТВО СКЕЙТПАРКУ В 
МІСЬКОМУ ПАРКУ ІМ. І. М. КОЖЕДУБА 
(вул. Гагаріна у м. Суми)
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Проект: «Реставрація комп-
лексної пам’ятки архітектури на-
ціонального значення «Садиба 
Л.Є. Кеніга».

Мета: проект спрямований на 
відновлення і збереження най-
більш ранньої та значимої в істо-
ричному плані, а також унікальної 
з точки зору архітектури, будівлі 
часів XVIII-XIX століть.

Проект – переможець конкурс-
ного відбору проектів регіональ-
ного розвитку, які можуть бути 
реалізовані за рахунок коштів 
державного бюджету, що надійш-
ли від Європейського Союзу.

Проектом передбачено:

• виготовлення акта технічного 
стану пам’ятки;

• проведення опису культурних 
цінностей і предметів, які нале-
жать до пам’ятки; 

• розробка плану інженерних ко-
мунікацій та зовнішніх мереж;

• розробка паспорта пам’ятки;
• відведення земельних ділянок 

для розміщення і обслугову-
вання пам’ятки;

• комплексна реставрація будівлі.
Результат проекту: реставрація 

комплексу сприятиме збережен-
ню та популяризації пам’ятки іс-
торії та архітектури, підвищенню 
туристичного потенціалу краю.

РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТКИ 
АРХІТЕКТУРИ «САДИБА Л. Є. КЕНІГА»
(вул. Миру, 16 у м. Тростянець)
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Мета: стимулювання розвитку 
здорового способу життя серед 
громадян різних вікових категорій, 
особливо – дітей і молоді.

У 2019 р. передбачене будівниц-
тво 9-ти футбольних майданчиків 
у населених пунктах області: м. Ко-
нотоп, м. Тростянець, смт Мико-
лаївка,  смт Степанівка, с. Осоївка, 
c. Вільшана, с. Верхня Сироватка, 
с. В’язове, с. Герасимівка. 

Будівництво об’єктів здійсню-
ється за бюджетною програмою 
«Будівництво футбольних полів 
зі штучним покриттям у регіонах 
України».

Проектами передбачено:
• облаштування футбольного 

поля розміром 42х22 м зі штуч-
ним покриттям;

• обгородження спортивного 
майданчика.
До 2021 року будуть збудова-

ні 29 футбольних майданчиків 
у Білопільському, Великопи-
сарівському, Глухівському, Ко-
нотопському, Кролевецькому, 
Липоводолинському, Недригай-
лівському, Путивльському, Сум-
ському, Тростянецькому, Ямпіль-
ському районах та у містах Глухів, 
Лебедин, Шостка.

Результат  – залучення більшої 
кількості місцевого населення, 
зокрема молоді, до систематичних 
занять фізкультурою та спортом.

БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ 
ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ
(у населених пунктах Сумської області)
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Реконструкція променевого 
відділення №2 зі встановленням 
лінійного прискорювача в облас-
ному онкологічному диспансері. 

Передбачена реконструкція 
бункера відділення №2 зі вста-
новленням лінійного прискорю-
вача низької енергії та добудова 
до променевого відділення:
• приміщень для системи охо-

лодження лінійного приско-
рювача;

• адмінбудівлі з кабінетами лі-
карів, фізиків, влаштування 
оглядової для пацієнтів, вста-
новлення КТ стимулятора з бу-
дівництвом бункера для вста-
новлення медичного лінійного 
прискорювача високої енергії, 

організацію приміщень для об-
слуговування медобладнання;

• переходів до бункера відділен-
ня №2, адмінбудівлі та поліклі-
нічного корпусу.
Реконструкція головного кор-

пусу обласного клінічного онко-
диспансеру.

Проектом передбачено: уте-
плення фасаду будівлі, горища, 
облаштування вентиляції.

Очікувані результати: 
• створення умов для комфорт-

ного перебування у закладі 
хворих та медичного персоналу;

• скорочення рівня споживання 
паливно-енергетичних ресурсів;

• економія бюджетних коштів. 
Термін реалізації: 2019-2021 рр.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАСНОГО 
ОНКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ
(вул. Привокзальна, 31 у м. Суми)
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Актуальність проекту: ство-
рення належних умов для прове-
дення дозвілля і активного відпо-
чинку жителів Сумщини.

Будівництво міського пляжу 
в парку ім. І. М. Кожедуба в по-
єднанні з облаштуванням та ре-
конструкцією інших спортивних 
споруд, розміщених в парку,  – во-
лейбольного, баскетбольного, ін-
клюзивного, спортивно-ігрового 
майданчиків, скейтпарку є нагаль-
ною необхідністю комплексного  
впорядкування місць дозвілля і 
відпочинку міста Суми.

Проектом передбачено:
• облаштування берегової зони; 
• влаштування тротуарів, доріжок 

та майданчиків; 

• озеленення території;
• встановлення  обладнання;
• підведення до пляжу мереж во-

допостачання та каналізації;
• облаштування зовнішнього  

освітлення. 
Площа забудови – 5,22 га.
Оптимальна кількість відпочи-

ваючих у день пляжного сезону  – 
500 людей.

За результатами реалізації пе-
редбачається створення сучасної 
зони для безпечного та комфорт-
ного відпочинку, занять спортом 
сумчан і гостей міста всіх вікових 
категорій.

Загальна вартість проекту  – 
6,5 млн грн.

Термін реалізації – 2019 рік.

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО ПЛЯЖУ 
В ПАРКУ ІМ. І. М. КОЖЕДУБА
(вул. Гагаріна, м. Суми)
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Актуальність проекту  – забез-
печення населення Буринського 
району природним газом шляхом 
завершення будівництва підвід-
ного міжселищного газопрово-
ду до сіл Сніжки, Біжівка, Бурики, 
Романчукове, Хустянка, Харченки, 
Ярове. 

Загальна протяжність газопро-
воду – 31,645 км. 

Кількість домоволодінь, запла-
нованих до підключення – 737.

Проектом передбачено: 
• будівництво газопроводу се-

реднього тиску до с. Хустянка, 
с. Харченки та с. Ярове Бурин-
ського р-ну Сумської обл.;

• будівництво газопроводу се-
реднього тиску до с. Бурики та 
с. Романчукове;

• будівництво газопроводу се-
реднього тиску до с. Сніжки та 
с. Біжівка.
У 2017-2018 рр. було введено в 

експлуатацію І чергу газопроводу 
середнього тиску до с. Хустянка, 
с. Харченки та с. Ярове.

Після повної реалізації проек-
ту комфортні умови проживання 
матимуть жителі сіл Сніжки,  Бі-
жівка, Бурики та  Романчукове 
Буринського району.

Початок будівництва – 2017 р.
Завершення будівництва – 2019 р.

ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА 
МІЖСЕЛИЩНОГО ГАЗОПРОВОДУ
(у Буринському районі Сумської області)
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Актуальність: стадіон «Аван-
гард»  – базовий центр з легкої ат-
летики. Це єдиний стадіон, який на-
лежить до комунальної власності 
територіальної громади міста Суми. 
На базі стадіону функціонують 2 дитя-
чі спортивні школи зі спеціалізацією: 
легка атлетика і футбол. На стадіоні 
займаються фізкультурою і спортом 
сумчани віком від 5 до 80 років.

Проектом передбачено:
• футбольне поле зі штучним по-

криттям 105 х 68 м; 
• 4 легкоатлетичні доріжки ши-

риною 1,22 м, довжиною 400 м; 
• 6 легкоатлетичних доріжок ши-

риною 1,22 м і довжиною 110 м;
• обладнання секторів для стриб-

ків у довжину, висоту; 
• обладнання секторів для штов-

хання ядра, ями з водою для 
бігу з перешкодами;

• утеплення трибун зі встанов-
ленням сидінь для глядачів. 
Результати реалізації: 

• мешканці міста будуть забезпе-
чені комфортними умовами для 
занять фізкультурою та спортом; 

• з’являться нові можливості 
проведення змагань обласного 
та всеукраїнського рівнів.
Реалізація проекту – 2020 рік.

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ 
«АВАНГАРД»
(вул. Праці, 5 у м. Суми)
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СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ 
«СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»
(у м. Путивлі)

Мета проекту: популяризація 
пам’ятки української та світової 
літератури «Слово о полку Ігоре-
вім», розвиток туристичної галузі 
на території Сумської області. 

Стан реалізації: для створення 
музейної експозиції на баланс КЗ 
СОР «Державний історико-куль-
турний заповідник у м. Путивлі» 
взято будівлю старої лазні в нео-
готичному стилі, споруджену в 
1910 році.  

Проектом передбачено:
• реконструкцію та пристосу-

вання будівлі в неоготичному 
стилі під музей;

• облаштування експозицій у 3-х 
залах;

• виділення фондового примі-
щення;

• облаштування виставкової 
зали;

• ремонт службових приміщень;
• благоустрій, озеленення на-

вколишньої території.
Результат проекту: створення 

Музею «Слова о полку Ігоревім» у 
м. Путивлі стане великим кроком 
на шляху збереження національ-
ної культурної спадщини, форму-
вання національної самосвідомо-
сті співвітчизників та сприятиме 
подальшому розвитку туристич-
ної галузі в Україні.

Реалізацію проекту розрахова-
но на 3 роки.
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Проект: реконструкція  коли-
шнього приміщення їдальні-кафе 
у м. Тростянець для розміщення 
ХАБу підтримки підприємництва  
та підвищення бізнес-активності 
у Тростянецькому, Лебединсько-
му та Охтирському р-нах Сумської 
області.

Цільові групи:
• особи, які не мають основно-

го місця праці та прагнуть до 
самореалізації у малому біз-
несі чи громадському секто-
рі, суб’єкти підприємницької 
діяльності, які шукають шляхи 
розвитку бізнесу, в т.ч. через 
налагодження бізнес-звʼязків з 
підприємцями країн ЄС;

• районні органи влади;

• бізнес-асоціації, громадські 
організації, які допомагають 
розвитку малого бізнесу та 
зай нятості населення.
Очікувані результати:

• створення умов для самозай-
нятості та самореалізації;

• організація навчань щодо нових 
видів діяльності, вдосконален-
ня практик ведення бізнесу та 
можливостей освоєння нових 
ринків;

• створення інфраструктури для 
підтримки бізнесу;

• збільшення фінансування міс-
цевих соціально-економічних 
програм.
Термін реалізації: 2019-2021 

роки.

СТВОРЕННЯ ХАБУ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
(вул. Благовіщенська, 56Д у м. Тростянець Сумської обл.)
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Актуальність проекту: основною 
метою проведення робіт з рекон-
струкції будівлі молодіжного цен-
тру «Романтика» є осучаснення 
будівлі та її переобладнання, у тому 
числі з урахуванням вимог щодо 
мультифункціональності, енерго-
ефективності, пожежної безпеки.

Передбачені проектні рішення 
щодо забезпечення доступності 
та зручності для людей з обмеже-
ною мобільністю. 

Проектом передбачено: про-
ведення комплексу будівельних 
робіт, пов’язаних з покращенням 
експлуатаційних показників, замі-

на застарілого інженерного об-
ладнання, систем водопроводу, 
каналізації, електропостачання, 
опалення, вентиляції та пожеж-
ної сигналізації. 

За результатами реалізації про-
екту буде забезпечено комфортні 
умови перебування відвідувачів 
та забезпечення проведення різ-
номанітних заходів.

Загальна площа будівлі: 2144,28 м².
Поверховість будівлі: 2 поверхи.
Загальна вартість проекту: 

31,9 млн грн. 
Етапи реалізації: 2019-2020 

роки.

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОЛОДІЖНОГО 
ЦЕНТРУ «РОМАНТИКА»
(вул. Героїв Сумщини, 3 у м. Суми)
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Мета: поліпшення якості надан-
ня первинної медико-санітарної 
допомоги сільському населенню 
Сумської області. 

Проектом передбачене будів-
ництво та оснащення 19 нових су-
часних  амбулаторій у населених 
пунктах області:
• смт Угроїди Краснопільського 

р-ну;
• смт Степанівка, с. Бездрик, 

с. Кияниця Сумського р-ну;
• с. Синівка Липоводолинського 

р-ну; 
• с. Мала Павлівка, с. Кардашів-

ка, с. Корабельське Охтирсько-
го р-ну;

• с. Хмелів, с. Андріяшівка Ро-
менського р-ну; 

• с. Чернеча Слобода Бурин-
ського р-ну; 

• с. Коровинці Недригайлівсько-
го р-ну;

• смт Кириківка Великописарів-
ського р-ну; 

• с. Баничі та смт Шалигине Глу-
хівського р-ну;

• с. Соснівка Конотопського р-ну;
• с. Берестівка Липоводолин-

ського р-ну;
• с. Стрільники Путивльського 

р-ну.
Кожна амбулаторія матиме: ре-

єстратуру, кімнату здоров’я, ка-
бінети лікарів, стерилізаційний 
кабінет, лабораторію, кабінет ще-
плення, маніпуляційний кабінет. 

Термін реалізації: 2019-2021 роки.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
(на території Сумської області)
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Актуальність полягає у не-
обхідності побудови ще одного 
дитячого дошкільного закладу 
для обслуговування мешканців 
густозаселеного 12-го мікрорайо-
ну м. Суми. Новий освітній заклад 
розвантажить чергу на влашту-
вання дітей у садки мікрорайону.

Проектом передбачено:
• зведення триповерхового об’єкта;
• висота будівлі – 14 м;
• загальна площа – 4180 кв. м;
• корисна площа – 3758 кв. м;
• кількість місць  – 160 (для дітей 

ясельного віку – 30, дошкільно-
го – 130)

• заплановані рішення щодо до-
ступності маломобільних груп 

населення до будівлі закладу – 
ліфт, пандуси, сходи з поручня-
ми, санвузли.
Результатом реалізації проек-

ту стане надання якісних освітніх 
послуг дітям 12-го мікрорайону та  
розвантаження єдиного в мікро-
районі садочка №2.

Стан реалізації: виготовлення 
робочого проекту та проходження 
комплексної експертної оцінки. 

Будівництво планується в одну 
чергу.

Кошторисна вартість будівниц-
тва за укрупненими вартісними 
показниками – 19,5 млн. грн. 

Термін реалізації: 2019-2021 рр. 

БУДІВНИЦТВО ДИТСАДКА 
У 12-МУ МІКРОРАЙОНІ 
(вул. Інтернаціоналістів, 35 у м. Суми)
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Актуальність проекту обумов-
лена необхідністю створення но-
вої сучасної обласної лікарні.

Мета: поліпшення якості надан-
ня медико-санітарної допомоги 
населенню області, у тому числі 
широкого спектру діагностичних, 
профілактичних, лікувальних та ін-
ших медичних послуг, територіаль-
но зосереджених в одному місці.

Проектом передбачено:
• реконструкцію блоку «А» під по-

ліклінічне відділення обласної 
клінічної лікарні, блоку «Б» – під 
терапевтичний корпус;

• добудова блоку «В» (під тера-
певтичний корпус №2);

• добудова овочесховища на 600 т;
• розширення гаражного примі-

щення;

• будівництво дев’ятиповерхово-
го хірургічного корпусу;

• будівництво харчоблоку №2 з пе-
реходом до хірургічного корпусу;

• будівництво господарчого блоку;
• будівництво адміністративного 

корпусу;
• будівництво станції медичних 

газів;
• прокладання зовнішніх інже-

нерних мереж.
Реалізація проекту запланова-

на в три черги. 
У 2017 р. блок «А» було рекон-

струйовано під поліклінічне 
відділення, блок  – «Б»  – під тера-
певтичний корпус. 

Термін завершення проекту  – 
2021 рік.

БУДІВНИЦТВО ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ 
ЛІКАРНІ
(вул. Ковпака, 18 у м. Суми)
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Мета: наближення послуг до на-
селення, забезпечення прозорості, 
відкритості у сфері адміністратив-
них послуг у Сумській області.

У 2018 р. у Краснопільській та 
Миколаївській  об’єднаних грома-
дах розпочали роботу нові ЦНАПи.

У кожному центрі надаються 
приблизно 300 адміністративних 
послуг, у т. ч.:
• реєстрація актів громадян-

ського стану;
• реєстрація місця проживання;
• видача, обмін паспортних, іден-

тифікаційних документів;
• реєстрація нерухомості;
• реєстрація суб’єктів господа-

рювання;

• призначення субсидій на оп-
лату житлово-комунальних по-
слуг;

• призначення різних видів дер-
жавної допомоги;

• надання відомостей з Держав-
ного земельного кадастру.
У 2019 р. буде продовжено ро-

боту щодо реалізації Програми 
«U-LEAD з Європою» в частині ство-
рення, модернізації центрів надан-
ня адмінпослуг у Березівській, Бо-
ромлянській, Зноб-Новгородській, 
Кролевецькій, Тростянецькій, Си-
нівській, Степанівській ОТГ. 

У 2020-2021 рр. подібні центри 
планується відкрити в інших насе-
лених пунктах області.

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ  ПОСЛУГ
(на території Сумської області)
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ШАНОВНІ СПІВВІТЧИЗНИКИ! 
Пропонуємо до вашої уваги короткий звіт щодо  

першого етапу децентралізації та перелік основних 
об’єктів із Плану перспективного розвитку  

області на 2019-2021 роки (Проект).

  УКРПОШТА Спец. конверт «Президенту України П.О. Порошенку»  
(є у Вашому комплекті) – відправлення безкоштовне

 planoblsm@gmail.com
  гаряча лінія: 0-800-21-46-46  

(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів)

ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ  
ПРОСИМО НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

Тираж 5000 екз., друк ПП «ВИДАВНИЦТВО ПРЕС АРТ»


