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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 очевидний. Децентралізація – наш шанс на відродження країни.
Ми вже делегували значні повноваження та ресурси на місця
і таким чином спрямували великі державні інвестиції у розвиток міст і сільських територій. Вперше за десятки років у регіонах почали відновлювати дороги та освітлення вулиць, будувати нові школи й лікарні. Водночас цих темпів для побудови
справді інноваційної країни вже замало. Центр прийняття державних рішень має стати ще ближчим до місцевих громад. Ми
прагнемо залучити мешканців міст, селищ і містечок до проектів 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 змінюватимуться їхні громади в наступні три роки, куди підуть зароблені ними кошти. І тоді ваші ідеї стануть основою перспективного плану розвитку громади. Наголошую, що держава знайде
можливість фінансувати перспективні об’єкти, які згодом стануть 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 щасливої України.

Слава Україні!
Президент України,
голова Ради регіонального розвитку

ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ДІЇ
РОЗВИТОК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У 2014-2018 РОКАХ
yy За 2015-2018 роки в області створено 35 ОТГ. Це понад 66% плану,
передбаченого на найближчу
перспективу.
yy Реалізовано швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.
У 2014-2017 роках реалізовано
15 проектів з будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання, водовідведення та інтегрованого поводження з твердими
побутовими відходами у ОТГ.
yy У 2016-2018 роках за рахунок субвенції з держбюджету на формування інфраструктури ОТГ реалізують 177 проектів. Серед них,
зокрема, оновлення техніки в кооперативах, проведення заходів
із енергозбереження в закладах
бюджетної сфери, ремонт доріг.
yy З 2015 по 2018 рік власні доходи ОТГ зросли з 167 до майже
900 млн гривень, доходи на
одну особу населення збільшилися у 5,4 раза.
yy За рахунок виходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом у 2018 році ОТГ

отримали з державного бюджету 628 млн гривень міжбюджетних трансфертів.
yy Фінансова спроможність ОТГ
зросла більше, ніж вдев’ятеро,
видатки бюджетів розвитку –
більше, ніж вчетверо.
yy У 2018 році в комунальну власність
28 ОТГ передано усі земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності,
що розташовані поза межами населених пунктів, які підлягали передачі (4787 ділянок загальною площею 71,74 тис. га).

ПРОМИСЛОВІСТЬ
yy Протягом п’яти років у промислові підприємства області вкла-
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дено 8 млрд гривень капітальних інвестицій.
y У Сумах відкрито виробництво
пакувальних матеріалів для дитячого харчування. Згодом побудовано завод із виробництва
пакувальних матеріалів. Обсяги
інвестицій – 530 млн гривень.
Створено 440 робочих місць.
y У селищі Липова Долина збудовано цех із виробництва
причепів та напівпричепів для
сільського господарства. А також – складальний цех площею
5 тис. кв. метрів та автогараж
площею 1,2 тис. кв. метрів. Створено 165 робочих місць.

y У Путивлі зведено виробничий
корпус з випуску електророзподільної та контрольної апаратури. Роботу отримали 20 сумчан.
y Облаштовано територію для
організації ливарного виробництва. Створено 20 робочих місць.
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yy На Тростянецькій шоколадній
фабриці введена четверта лінія
з виробництва печива потужністю 10 тис. тонн на рік.
yy У Сумах відкрили цех із виробництва фарб, лаків, емалей.
yy У Шостці збудовано інноваційне
фармакологічне підприємство.
Вартість – 500 млн гривень. Роботу отримали 102 спеціалісти.
yy Розпочато будівництво цеху з
виробництва коркувальних засобів і поліграфічних виробів та
цеху лікарських засобів у Сумах.

ПІДПРИЄМНИЦТВО
yy Сумська область у 2017 році посіла перше місце за легкістю
ведення бізнесу. Дослідження
проведено Офісом ефективного регулювання та Спілкою
українських підприємств у
рейтингу «Регіональний Doing
Business».
yy У 2017 році запроваджено механізм часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами,
отриманими малим бізнесом у
держбанках. На компенсацію
відсотків за кредитами виділено 6,6 млн гривень.
yy В області створені та функціонують індустріальний парк «Свема»,
промисловий парк «Тростянець»
та індустріальний парк «Суми».

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
yy Протягом п’яти років обсяг капітальних інвестицій збільшився у
2,5 раза – до майже 7 млрд гривень.
yy У січні-вересні 2018 року підприємствами та організаціями
за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4,3 млрд гривень
інвестицій.
yy Протягом п’яти років на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури за
рахунок державного і обласного бюджетів залучено 1,46 млрд
гривень. Це дозволило реалізувати 2139 проектів у галузях
ЖКГ, освіти, охорони здоров’я,
культури, спорту.
yy За рахунок субвенції з держбюджету профінансовано 1430
об’єктів та заходів соціальноекономічного розвитку.
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС
y У галузі реалізовано проекти на
380 інвестиційних об’єктах. Залучено 6,4 млрд гривень.
y Реконструйовано 41 молочнотоварну ферму та 25 приміщень
для відгодівлі великої рогатої худоби, 12 – для утримування свиней, 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 елеватори та шість овочесховищ.
y У харчовій та переробній промисловості побудовано та модернізовано виробничі потужності на 20 об’єктах.
y У 2017 році в Білопільському районі відновлено роботу Миколаївського цукрового заводу. За
сезон підприємство виробляє
23,5 тис. тонн цукру.
y Збудовано елеватор потужністю
480 тис. тонн для приймання, доробляння та зберігання зерна у
Сумському районі. Наразі це – найпотужніше підприємство такого
спрямування в Україні та Європі.
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yy Реконструйоване тваринницьке приміщення для утримання
200 голів корів у Шосткинському районі.

МЕДИЦИНА
yy Зареєстровано 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги.
yy Впроваджується
електронна
система е-Health (зареєстровано 46 медичних закладів).
yy Розпочато будівництво 13 нових
амбулаторій первинної медичної допомоги. Для них закуповуються санітарні автомобілі.
yy Забезпечено роботу 13 пунктів
надання цілодобової невідкладної допомоги населенню при
амбулаторно-поліклінічних закладах.
yy Розгорнуто 130 хоспісних ліжок
у п’яти районах та обласному
протитуберкульозному диспан-

yy

yy

yy
yy

сері. Щорічно лікується 1000
хворих.
За 2015-2018 роки на будівництво, реконструкцію та ремонти
лікувальних закладів використано 304,3 млн гривень з бюджетів усіх рівнів.
Здійснено капітальний ремонт
Сумської обласної клінічної лікарні з реконструкцією частини будівлі під новий медичний центр.
Відновлено хірургічне відділення
обласної клінічної дитячої лікарні.
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 Охтирській, Середино-Будській, Білопільській, Буринській, Глухівській, Конотопській, Роменській,
Шосткинській центральних районних лікарнях, Шосткинській
дитячій лікарні.
y Здійснили капітальний ремонт у
Сумському обласному клінічному протитуберкульозному диспансері.
y Реконструйовано інфекційне відділення та поліклініку КУ СМКЛ
№4 у Сумах, пологове відділення
Сумського обласного клінічного
перинатального центру.

y Відкриті відділення хронічного гемодіалізу в Роменській та
Шосткинській центральних районних лікарнях.
y На базі Сумського обласного
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
організовано оперативно-диспетчерське управління, єдиний
відділ виїзної консультативної
допомоги та медицини катастроф, службу телеметричного
консультування.

ОСВІТА
y Протягом 5 років відкрито шість
нових
навчально-виховних
комплексів, два заклади до-

9

10

ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

шкільної освіти, 100 дошкільних
груп. Загалом створено додатково 1,7 тис. місць для дошкільнят.
yy Впроваджено
альтернативні
форми дошкільної освіти: групи
при школах, «Школи раннього
розвитку» при позашкільних
закладах, консультаційні групи
«Разом з мамою», соціально-педагогічний патронат.
yy У рамках запровадження проекту «Нова українська школа»
створено 44 опорні заклади, зокрема в ОТГ.
yy Підвезенням до місць навчання охоплено 100% учнів, доступ

до інформаційної мережі інтернет мають 100% навчальних
закладів.
yy Створено 20 інклюзивно-ресурсних центрів і Сумський обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти.
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y 262 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у
187 класах 95 закладів загальної
середньої освіти. Для 42 учнів з
особливими освітніми потребами освітній процес організовано у шести спеціальних класах.
y За 2015-2018 роки на проведення ремонтних робіт (капітальних, поточних ремонтів, реконструкції) 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 експерименту, відремонтовано автодороги:
Суми – Путивль – Глухів, Шостка –
Кролевець, КПП «Середина-Буда» – 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.
yy За 2018 рік відремонтовано ділянки на автодорогах
Суми – Путивль – Глухів, КПП
«Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП
«Катеринівка», КПП «Середина-Буда» – Ямпіль – Береза,
Краснопілля – КПП «Покровка»,
Шостка – Кролевець.

yy Виконано поточний середній ремонт на ділянках 30 доріг загального користування, відремонтовано 20,8 км автомобільних доріг
місцевого значення. Здійснено
ремонт вулиць і доріг комунальної
власності у 18 населених пунктах.
yy У 2018 році виконано поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного
значення Р-46 Харків – Охтирка.
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ня газу всіма категоріями споживачів на 26%.

ЕКОЛОГІЯ

ВІДНОВЛЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРИ
y Капітально
відремонтовано
системи гарячого та холодного
водопостачання 11 тис. будинків,
опалювальні системи 2 тис. будинків, покрівлі 5 тис. будинків,
понад 790 ліфтів.
y Здійснено реконструкцію, ремонт, заміну 290 км водопровідних та 21 км каналізаційних
мереж; реконструкцію каналізаційних напірних колекторів у
містах Суми, Глухів і Ромни.
y Відновлено понад 7,67 тисячі км
мереж зовнішнього освітлення
та змонтовано 23 тисячі енергозберігаючих світильників.
y На теплопостачальних підприємствах і в котельнях бюджетних закладів встановлено та
замінено енергоефективними
336 котлів.
y Курс на енергоефективність
дозволив скоротити споживан-

y Природно-заповідний фонд області налічує 271 територію площею 176,95 тис. га. Показник заповідності – 7,42% (по Україні – 6,6%).
y У 2018 році створено адміністрацію найстарішого в області (заснованого у 1928 році) природного заповідника «Михайлівська
цілина» (882,9 га), започатковано його наукову та екологоосвітню діяльність.
y Уперше за 20 років вдалося
розв’язати комплекс проблем
Регіонального
ландшафтного
парку «Сеймський»: створено
природоохоронну установу –
адміністрацію парку, затверджено Проект організації території, охорони, відтворення та
рекреаційного використання.
y У 2017 році в області розпочато
передачу в оренду земель державної власності водного фонду
та земель промисловості через
прозорий механізм – земельні
торги (аукціон). У 2017-2018 роках
проведено аукціони 23 земельних ділянок загальною площею
217,3 гектара, розмір орендної
плати становить понад 3 млн
гривень на рік.
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yy У річках Ворскла і Сейм здійснили заходи з розведення і розселення стерляді, що занесена до
«Червоної книги України».
yy Протягом 2016-2018 років придбано вісім одиниць спецтехніки
для збору і транспортування побутових і промислових відходів,
придбано 410 контейнерів для
роздільного та змішаного збору
відходів, здійснено реконструкцію полігону для складування
твердих побутових відходів.

yy У 2017 році придбано установку
для переробки відходів зеленого господарства.

СПОРТ, КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ
yy Протягом п’яти років здійснили капітальний ремонт та
реконструкцію у 532 закладах
культури, спорту і туризму. Так,
модернізували системи опалення, встановили твердопаливні котли та теплогенерато-

ЗВІТ 2014-2018

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, спортивні майданчики з тренажерами, тенісні корти тощо.
y Відбуваються фестиваль «Конотопська битва», семінар «Орієнтири молоді України», семінари
з наметового таборування та
етнопедагогіки, форум «Школа
геополітичної грамотності».

y У 2014 році відновлено роботу табору «Універ» СумДУ та відкрито
табір «Соснова казка в Буймерівці» в Охтирському районі.
y У 2018 році створено наметовий
«Табір миру», як заклад для оздоровлення та відпочинку. Загалом
в області вже три такі заклади.
y У 2017 році у Сумах введено в
експлуатацію Обласний спортивний ліцей-інтернат.
y Здійснено реконструкцію музею Горюнської культури в селі
Нова Слобода Путивльського
району.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ
(Н-07 Київ – Суми – Юнаківка)
Проект: «Капітальний ремонт
автодороги загального користування державного значення Н-07
Київ – Суми – Юнаківка, на ділянці
КМ 208+341 – КМ 213+170».
Актуальність проекту: автомобільна дорога Київ – Суми – Юнаківка була збудована у 80-х роках
минулого століття і на сьогодні
не відповідає сучасним навантаженням та нормативним вимогам.
Прийнято 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 Державного інвестиційного проекту
«Приведення стану автомобільних
доріг транспортного сполучення
Київ – Суми – Харків (у межах Чернігівської 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 дорожнього руху.
Термін реалізації: 2019-2021
роки.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

РЕМОНТ-РЕСТАВРАЦІЯ МУЗЕЮ
ІМ. Н. ОНАЦЬКОГО
(Покровська площа, 1 у м. Суми)
Проект: «Ремонт-реставрація
старої будівлі музею» – пам’ятки
архітектури – з оптимальним розширенням експозиційних площ
за рахунок добудови мансардного поверху та прибудови нового
корпусу на вул. Гагаріна.
Проектом передбачено:
• ремонт-реставрацію музейного приміщення з приєднанням
до міських каналізаційних мереж та водовідведення, заміну
вікон цокольного та 2-го (з боку
Театральної площі) поверхів,
укріплення фасадів музею, реконструкцію даху з мансардним поверхом;
• облаштування основних та додаткових експозиційних залів
старої будівлі музею;

• прибудову нового корпусу з експозиціями декоративно-ужиткового мистецтва ХХ-ХХІ ст.;
• прибудову скульптурної галереї І. П. Кавалерідзе та художників його доби;
• облаштування залів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
Очікувані результати:
• представлення
відвідувачам
більше експонатів із музейних
сховищ на розширених експозиційних площах;
• покращення умов зберігання
музейного фонду;
• відновлення будівлі, що є об’єктом культурної спадщини.
Реалізація проекту розрахована на 3 роки.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТОВОГО
ПЕРЕХОДУ
(через р. Ворскла в с. Климентове Охтирського р-ну)
Актуальність проекту полягає у
необхідності належного утримання
автомобільної дороги Н-12 Суми –
Полтава, яка є основною транспортною магістраллю, що з’єднує
Сумську область з південними та
східними областями України.
Цією магістраллю щоденно
здійснюється значний обсяг вантажних та пасажирських перевезень. Руйнація мосту в с. Климентове спричинить об’їзд дорогами
місцевого значення, які на сьогодні втратили пропускну спроможність. Збільшення транспортного
навантаження призведе до їх повної руйнації.

Існуючий стан споруди: збудована у 1962 р., довжина 176 погонних метрів. За результатами
обстеження основні елементи
перебувають у такому стані: мостове полотно – непрацездатне,
залізобетонна прогонова будова,
металева ферма та опорні частини – обмежено працездатні.
Проектом передбачене будівництво нового мостового переходу
довжиною 184,1 погонного метра.
Результат: безпека руху і належний стан транспортного шляху, що з’єднує Сумську область з
іншими регіонами України.
Термін реалізації: 2019-2021 роки.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

КАПРЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
(на території Сумської області)
• Реконструкція Краснопільської
ЗОШ I-III ст., вул. Перемоги, 1.
У 2017-2018 роках проведено
комплексну термомодернізацію
школи. У 2019 р. передбачені: перепланування та оздоблення приміщень, стін та ремонт стелі, заміна
покриття підлоги, внутрішніх дверей, облаштування тренажерного
залу, роздягалень та санвузлів.
• Капремонт
Миколаївської
спецшколи І-ІІІ ст., вул. Шкільна, 6. 2019-2020 рр. – капремонт
внутрішніх приміщень. Передбачена заміна: систем опалення, вентиляції, водопроводу,
каналізації, санвузлів, електрообладнання. Їдальня матиме
сучасний технологічний цикл
приготування їжі.

• Реконструкція
Недригайлівської спец. ЗОШ I-III ст.,
вул. Незалежності, 25. Завершення ІІ черги – 2019 р. Передбачені: реконструкція та
оздоблення внутрішніх приміщень, заміна інженерних
мереж, встановлення нового обладнання, швидкісного
інтернету.
• Капремонт Роменської ЗОШ
I-III ст. № 7, вул. Полтавська, 32.
Передбачені роботи всередині будівлі: заміна підлоги,
дверей,
радіаторів опалення, опорядження стін, стель,
влаштування нових мереж
електропостачання, вентиляції, опалення, водопостачання
і каналізації.

19

20

ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

СТВОРЕННЯ КІНОМИСТЕЦЬКОГО
ПРОСТОРУ
(вул. Садовий бульвар, 13 у м. Шостка)
Проект: «Реконструкція міського кінотеатру «Родіна» на вул. Садовий бульвар, 13 у м. Шостка під
кіномистецький ХАБ».
Мета: створення сучасного кіномистецького простору.
Проектом передбачено:
• реконструкцію і комплексну
модернізацію будівлі;
• оновлення морально та фізично
застарілого обладнання;
• розміщення музейної експозиції кіно-фотоматеріалів, які
зберігаються в архівних та музейних фондах;
• облаштування сучасних зон

для відвідувачів – класичне кіно із залом на 400 глядацьких місць, 3d-кіно, тапер-зал, кіно для малечі;
• облаштування навчальних зон –
мультистудія, фотогурток;
• облаштування зон спілкування;
• комплексний благоустрій і озеленення прилеглої території.
Результат проекту:
• формування сучасної інфраструктури в галузі культури;
• запровадження інновацій у культурно-мистецькому процесі.
Реалізація проекту – 2020-2021
роки.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
СПОРТКОМПЛЕКСУ ІМ. В. ОКІПНОГО
(бульвар Шевченка, 4, м. Ромни)
Актуальність: створення умов
для проведення спортивно-масової роботи, змагань, функціонування секцій з різних видів спорту, удосконалення
спортивної
бази в м. Ромни.
Спорткомплекс ім. В. Окіпного – єдиний потужний об’єкт
спортивної інфраструктури в місті,
де тренуються понад 500 спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи, футбольних клубів,
аматорських команд та молодіжних організацій, відбуваються змагання, спортивно-масові заходи.
Кількість спортсменів, що одночасно тренуються в спорткомплексі – більше як 150 осіб.

•
•
•
•
•

•
•

Проектом передбачено:
капітальний ремонт будівлі;
зовнішнє утеплення стін;
заміна вікон і дверей енергозберігаючими;
облаштування туалетних та душових кімнат;
модернізація інженерних мереж.
Реалізація проекту дозволить:
привести спорткомплекс у відповідність до сучасних вимог щодо
навчально-тренувального процесу;
частіше проводити змагання
обласного рівня;
додатково залучити значну кількість жителів, особливо дітей та
підлітків, до занять спортом.
Термін реалізації: 2019-2021 роки.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

БУДІВНИЦТВО СКЕЙТПАРКУ В
МІСЬКОМУ ПАРКУ ІМ. І. М. КОЖЕДУБА
(вул. Гагаріна у м. Суми)
Актуальність проекту: будівництво єдиного в Сумській області сучасного майданчика для
скейтборду покращить умови
занять фізкультурою та спортом
для дітей і молоді, забезпечить
виконання вимог щодо організації, проведення змагань з екстремальних видів спорту, сприятиме
популяризації здорового способу
життя та активного дозвілля серед жителів Сумщини.
Загальні характеристики:
• площа майданчика – 1270 кв.м;
• площа замощення – 1866,7 кв.м;
• територія благоустрою, озеленення – понад 450 кв.м.
Реалізація проекту передбачає:

• будівництво майданчика для
скейтборду, влаштування тротуарних доріжок;
• встановлення інформаційно-комунікаційного обладнання;
• проведення благоустрою, озеленення;
• облаштування
зовнішнього
освітлення території.
Результат реалізації: створення
сучасного популярного серед молоді громадського простору, який
дасть можливість майже 30 тис. дітей та молоді займатися сучасними
екстремальними видами спорту.
Кошторисна вартість – 4,2 млн
гривень.
Реалізація проекту запланована на 2019 рік.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТКИ
АРХІТЕКТУРИ «САДИБА Л. Є. КЕНІГА»
(вул. Миру, 16 у м. Тростянець)
Проект: «Реставрація комплексної пам’ятки архітектури національного значення «Садиба
Л.Є. Кеніга».
Мета: проект спрямований на
відновлення і збереження найбільш ранньої та значимої в історичному плані, а також унікальної
з точки зору архітектури, будівлі
часів XVIII-XIX століть.
Проект – переможець конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть бути
реалізовані за рахунок коштів
державного бюджету, що надійшли від Європейського Союзу.
Проектом передбачено:

• виготовлення акта технічного
стану пам’ятки;
• проведення опису культурних
цінностей і предметів, які належать до пам’ятки;
• розробка плану інженерних комунікацій та зовнішніх мереж;
• розробка паспорта пам’ятки;
• відведення земельних ділянок
для розміщення і обслуговування пам’ятки;
• комплексна реставрація будівлі.
Результат проекту: реставрація
комплексу сприятиме збереженню та популяризації пам’ятки історії та архітектури, підвищенню
туристичного потенціалу краю.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ
ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ
(у населених пунктах Сумської області)
Мета: стимулювання розвитку
здорового способу життя серед
громадян різних вікових категорій,
особливо – дітей і молоді.
У 2019 р. передбачене будівництво 9-ти футбольних майданчиків
у населених пунктах області: м. Конотоп, м. Тростянець, смт Миколаївка, смт Степанівка, с. Осоївка,
c. Вільшана, с. Верхня Сироватка,
с. В’язове, с. Герасимівка.
Будівництво об’єктів здійснюється за бюджетною програмою
«Будівництво футбольних полів
зі штучним покриттям у регіонах
України».
Проектами передбачено:
• облаштування
футбольного

поля розміром 42х22 м зі штучним покриттям;
• обгородження
спортивного
майданчика.
До 2021 року будуть збудовані 29 футбольних майданчиків
у
Білопільському,
Великописарівському, Глухівському, Конотопському,
Кролевецькому,
Липоводолинському, Недригайлівському, Путивльському, Сумському, Тростянецькому, Ямпільському районах та у містах Глухів,
Лебедин, Шостка.
Результат – залучення більшої
кількості місцевого населення,
зокрема молоді, до систематичних
занять фізкультурою та спортом.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАСНОГО
ОНКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ
(вул. Привокзальна, 31 у м. Суми)
Реконструкція
променевого
відділення №2 зі встановленням
лінійного прискорювача в обласному онкологічному диспансері.
Передбачена
реконструкція
бункера відділення №2 зі встановленням лінійного прискорювача низької енергії та добудова
до променевого відділення:
• приміщень для системи охолодження лінійного прискорювача;
• адмінбудівлі з кабінетами лікарів, фізиків, влаштування
оглядової для пацієнтів, встановлення КТ стимулятора з будівництвом бункера для встановлення медичного лінійного
прискорювача високої енергії,

організацію приміщень для обслуговування медобладнання;
• переходів до бункера відділення №2, адмінбудівлі та поліклінічного корпусу.
Реконструкція головного корпусу обласного клінічного онкодиспансеру.
Проектом передбачено: утеплення фасаду будівлі, горища,
облаштування вентиляції.
Очікувані результати:
• створення умов для комфортного перебування у закладі
хворих та медичного персоналу;
• скорочення рівня споживання
паливно-енергетичних ресурсів;
• економія бюджетних коштів.
Термін реалізації: 2019-2021 рр.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО ПЛЯЖУ
В ПАРКУ ІМ. І. М. КОЖЕДУБА
(вул. Гагаріна, м. Суми)
Актуальність проекту: створення належних умов для проведення дозвілля і активного відпочинку жителів Сумщини.
Будівництво міського пляжу
в парку ім. І. М. Кожедуба в поєднанні з облаштуванням та реконструкцією інших спортивних
споруд, розміщених в парку, – волейбольного, баскетбольного, інклюзивного, спортивно-ігрового
майданчиків, скейтпарку є нагальною 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 водопостачання та каналізації;
• облаштування
зовнішнього
освітлення.
Площа забудови – 5,22 га.
Оптимальна кількість відпочиваючих у день пляжного сезону –
500 людей.
За результатами реалізації передбачається створення сучасної
зони для безпечного та комфортного відпочинку, занять спортом
сумчан і гостей міста всіх вікових
категорій.
Загальна вартість проекту –
6,5 млн грн.
Термін реалізації – 2019 рік.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА
МІЖСЕЛИЩНОГО ГАЗОПРОВОДУ
(у Буринському районі Сумської області)
Актуальність проекту – забезпечення населення Буринського
району природним газом шляхом
завершення будівництва підвідного міжселищного газопроводу до сіл Сніжки, Біжівка, Бурики,
Романчукове, Хустянка, Харченки,
Ярове.
Загальна протяжність газопроводу – 31,645 км.
Кількість домоволодінь, запланованих до підключення – 737.
Проектом передбачено:
• будівництво газопроводу середнього тиску до с. Хустянка,
с. Харченки та с. Ярове Буринського р-ну Сумської обл.;

• будівництво газопроводу середнього тиску до с. Бурики та
с. Романчукове;
• будівництво газопроводу середнього 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 проекту комфортні умови проживання
матимуть жителі сіл Сніжки, Біжівка, Бурики та Романчукове
Буринського району.
Початок будівництва – 2017 р.
Завершення будівництва – 2019 р.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ
«АВАНГАРД»
(вул. Праці, 5 у м. Суми)
Актуальність:
стадіон
«Авангард» – базовий центр з легкої атлетики. Це єдиний стадіон, який належить до комунальної власності
територіальної громади міста Суми.
На базі стадіону функціонують 2 дитячі 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 покриттям 105 х 68 м;
• 4 легкоатлетичні доріжки шириною 1,22 м, довжиною 400 м;
• 6 легкоатлетичних доріжок ши-

риною 1,22 м і довжиною 110 м;
• обладнання секторів для стрибків у довжину, висоту;
• обладнання секторів для штовхання ядра, ями з водою для
бігу з перешкодами;
• утеплення трибун зі встановленням сидінь для глядачів.
Результати реалізації:
• мешканці міста будуть забезпечені комфортними умовами для
занять фізкультурою та спортом;
• з’являться нові можливості
проведення змагань обласного
та всеукраїнського рівнів.
Реалізація проекту – 2020 рік.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ
«СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»
(у м. Путивлі)
Мета проекту: популяризація
пам’ятки української та світової
літератури «Слово о полку Ігоревім», розвиток туристичної галузі
на території Сумської області.
Стан реалізації: для створення
музейної експозиції на баланс КЗ
СОР «Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі»
взято будівлю старої лазні в неоготичному стилі, споруджену в
1910 році.
Проектом передбачено:
• реконструкцію та пристосування будівлі в неоготичному
стилі під музей;
• облаштування експозицій у 3-х
залах;

• виділення фондового приміщення;
• облаштування
виставкової
зали;
• ремонт службових приміщень;
• благоустрій, озеленення навколишньої території.
Результат проекту: створення
Музею «Слова о полку Ігоревім» у
м. Путивлі стане великим кроком
на шляху збереження національної культурної спадщини, формування національної самосвідомості співвітчизників та сприятиме
подальшому розвитку туристичної галузі в Україні.
Реалізацію проекту розраховано на 3 роки.

29

30

ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

СТВОРЕННЯ ХАБУ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
(вул. Благовіщенська, 56Д у м. Тростянець Сумської обл.)
Проект: реконструкція колишнього приміщення їдальні-кафе
у м. Тростянець для розміщення
ХАБу підтримки підприємництва
та підвищення бізнес-активності
у Тростянецькому, Лебединському та Охтирському р-нах Сумської
області.
Цільові групи:
• особи, які не мають основного місця праці та прагнуть до
самореалізації у малому бізнесі чи громадському секторі, 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
зайнятості населення.
Очікувані результати:
• створення умов для самозай
нятості та самореалізації;
• організація навчань щодо нових
видів діяльності, вдосконалення практик ведення бізнесу та
можливостей освоєння нових
ринків;
• створення інфраструктури для
підтримки бізнесу;
• збільшення фінансування місцевих соціально-економічних
програм.
Термін реалізації: 2019-2021
роки.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОЛОДІЖНОГО
ЦЕНТРУ «РОМАНТИКА»
(вул. Героїв Сумщини, 3 у м. Суми)
Актуальність проекту: основною
метою проведення робіт з реконструкції будівлі молодіжного центру «Романтика» є осучаснення
будівлі та її переобладнання, у тому
числі з урахуванням вимог щодо
мультифункціональності, енергоефективності, пожежної безпеки.
Передбачені проектні рішення
щодо забезпечення доступності
та зручності для людей з обмеженою мобільністю.
Проектом передбачено: проведення комплексу будівельних
робіт, пов’язаних з покращенням
експлуатаційних показників, замі-

на застарілого інженерного обладнання, систем водопроводу,
каналізації, електропостачання,
опалення, вентиляції та пожежної сигналізації.
За результатами реалізації проекту буде забезпечено комфортні
умови перебування відвідувачів
та забезпечення проведення різноманітних заходів.
Загальна площа будівлі: 2144,28 м².
Поверховість будівлі: 2 поверхи.
Загальна
вартість
проекту:
31,9 млн грн.
Етапи
реалізації:
2019-2020
роки.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
(на території Сумської області)
Мета: поліпшення якості надання первинної медико-санітарної
допомоги сільському населенню
Сумської області.
Проектом передбачене будівництво та оснащення 19 нових сучасних 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. Кардашівка, с. Корабельське Охтирського р-ну;
• с. Хмелів, с. Андріяшівка Роменського р-ну;

• с. Чернеча Слобода Буринського р-ну;
• с. Коровинці Недригайлівського р-ну;
• смт Кириківка Великописарівського р-ну;
• с. Баничі та смт Шалигине Глухівського р-ну;
• с. Соснівка Конотопського р-ну;
• с. Берестівка Липоводолинського р-ну;
• с. Стрільники Путивльського
р-ну.
Кожна амбулаторія матиме: реєстратуру, кімнату здоров’я, кабінети лікарів, стерилізаційний
кабінет, лабораторію, кабінет щеплення, маніпуляційний кабінет.
Термін реалізації: 2019-2021 роки.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

БУДІВНИЦТВО ДИТСАДКА
У 12-МУ МІКРОРАЙОНІ
(вул. Інтернаціоналістів, 35 у м. Суми)
Актуальність полягає у необхідності побудови ще одного
дитячого дошкільного закладу
для обслуговування мешканців
густозаселеного 12-го мікрорайону м. Суми. Новий освітній заклад
розвантажить чергу на влаштування 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, дошкільного – 130)
• заплановані рішення щодо доступності маломобільних груп

населення до будівлі закладу –
ліфт, пандуси, сходи з поручнями, санвузли.
Результатом реалізації проекту стане надання якісних освітніх
послуг дітям 12-го мікрорайону та
розвантаження єдиного в мікрорайоні садочка №2.
Стан реалізації: виготовлення
робочого проекту та проходження
комплексної експертної оцінки.
Будівництво планується в одну
чергу.
Кошторисна вартість будівництва за укрупненими вартісними
показниками – 19,5 млн. грн.
Термін реалізації: 2019-2021 рр.
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ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ

БУДІВНИЦТВО ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ
ЛІКАРНІ
(вул. Ковпака, 18 у м. Суми)
Актуальність проекту обумовлена необхідністю створення нової сучасної обласної лікарні.
Мета: поліпшення якості надання медико-санітарної допомоги
населенню області, у тому числі
широкого спектру діагностичних,
профілактичних, лікувальних та інших медичних послуг, територіально зосереджених в одному місці.
Проектом передбачено:
• реконструкцію блоку «А» під поліклінічне відділення обласної
клінічної лікарні, блоку «Б» – під
терапевтичний корпус;
• добудова блоку «В» (під тера
певтичний корпус №2);
• добудова овочесховища на 600 т;
• розширення гаражного приміщення;

• будівництво дев’ятиповерхового хірургічного корпусу;
• будівництво харчоблоку №2 з переходом до хірургічного корпусу;
• будівництво господарчого блоку;
• будівництво адміністративного
корпусу;
• будівництво станції медичних
газів;
• прокладання зовнішніх інженерних мереж.
Реалізація проекту запланована в три черги.
У 2017 р. блок «А» було реконструйовано
під
поліклінічне
відділення, блок – «Б» – під тера
певтичний корпус.
Термін завершення проекту –
2021 рік.

ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ 2019-2021

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
(на території Сумської області)
Мета: наближення послуг до населення, забезпечення прозорості,
відкритості у сфері адміністративних послуг у Сумській області.
У 2018 р. у Краснопільській та
Миколаївській об’єднаних громадах розпочали роботу нові ЦНАПи.
У кожному центрі надаються
приблизно 300 адміністративних
послуг, у т. ч.:
• реєстрація актів громадянського стану;
• реєстрація місця проживання;
• видача, обмін паспортних, ідентифікаційних документів;
• реєстрація нерухомості;
• реєстрація суб’єктів господарювання;

• призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;
• призначення різних видів державної допомоги;
• надання відомостей з Державного земельного кадастру.
У 2019 р. буде продовжено роботу щодо реалізації Програми
«U-LEAD з Європою» в частині створення, модернізації центрів надання адмінпослуг у Березівській, Боромлянській, Зноб-Новгородській,
Кролевецькій, Тростянецькій, Синівській, Степанівській ОТГ.
У 2020-2021 рр. подібні центри
планується відкрити в інших населених пунктах 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).

ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ
ПРОСИМО НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
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)
Тираж 5000 екз., друк ПП «ВИДАВНИЦТВО ПРЕС АРТ»

