
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

31.03.2021                                                                                                   №  199-ОД 

 

 
 

Про інформування щодо проектів 

міжнародного співробітництва та 

їх моніторинг 
 

 

Відповідно до статті 6, пункту 8 частини першої статті 13, статті 26, пункту 1 

частини першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. 

№ 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги», з метою координації роботи щодо залучення та 

реалізації проектів міжнародного співробітництва на території Сумської області:  

1. Департаменту соціального захисту населення, Департаменту 

агропромислового розвитку, Департаменту захисту довкілля та енергетики, 

Департаменту освіти і науки, Департаменту житлово-комунального господарства та 

енергоефективності, Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту 

розвитку інфраструктури, Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, управлінню культури, управлінню охорони здоров’я, управлінню 

молоді та спорту, відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської 

обласної державної адміністрації, Конотопській, Охтирській, Роменській, Сумській 

та Шосткинській районним державним адміністраціям: 

 1) визначити відповідальну особу за реалізацію заходів зі сприяння розвитку 

усіх форм міжнародного співробітництва, відповідно до компетенції, протягом 

десяти днів з моменту видання цього розпорядження; 

2) запровадити постійну роботу над пошуком партнерів та проектів у сфері 

міжнародного співробітництва; 

3) інформувати щомісяця до 20 числа Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Сумської обласної державної адміністрації про проекти міжнародного 

співробітництва, що реалізовуються у відповідній галузі, за формами згідно з 

додатками 1, 2 до цього розпорядження.  

 2. Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної 

державної адміністрації розміщати щомісяця до 01 числа на сайті Сумської обласної 

державної адміністрації в розділі «Інвестиційна діяльність» інформаційний дайджест 

про актуальні проекти міжнародного співробітництва. 



3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Савченка Т.Г. 

 

 

Голова         Василь ХОМА 
 



Додаток 1 

до розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації  

«Про інформування щодо проектів 

міжнародного співробітництва та їх 

моніторинг» 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

щодо проектів міжнародного співробітництва, залучених 

_____________________________________________________________________________________________ 
(назва структурного підрозділу Сумської обласної державної адміністрації / районної державної адміністрації 

із переліку інформаційного дайджесту  

станом на _________________________ 
             (вказати відповідну дату) 

 

№ з/п Назва  

гранту/проекту/ 

угоди  

Термін реалізації  

гранту/проекту/ 

угоди  

Вартість 

гранту/проекту/ 

угоди  

Донор  

(за 

наявності) 

Реципієнт та 

бенефіціар  

(за 

наявності) 

Проведена 

робота 

Додаткова 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

______________________ 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

економічного розвитку і торгівлі Олександр КУЧКОВ 



Додаток 2 

до розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації  

«Про інформування щодо проектів 

міжнародного співробітництва та їх 

моніторинг» 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

щодо проектів міжнародного співробітництва, залучених за напрямом діяльності  

_____________________________________________________________________________________________ 
(назва структурного підрозділу Сумської обласної державної адміністрації / районної державної адміністрації 

станом на _________________________ 
             (вказати відповідну дату) 

 
№ з/п Назва  

гранту/проекту/ 

угоди  

Термін реалізації  

гранту/проекту/ 

угоди  

Вартість 

гранту/проекту/ 

угоди  

Донор  

(за 

наявності) 

Реципієнт та 

бенефіціар  

(за 

наявності) 

Проведена 

робота 

Додаткова 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

______________________ 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

економічного розвитку і торгівлі Олександр КУЧКОВ 


