
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

17.12.2019                                                                                                    №  677-ОД 

 

 

Про план роботи Сумської 

обласної державної адмініст-

рації на І квартал 2020 року 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД (зі змінами): 

1. Затвердити план роботи Сумської обласної державної адміністрації на 

І квартал 2020 року (далі – план роботи), що додається. 

2. Першому заступникові, заступникам голови, керівникові апарату 

Сумської обласної державної адміністрації, відповідальним виконавцям 

забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи. 

3. Відділу моніторингу і контролю апарату Сумської обласної державної 

адміністрації здійснювати поточний контроль за виконанням плану роботи у 

терміни та строки, встановлені у ньому для виконання відповідних заходів. 

4. Управлінню організаційної діяльності апарату Сумської обласної 

державної адміністрації здійснювати наступний контроль за результатами 

виконання заходів, передбачених планом роботи. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Тимчасово виконуючий 

обов’язки голови                                                               Іван БОРШОШ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови   

Сумської обласної 

державної адміністрації  

17 грудня 2019 року № 677-ОД 

  

 

ПЛАН  
роботи Сумської обласної державної адміністрації на І квартал 2020 року 

 

1. Основні цілі та напрями діяльності адміністрації 

 
№ 
з/п 

Зміст 
заходу 

Термін/строк 
виконання 

Відповідальний 
структурний підрозділ 

адміністрації 

Відповідальний 
заступник голови 

(керівник апарату) 
адміністрації 

Очікуваний 
результат 

 

1 2 3 4 5 6 

І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

1. Економічний розвиток Сумської області 

Реалізація державної регіональної економічної політики 

1.  Підготовка щорічного звіту та 

щомісячних доповідей голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Аналіз динаміки показників 

соціально-економічного розвитку 

регіону, виявлення позитивних та 

негативних тенденцій соціально-

економічного розвитку Сумської 

області 

2.  Моніторинг реалізації 39 тех-

нічних завдань, включених до 

Плану реалізації Стратегії ре-

гіонального розвитку Сумсь-

Лютий Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

Оцінка результативності реалізо-

ваних технічних завдань, вияв-

лення нереалізованих та прий-

няття рішення щодо їх подальшої 



 

 

2 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

кої області на період до  

2020 року на 2018-2020 роки  

(за підсумками 2019 року)  

відповідно до розподілу 

обов’язків 
реалізації. Підготовка звітів про 

результати реалізації проектів 

регіонального розвитку та вис-

вітлення їх на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади 

Сумської області  

3.  Моніторинг реалізації 39 тех-

нічних завдань, включених до 

Плану реалізації Стратегії ре-

гіонального розвитку Сумсь-

кої області на період до  

2020 року на 2018-2020 роки 

(за підсумками 2020 року) 

Лютий  Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Оцінка результативності реалі-

зованих технічних завдань, 

виявлення нереалізованих та 

прийняття рішення щодо їх 

подальшої реалізації. Підготовка 

звітів про результати реалізації 

проектів регіонального розвитку 

та висвітлення їх на веб-порталі 

місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області 

4.  Моніторинг процесу децен-

тралізації влади та рефор-

мування місцевого самовря-

дування 

Щомісяця  

до 5 числа 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Реалізація комплексу заходів 

щодо удосконалення сфер жит-

тєдіяльності населення, зокрема 

освіти, охорони здоров’я, соціаль-

ного захисту тощо з метою 

виявлення поточних проблем та 

вчасного реагування на них  

5.  Оцінка тенденцій соціально-

економічного розвитку 

Сумської області за видами 

економічної діяльності 

Щомісяця  

до 5 числа 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Аналіз стану розвитку окремих 

сфер економічної діяльності із 

визначенням основних причин, 

що вплинули на результати 

роботи галузей 

6.  Розроблення Стратегії регіо-

нального розвитку Сумської 

області на період до 

Протягом 

кварталу  

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

Формування комплексної сис-

теми завдань, що базуватимуться 

на розумінні поточної ситуації та 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

2027 року керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

рівня розвитку всієї області, її 

міст та районів і зможуть забез-

печити досягнення стратегічного 

бачення та створення регіону 

сталого розвитку 

7.  Моніторинг реалізації Держав-

ної стратегії регіонального 

розвитку України та плану її 

заходів з реалізації відповідно 

до індикативних показників, 

визначених розпорядженням 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

від 26.11.2018 № 708-ОД «Про 

план роботи Сумської облас-

ної державної адміністрації на 

2018-2020 роки з виконання 

завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку Украї-

ни на період до 2020 року» 

Лютий  Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підведення підсумків стану 

виконання індикаторів результат-

тивності 46 запланованих заходів 

Державної стратегії регіонального 

розвитку України на період до  

2020 року в Сумській області 

(порівняння базових і прогнозних 

значень) за 2019 рік та перше 

півріччя 2020 року. Підготовка 

звіту про виконання завдань 

Державної стратегії та з оцінки 

результативності її реалізації, 

подання його на затвердження 

голові Сумської обласної держа-

вної адміністрації, направлення 

Міністерству розвитку громад та 

територій України та висвітлення 

на веб-порталі місцевих органів 

виконавчої влади Сумської 

області 

8.  Формування відомостей про 

об’єкти державної власності 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Облік об’єктів державної влас-

ності 

9.  Внесення змін та аналіз 

виконання заходів Програми 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Оцінка стану реалізації Програми 

економічного і соціального  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

економічного і соціального 

розвитку Сумської області на 

2019 рік та наступні  

2020-2021 програмні роки 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

розвитку Сумської області  

на 2019 рік та наступні  

2020-2021 програмні роки, 

підготовка та внесення на розгляд 

Сумської обласної ради змін до 

основних заходів Програми 

економічного і соціального 

розвитку Сумської області на 

2019 рік та наступні 2020-2021 

програмні роки, що надасть 

можливість поліпшити резуль-

тати діяльності в окремих сферах 

соціально-економічного розвитку 

регіону та вирішити актуальні 

проблемні питанні області 

10.  Сприяння формуванню об’єд-

наних територіальних громад 

та приєднанню до вже 

об’єднаних територіальних 

громад відповідно до 

перспективного плану фор-

мування територій громад 

Сумської області 

Протягом  

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Створення на території області 

об’єднаних територіальних гро-

мад відповідно до перспек-

тивного плану формування тери-

торій громад Сумської області, 

поліпшення їх соціально-еконо-

мічного та культурного розвитку  

11.  Формування та затвердження 

переліку об’єктів, фінан-

сування яких буде здійсню-

ватися за рахунок коштів 

бюджету розвитку обласного 

бюджету. Моніторинг ефек-

тивного використання коштів 

обласного бюджету 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури 

області 

12.  Технічний супровід реалі-

зації проектів, фінансування 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

яких буде здійснюватися за 

рахунок субвенції з дер-

жавного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-еко-

номічного розвитку окремих 

територій. Моніторинг ефек-

тивного використання кош-

тів державного бюджету 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

та соціальної інфраструктури 

області 

13.  Формування та затвердження 

переліку об’єктів, фінан-

сування яких буде здійс-

нюватися за рахунок коштів 

державного фонду регіо-

нального розвитку. Моніто-

ринг ефективного викорис-

тання коштів державного 

бюджету 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури 

області 

14.  Технічний супровід реаліза-

ції проектів, фінансування 

яких буде здійснюватися за 

рахунок субвенції з дер-

жавного бюджету місцевим 

бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. Мо-

ніторинг ефективного вико-

ристання коштів державного 

бюджету 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі  

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розбудова та поліпшення стану 

об’єктів інженерно-транспортної 

та соціальної інфраструктури 

області 

15.  Реалізація проектів міжна-

родної технічної допомоги 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

Поліпшення базової місцевої 

інфраструктури у сфері енерго-

збереження та енергозберігаючих 

технологій, водопостачання, охо-
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

відповідно до розподілу 

обов’язків 
рони здоров’я, стимулювання та 

підтримки створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків, створення центрів 

надання адміністративних послуг 

та інше 

16.  Розвиток індустріальних 

(промислових) парків 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підвищення конкурентоспромож-

ності регіональної економіки, 

активізація інвестиційної діяль-

ності в області, розвиток сучасної 

виробничої та ринкової інфра-

структури, створення нових 

робочих місць, підвищення рівня 

життя населення 

17.  Супровід інвестиційних 

проектів 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення ефективної реалі-

зації інвестиційних проектів 

2. Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики 

Реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, адміністративних послуг 

18.  Організація проведення кон-

курсного відбору з надання 

часткової компенсації спла-

чених відсотків за креди-

тами, отриманими суб’єк-

тами малого підприємництва 

у державних банківських 

установах 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Надання переможцям конкурсу 

часткового відшкодування спла-

чених відсотків за кредитами, 

отриманими у державних бан-

ківських установах 
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Продовження додатка 
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19.  Координація повноважень 

здійснення державної регу-

ляторної політики у сфері 

господарської діяльності в 

районних державних адмі-

ністраціях, виконавчих комі-

тетах міських рад (міст об-

ласного значення), об’єдна-

них територіальних громад 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розробка плану діяльності 

Сумської обласної державної 

адміністрації з підготовки проек-

тів регуляторних актів, опри-

люднення, контроль за його 

виконанням 

20.  Організаційно-методичне за-

безпечення діяльності цен-

трів надання адміністратив-

них послуг та їх адмі-

ністраторів, у тому числі 

об’єднаних територіальних 

громад 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Створення для суб’єктів звер-

нення доступних, зручних умов 

для реалізації прав, свобод і 

законних інтересів щодо 

отримання якісних адміністра-

тивних послуг у центрах надання 

адміністративних пуслуг 

3. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі та громадського харчування, 

побутового обслуговування незалежно від форм власності. Міжнародні та зовнішньоекономічні відносини 

Забезпечення реалізації на території області державної цінової політики, державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг 

21.  Регулювання цін і тарифів у 

відповідності до повно-

важень, наданих постановою 

Кабінету Міністрів України  

від 25 грудня 1996 р. № 1548 

«Про встановлення повно-

важень органів виконавчої 

влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулю-

вання цін (тарифів)»  

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Стабільна цінова ситуація на 

регіональних ринках соціально 

важливих товарів та послуг, на 

які встановлене державне регу-

лювання цін і тарифів, захист 

населення області від необґрун-

тованого зростання цін і тарифів; 

забезпечення цінової доступності 

соціально важливих товарів та 

послуг 

22.  Розвиток інфраструктури 

споживчого ринку та рівня 

забезпеченості населення 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

Дотримання в області державних 

соціальних нормативів у сфері 

торгівлі, громадського харчу-
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Продовження додатка 
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площами, місцями та зак-

ладами мережі 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

вання та послуг відповідно до 

ст. 15 Закону України «Про 

державні соціальні стандарти та 

держані соціальні гарантії» 

23.  Забезпечення участі підпри-

ємств та організацій області 

в регіональних, національ-

них та міжнародних вистав-

ково-ярмаркових заходах 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Збільшення частки товарів 

місцевого виробництва на 

регіональному споживчому рин-

ку, розширення географії країн-

партнерів та зростання обсягів 

зовнішньої торгівлі 

Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних відносин 

24.  Протокольне забезпечення 

прийому іноземних делега-

цій, окремих громадян іно-

земних держав та підготовка 

участі представників Сумсь-

кої обласної державної адмі-

ністрації у міжнародних 

заходах 

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розвиток міжнародних та зов-

нішньоекономічних зв’язків об-

ласті 

25.  Проведення заходів з пре-

зентації зовнішньоеконо-

мічного та інвестиційного 

потенціалу Сумської області 

на регіональному, націо-

нальному та міжнародному 

рівнях  

Протягом 

кварталу 

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Формування позитивного іміджу 

регіону на зовнішніх ринках, 

стимулювання експорту, залу-

чення інвестицій 

ІІ. БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСИ 

1. Бюджетна політика у сфері місцевих бюджетів 

Реалізація основних напрямів державної та регіональної фінансової, податково-бюджетної політики, здійснення загальної організації та 

координації учасників бюджетного процесу з питань формування і виконання місцевих бюджетів області на рівні міст і районів 
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Продовження додатка 
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26.  Координація діяльності усіх 

учасників бюджетного про-

цесу щодо дотримання бю-

джетного законодавства  

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Сталий бюджетний процес 

27.  Моніторинг основних показ-

ників виконання дохідної та 

видаткової частини місцевих 

бюджетів, підготовка відпо-

відних інформаційно-ана-

літичних матеріалів 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Оцінка та прогноз виконання 

дохідної та видаткової частини 

місцевих бюджетів 

28.  Оцінка ризиків виконання 

місцевих бюджетів 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Збалансовані місцеві бюджети,  

виконані вимоги статей 51, 77 

Бюджетного кодексу України, 

своєчасна оплата енергоносіїв  

29.  Участь у комплексних пере-

вірках стану виконання пов-

новажень районними держав-

ними адміністраціями Сумсь-

кої області у галузі бюджету  

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення дотримання бю-

джетного законодавства на усіх 

стадіях бюджетного процесу 

30.  Проведення нарад у форматі 

«круглого столу» з фінан-

совими органами Сумської 

області 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Надання методичної допомоги у 

процесі формування та виконання 

місцевих бюджетів   

31.  Проведення експертизи рі-

шень районних та міських 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Забезпечення дотримання бюдже

тного  законодавства при вико-
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(міст обласного значення) 

рад, об’єднаних територіаль-

них громад про внесення змін 

до місцевих бюджетів щодо 

відповідності бюджетному 

законодавству 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

нанні місцевих бюджетів, забез-

печення виконання вимог статтей 

111, 115, 122 Бюджетного кодек-

су України 

Забезпечення стабільності бюджетного процесу на обласному рівні 

32.  Складання розпису облас-

ного бюджету Сумської об-

ласті на 2020 рік 

Січень Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Затвердженння розпису облас-

ного бюджету Сумської області 

на 2020 рік, забезпечення 

виконання вимог Порядку скла-

дання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ, 

затверджених постановою Кабі-

нету Міністрів України   

від 28 лютого 2002 р. № 228 

«Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвер-

дження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджет-

них установ» та статті 78 

Бюджетного кодексу України 

33.  Внесення змін до обласного 

бюджету Сумської області 

на 2020 рік  

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Ефективне використання  кош-

тів обласного бюджету 

34.  Проведення перевірки 

правильності планування 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Планування, ефективне викорис-

тання бюджетних коштів, забез-
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видатків у кошторисах 

бюджетних установ, що 

утримуються за рахунок 

коштів обласного бюджету 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

печення виконання вимог 

Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів 

бюджетних установ, затвер-

джених постановою Кабінету 

Міністрів України  від 28 лютого 

2002 р. № 228 «Про затвердження 

Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюд-

жетних установ» 

35.  Фінансування бюджетних 

установ, які утримуються за 

рахунок коштів обласного 

бюджету та субвенцій, що 

передаються з державного 

бюджету 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Функціонування бюджетних ус-

танов та здійснення заходів 

36.  Підготовка інформації про ви-

конання обласного бюджету 

Сумської області за 2019 рік 

Лютий Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Подання інформації про вико-

нання обласного бюджету Сумсь-

кої області за 2019 рік, забез-

печення виконання вимог статті 

80 Бюджетного кодексу України 

2. Реалізація бюджетної політики у сфері державних фінансів на рівні області 

Реалізація трансфертної бюджетної політики в області 

37.  Аналіз розподілу та моні-

торинг за використанням 

коштів трансфертів з дер-

жавного бюджету 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

Справедливий і неупереджений 

розподіл фінансового ресурсу 

між територіальними громадами 
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обов’язків 

38.  Своєчасне перерахування 

трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюдже-

там на підставі Порядків та 

умов, затверджених Кабі-

нетом Міністрів України 

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів  Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Вчасне відшкодування пільг, 

житлових субсидій, допомог, 

компенсаційних виплат; забезпе-

чення строків проведення тран-

сакційних операцій, визначених 

постановами Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 2002 р. 

№ 256 та від 15 грудня 2010 р. 

№ 1132 

Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів 

39.  Розподіл доведених асиг-

нувань державного бюджету в 

розрізі розпорядників коштів 

нижчого рівня за бюджетною 

програмою 7881010 «Здійс-

нення виконавчої влади у 

Сумській області»  

Протягом  

кварталу 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення виконання вимог 

Порядку складання, розгляду, за-

твердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджет-

них установ, затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 28 лютого 2002 р. № 228 

«Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвер-

дження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюд-

жетних установ»  

40.  Розробка паспорту бюд-

жетної програми на 2020 рік 

за бюджетною програмою 

7881010 «Здійснення вико-

навчої влади у Сумській 

Січень 

(протягом  

30 днів після 

набрання 

чинності 

Департамент фінансів Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

Забезпечення відкритості плану-

вання коштів на утримання 

органів влади через програмно-

цільовий метод бюджетування 

відповідно до Правил складання 
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області» законом про 

Державний бю-

джет України 

на 2020 рік) 

обов’язків паспортів бюджетних програм 

та звітів про їх виконання, 

затверджених наказом Мінфіну 

від 29.12.2002 № 1098 

ІІІ. БУДІВНИЦТВО 

1. Забезпечення реалізації на території області державної політики у галузі будівництва 

Моніторинг ринку будівництва області 

41.  Моніторинг незавершеного 

житлового будівництва на 

території області 

Протягом  

кварталу 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Проведення статистичних спосте-

режень, надання статистичної 

інформації в обсягах, за формами  

в визначені строки за запитами 

установ, організацій, підприємств 

42.  Моніторинг цін на будівельні 

матеріали 

Протягом  

кварталу 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Використання усереднених цін 

для складання інвесторських кош

торисів та порівняння цін підрядн

их організацій 

2. Виконання функцій замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення, 

здійснення технічного нагляду під час будівництва 

Оновлення основних фондів державного і комунального майна шляхом ведення будівництва об’єктів різної форми власності, 

поліпшення умов обслуговування територіальної громади області 

43.  Будівництво амбулаторії пер-

винно медичної допомоги за 

адресою: вул. Довженка, 1Г, 

с. Береза, Глухівський район, 

Сумська обл.  

(нове будівництво) 

Протягом  

кварталу 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання 

первинної медичної допомоги 

жителям населеного пункту  

44.  Будівництво амбулаторії 

первинної медичної допомоги 

за адресою: 

Протягом  

кварталу 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання 

первинної медичної допомоги 
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вул. Миру, 13 а, с. Синівка, 

Липоводолинський район, 

Сумська обл. (нове 

будівництво) 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

жителям населеного пункту  

45.  Будівництво амбулаторії 

первинної медичної допомоги 

за адресою:  

вул. Роменська, 47а, 

с. Хмелів, Роменський район, 

Сумська обл. (нове 

будівництво) 

Протягом  

кварталу 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Продовження будівельних робіт 

амбулаторії для надання 

первинної медичної допомоги 

жителям населеного пункту 

46.  Будівництво комунального 

закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна 

клінічна лікарня» за адресою: 

м. Суми, вул. Ковпака, 18»  

ІІ черга будівництва 

Протягом  

кварталу 

Управління капітального 

будівництва  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Проведення будівельно-монтаж-

них робіт по добудові лікар-

няного корпусу, поновлення 

матеріально-технічної бази 

стаціонарних відділень 

ІV. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ 

1. Забезпечення реалізації на території області державної політики у сферах транспорту  та зв’язку 

Організація пасажирських перевезень автомобільним транспортом 

47.  Проведення конкурсів з 

визначення перевізників на 

приміських та міжміських 

автобусних маршрутах, що не 

виходять за межі Сумської 

області 

Протягом  

кварталу 

Управління 

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Формування конкурентного се-

редовища для забезпечення функ-

ціонування 15 об’єктів (маршру-

тів) 

48.  Моніторинг розкладів руху 

автобусів, введення додатко-

вих рейсів у дні підвищеного 

пасажиропотоку 

Протягом  

кварталу  

Управління 

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення потреб населення в 

обслуговуванні пасажирським 

автомобільним транспортом 
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Забезпечення належної якості обслуговування населення пасажирським автомобільним транспортом 

49.  Здійснення 5 перевірок 

дотримання перевізниками 

умов договорів на право 

перевезення пасажирів на 

приміських та міжміських 

автобусних маршрутах, що не 

виходять за межі Сумської 

області 

Протягом  

кварталу 

Управління 

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Попередження порушень правил 

надання послуг з перевезення 

пасажирів, поліпшення якості 

обслуговування населення 

50.  Створення належних умов 

для здійснення перевезень 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

Протягом  

кварталу 

Управління 

інфраструктури 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Збільшення на 2 одиниці кількості 

транспорту, пристосованого для 

перевезення інвалідів 

2. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

Поліпшення стану автомобільних доріг та транспортної інфраструктури Сумської області 

51.  Підготовка та направлення 
до Державного агентства 
автомобільних доріг Украї-
ни, Комітету Верховної Ради 
України Переліку об’єктів 
будівництва, реконструкції, 
ремонту автомобільних 
доріг загального користу-
вання місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної 
власності у населених 
пунктах на 2020 рік 

Протягом  
кварталу 

Управління 
інфраструктури 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Поліпшення якості об’єктів 
дорожньо-транспортної інфра-
структури, забезпечення якості та 
безпеки вантажних і паса-
жирських перевезень 
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52.  Організація проведення 
будівництва, реконструкції, 
капітального і поточного 
середнього ремонту авто-
мобільних доріг загального 
користування місцевого зна-
чення, мережі вулиць і доріг 
комунальної власності у 
населених пунктах  

Протягом  
кварталу 

Управління 
інфраструктури 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Поліпшення якості об’єктів до-
рожньо-транспортної інфраструк-
тури, забезпечення якості та 
безпеки вантажних і паса-
жирських перевезень 

53.  Забезпечення виконання робіт 
з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загаль-
ного користування місцевого 
значення 

Протягом  
кварталу 

Управління 
інфраструктури 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Поліпшення якості об’єктів до-
рожньо-транспортної інфраст-
руктури, забезпечення якості та 
безпеки вантажних і пасажирських 
перевезень 

54.  Проведення моніторингу 
стану виконання графіків 
робіт з ремонту авто-
мобільних доріг загального 
користування місцевого 
значення, вулиць і доріг 
комунальної власності в 
населених пунктах 

Протягом 
кварталу 

Управління 
інфраструктури 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Забезпечення своєчасного та 
ефективного використання кош-
тів субвенції державного бю-
джету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будів-
ництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг 
загального користування місце-
вого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності в насе-
лених пунктах  

55.  Здійснення заходів щодо 
підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху на 
автомобільних дорогах 
загального користування у 
Сумській області 

Протягом 
кварталу 

Управління 
інфраструктури 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Зменшення кількості дорожньо-
транспортних пригод, забез-
печення якості вантажних і 
пасажирських перевезень 
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V. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

1. Реформування медичної галузі 

Наближення доступності медичних послуг населенню. Підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань за рахунок економії 

бюджетних коштів, внаслідок усунення дублювання медичної допомоги 

Реформування первинної медико-санітарної допомоги 

56.  Формування спроможних 

мереж та забезпечення їх 

функціонування відповідно 

до затвердженого плану 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Приведення у відповідність до 

потреб населення мережі закладів 

охорони здоров'я 

57.  Забезпечення закладів охо-

рони здоров'я, що надають 

первинну допомогу, комп'ю-

терним обладнанням, про-

грамним супроводом, високо-

швидкісним Інтернетом 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підвищення 100% доступності та 

забезпечення своєчасності надання 

якісної первинної медичної 

допомоги населенню 

58.  Забезпечення методичного 

супроводу процесу рефор-

мування закладів охорони 

здоров'я всіх рівнів 

 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Покращення обізнаності населення 

про переваги та ризики реформи 

Підвищення рівня доступності спеціалізованої допомоги 

59.  Формування спроможної 

мережі закладів, що надають 

спеціалізовану допомогу в 

межах госпітальних округів 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Гарантований доступ населення до 

послуг вторинної допомоги належ-

ної якості. Приведення у 

відповідність норм матеріально-

технічної бази 2 опорних закладів 
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60.  Проведення оптимізації ліж-

кового фонду 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Раціональне використання ліжко-

вого фонду та приведення його у 

відповідність до потреб населення.  

Скорочення по області 85 ліжок 

хірургічного профілю   

Підвищення рівня  доступності третинної (високоспеціалізованої) допомоги 

61.  Забезпечення функціону-

вання на базі комунального 

закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна 

клінічна лікарня» обласного 

центру рентгенендоваску-

лярної діагностики і ліку-

вання з функцією репер-

фузійних втручань 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення хворих на гострий 

коронарний синдром медичними 

послугами – коронарографія та 

стентування 

62.  Створення резерву медика-

ментів для надання невід-

кладної допомоги вагітним 

жінкам, матерям та дітям в 

комунальному закладі Сумсь-

кої обласної ради «Обласний 

клінічний перинатальний 

центр» 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення невідкладної ме-

дичної допомоги жіночому насе-

ленню 

63.  Створення резерву меди-

каментів для лікування тяж-

кохворих новонароджених в 

комунальній установі «Сумсь-

ка обласна дитяча клінічна 

лікарня» 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення надання  невідклад-

ної медичної допомоги новона-

родженим 
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Продовження додатка 
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2. Профілактика інфекційної захворюваності, у т.ч. на соціально-небезпечні хвороби 

Поліпшення якості життя населення 

Профілактика хронічних вірусних гепатитів серед населення 

64.  Проведення широкомасш-

табних інформаційних захо-

дів, у т.ч. пропагандистських 

кампаній, вуличних акцій з 

питання профілактики вірус-

них гепатитів за участю 

державних та комунальних 

засобів масової інформації 

Протягом 

кварталу 

 

Управління охорони 

здоров'я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня знань з питання 

профілактики вірусних гепатитів у 

60% населення 

65.  Проведення санітарно-про-

світницької роботи з питання 

профілактики дифтерії, грипу, 

популяризації щеплень 

Протягом 

кварталу 

 

Управління охорони 

здоров'я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Досягнення обізнаності 80% насе-

лення щодо необхідності вакци-

нації проти дифтерії, грипу 

66.  Проведення засідання облас-

ної ради з питання протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфек-

ції/СНІДу 

Березень 

 

Управління охорони 

здоров'я 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Зниження на 10% захворюваності 

та смертності від туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Збільшення на 10% рівня ремісії 

серед наркохворих 

67.  Проведення аналізу стану 
епідеміологічної ситуації з 
туберкульозом, ВІЛ/СНІДом 
та якості надання медичної 
допомоги ВІЛ-інфікованим, 
хворим на туберкульоз та 
СНІД в області 

Протягом 
кварталу 

 

Управління охорони 
здоров'я 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Покращення якості та тривалості 
життя хворих 
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Продовження додатка 
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3. Профілактика захворювань. Організація допомоги хворим з хворобами неінфекційного характеру жінкам і дітям 

Покращення ефективності профоглядів, своєчасності діагностики захворювань, амбулаторного і стаціонарного оздоровлення хворих, 

реабілітації та доступності медичної допомоги жінкам і дітям 

68.  Аналіз стану здоров’я насе-

лення, інвалідності, смертності 

у тому числі працездатного 

населення та діяльності за-

кладів охорони здоров’я області 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Своєчасне виявлення та якість 

оздоровлення хворих, зниження 

інвалідності та смертності 

69.  Вивчення стану здоров'я 

населення, проведення аналі-

зу інвалідності, смертності 

населення, у тому числі 

населення працездатного віку 

та діяльності закладів 

охорони здоров'я області 

Протягом  

кварталу 

Управління охорони 

здоровʼя  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Своєчасне виявлення захворю-

ваності, оздоровлення хворих, 

зниження інвалідності та 

смертності 

VІ. ОСВІТА І НАУКА 

1. Забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти. 

Оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів 

70.  Модернізація мережі закладів 

загальної середньої освіти 

шляхом створення опорних 

закладів 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти і 

науки 

 

Боршош І.С. Поліпшення умов для 

забезпечення якісних освітніх 

послуг у закладах освіти 

Комишанської сільської ради 

Охтирського району 

71.  Реалізація завдань і заходів 

обласного соціально-освіт-

нього проекту «Кожна дитина 

має право» 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти і 

науки 
 

Боршош І.С. Збереження та розвиток мережі 

закладів позашкільної освіти, 

збереження показника охоплення 

дітей позашкільною освітою на 

рівні 69% 

72.  Забезпечення роботи пере-

сувного закладу позашкіль-

ної освіти обласного центру 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти і 

науки 

 

Боршош І.С. Збільшення показника охоплення 

позашкільною освітою дітей із 

сільської місцевості до 30% 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

позашкільної освіти та 

роботи з талановитою моло-

ддю в закладах загальної 

середньої освіти об’єднаних 

територіальних громад 

73.  Відкриття навчально-прак-

тичних центрів на базі 

закладів професійної (про-

фесійно-технічної) освіти за 

рахунок коштів державного, 

обласного бюджетів, соціаль-

них партнерів та інших 

джерел фінансування, не 

заборонених законодавством 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти і 

науки 

 

Боршош І.С. Поліпшення матеріально-тех-

нічної бази  закладів профе-

сійної (професійно-технічної) 

освіти 

74.  Активізація роботи навчаль-

но-практичних центрів за 

рахунок коштів соціальних 

партнерів на базі державних 

професійно-технічних нав-

чальних закладів «Сумський 

центр професійно-технічної 

освіти з дизайну та сфери 

послуг», «Роменське вище 

професійне училище», дер-

жавного навчального закладу 

«Шосткинський центр профе-

сійно-технічної освіти» 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти і 

науки 

 

Боршош І.С. Залучення коштів інвесторів та 

власних коштів для осучаснення 

навчально-матеріальної бази зак-

ладу освіти, розширення функцій 

закладу, підвищення якості 

підготовки кваліфікованих робіт-

ників 

Розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості 

75.  Проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, тур-

нірів, інтелектуальних та 

Протягом 

кварталу 

Департамент освіти і 

науки  

 

Боршош І.С. Охоплення 1 380 дітей  інтелект-

туальними заходами, 640 дітей 

творчими конкурсами, 3 000 ді-
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

творчих конкурсів, виховних 

заходів серед дітей та 

учнівської молоді на 

шкільному, місцевому та 

обласному рівнях, участь у 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні 

тей спортивними змаганнями з 

метою формування компе-

тентної, конкурентноспромож-

ної, інтелектуально та фізично 

розвиненої, творчої, патріотично 

налаштованої особистості 

76.  Призначення іменних сти-

пендій голови Сумської 

обласної державної адмі-

ністрації студентам 

Лютий 

 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Відзначення стипендією голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 45 учнів закладів 

загальної середньої та про-

фесійної (професійно-технічної) 

освіти, 40 студентів закладів 

вищої освіти І-ІV рівнів 

акредитації 

77.  Забезпечення участі дітей та 

учнівської молоді у все-

українських та міжнародних 

масових заходах, у тому числі 

спортивних 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Охоплення 120 дітей інтелек-

туальними заходами, 200 дітей 

творчими конкурсами, 170 дітей 

спортивними змаганнями з метою 

розвитку їх здібностей і 

обдарувань 

2. Підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти 

Упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, надання 

послуг позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах 

78.  Обласний огляд-конкурс на 

кращий психологічний кабі-

нет закладу освіти (номі-

нація «Кабінет соціального 

педагога») 

Лютий-

березень 

Департамент освіти і 

науки 

Боршош І.С. Збільшення показника забезпе-

ченості психологічними кабіне-

тами до 60% 

79.  Модернізація матеріально-

технічної бази закладів за-

гальної середньої освіти 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Поліпшення умов для за без-

печення якісних освітніх послуг 

учням в опорних закладах 
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та створення опорних закладі області, упровадження новітніх 

технологій в освітній процес 

80.  Організація інформаційно-

методичної допомоги щодо 

забезпечення надання якіс-

них освітніх послуг закла-

дами загальної середньої 

освіти об’єднаних терито-

ріальних громад 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Охоплення методичною допо-

могою керівників та працівників 

закладів загальної середньої 

освіти об’єднаних територіаль-

них громад 

81.  Оновлення навчально-ма-

теріальної бази закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти сучасним 

обладнанням, технікою, ма-

теріалами, інструментами та 

пристроями 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Придбання сучасного обладнання 

за рахунок власних надходжень 

закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти 

82.  Здійснення експеримен-

тальної діяльності з упрова-

дження елементів дуальної, 

дистанційної форм навчання 

та соціального партнерства у 

професійну підготовку ква-

ліфікованих робітників у 

закладах професійної (про-

фесійно-технічної) освіти 

Протягом  

кварталу 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійних нави-

чок учнів  державних професій-

но-технічних навчальних за-

кладів «Конотопське вище 

професійне училище», «Сумсь-

кий центр професійно-технічної 

освіти з дизайну та сфери 

послуг», «Реутинський профе-

сійний аграрний ліцей», «Коно-

топський професійний аграрний 

ліцей», «Синівський профе-

сійний аграрний ліцей», держав-

них навчальних закладів «Білопі

льське вище професійне учили-

ще», «Шосткинський центр 

професійно-технічної освіти» 
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Навчання протягом життя 

83.  Проведення ІІ (регіо-

нального) туру Всеук-

раїнського конкурсу «Учи-

тель року» 

Січень-лютий 

 

Департамент освіти 

і науки 

Боршош І.С. Підвищення професійної майс-

терності 25 педагогічних 

працівників-учасників регіональ-

ного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» 

84.   Організація та проведення ІV 

Всеукраїнської науково-ме-

тодичної конференції «Осо-

бистісно-професійна ком-

петентність педагога: теорія і 

практика» 

Лютий 

 

Департамент освіти і 

науки 

 

Боршош І.С. Обговорення актуальних проб-

лем особистісно-професійної 

компетентності, вироблення 

рекомендацій щодо теоре-

тичного та практичного вдою-

коналення особистісно-про-

фесійних якостей педагогів в 

умовах реформування освіти 

України 

85.  Участь у Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади 
освіти» 

Березень Департамент освіти і 
науки 

 

Боршош І.С. Поширення передового педа-
гогічного досвіду та інно-
ваційних розробок з метою їх 
впровадження в практичну 
діяльність,  створення творчого 
середовища для педагогічних 
кадрів 

86.  Здійснення перепідготовки 
дорослого населення за 
ваучерами у професійних 
(професійно-технічних) зак-
ладах освіти 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти і 
науки 

 

Боршош І.С. Задоволення освітніх потреб 
дорослого населення області 
(відповідно до заявки Сумського 
обласного центру зайнятості) 

87.  Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
закладів освіти 
 

Протягом  
кварталу 

Департамент освіти і 
науки 

 

Боршош І.С. Підвищення професійної ком-
петентності педагогічних пра-
цівників закладів дошкільної, 
загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), вищої 
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(І-ІІ рівнів акредитації) освіти 

VІІ. МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА 

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Сумської області 

Забезпечення населених пунктів містобудівною документацією 

88.  Забезпечення розроблення 

схеми планування територій 

Білопільського, Кролевець-

кого, Лебединського,  Недри-

гайлівського, Охтирського, 

Тростянецького районів 

Протягом  

кварталу 

Управління 

містобудування та 

архітектури  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення цих населених 

пунктів та територій області 

містобудівною документацією  

89.  Розроблення генеральних 

планів сільських населених 

пунктів: 

Будівельне, Студенки, Нек-

расове, Полошки Глухівсь-

кого району; Підлозіївка 

Охтирського району; Кури-

лівка Конотопського району; 

Нова Слобода Путивльського 

району; Кам’янка Середино-

Будського району; Бишкінь 

Лебединського району; Мезе-

нівка Краснопільського райо-

ну; Ницаха Тростянецького 

району; Велика Чернеччина 

Сумського району 

Протягом  

кварталу 

Управління 

містобудування та 

архітектури  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення цих населених 

пунктів та територій області 

містобудівною документацією  

Організація ведення містобудівного кадастру на обласному рівні 

90.  Створення та ведення місто-

будівного кадастру на обла-

сному та місцевих рівнях: 

внесення даних до місто-

Протягом  

кварталу 

Управління 

містобудування та 

архітектури  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

Надання інформації з місто-

будівного кадастру населених 

пунктів на території області за 

запитами юридичних та фізичних 
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будівного кадастру на обла-

сному рівні; 

проведення моніторингу 

створення та ведення місто-

будівного кадастру на 

місцевому рівні 

відповідно до розподілу 

обов’язків 
обіб 

VІІІ. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК, ОБОРОННА РОБОТА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

1. Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

Поліпшення  криміногенної ситуації на території Сумської області 

91.  Засідання оперативного штабу з 

координації роботи у галузі 

законності, правопорядку та 

обороноздатності в Сумській 

області 

Щотижня Управління взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи  

Боршош І.С. Інформування голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

про криміногенну ситуацію в 

області. Надання правоохоронним 

органам рекомендацій та доручень, 

спрямованих на покращення 

криміногенної ситуації в області. 

Дієвий контроль за суспільно-

політичною ситуацією в області, 

оперативне реагування на 

резонансні події 

92.  Забезпечення виконання 

заходів Комплексної облас-

ної програми «Правопорядок 

на 2016-2020 роки» в частині 

придбання та встановлення 

камер відеоспостереження на 

території Сумської області 

Березень  

 

Управління взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Боршош І.С. Встановлення камер відеоспос-

тереження на території міст та 

районів Сумської області  

93.  Здійснення перевірок район-

них державних адмініс-

трацій/ виконавчих комітетів 

Протягом  

кварталу за 

окремим 

Управління взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

Боршош І.С. Надання консультативно-мето-

дичної та практичної допомоги 

районним державним адміністра-
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міських рад щодо повно-

важень у галузі оборонної 

роботи, забезпечення закон-

ності, правопорядку  

графіком роботи ціям/виконавчим комітетам місь-

ких рад з питання оборонної 

роботи, забезпечення законності, 

правопорядку в області 

2. Організація та проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу 

Виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 

94.  Засідання Сумської обласної 

призовної комісії 

Березень Управління взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Боршош І.С. Організація виконання планових 

завдань з призову на строкову 

військову службу 

95.  Проведення інструкторсько-

методичних занять з членами 

обласної, районних, міських 

призовних комісій з питань 

організації чергового призову 

громадян України на стро-

кову службу  

Березень Управління взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Боршош І.С. Обговорення проблемних питань, 

які виникають під час виконання 

планових завдань з призову на 

строкову військову службу, 

надання відповідних доручень 

місцевим органам виконавчої 

влади, органам місцевого самов-

рядування та органам військового 

управління щодо їх усунення 

3. Виконання завдань територіальної оборони 

Підготовка території області до оборони в особливий період, організація та проведення заходів, 

повʼязаних з територіальною обороною області 

96.  Проведення командно-штаб-

ного тренування з питань 

організації та ведення тери-

торіальної оборони на тери-

торії Сумської області 

Протягом  

кварталу 

Управління взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Боршош І.С. Підготовка території області до 

оборони, забезпечення умов для 

надійного функціонування орга-

нів державної влади, органів 

військового управління, органі-

зація охорони та оборони 

важливих об’єктів та кому-

нікацій, підготовка до форму-

вання частин (загонів, підро-
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зділів), що передбачені для вико-

нання завдань територіальної 

оборони в особливий період 

4. Шефська допомога Збройним Силам України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України 

Підвищення боєздатності військових частин 

97.  Виконання Указу Президента 

України від 11 лютого 

2016 року № 44/2016 «Про 

шефську допомогу Збройним 

Силам України, Національній 

гвардії України та Державній 

прикордонній службі Украї-

ни» з метою надання шефсь-

кої допомоги військовим 

частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії 

України та Сумському при-

кордонному загонові, що 

дислокуються на території 

Сумської області 

Січень Управління взаємодії з 

правоохоронними 

органами та оборонної 

роботи 

Боршош І.С. Підвищення боєздатності війсь-

кових частин Збройних Сил 

України, Національної гвардії 

України та Сумського прикор-

донного загону, що дислокуються 

на території Сумської області, за 

рахунок шефської допомоги про-

довольчими товарами, паливно-

мастильними матеріалами, мате-

ріально-технічними засобами, 

фінансами, ремонтом техніки та 

облаштуванні військових місте-

чок, яка надається районними 

державними адміністраціями, 

міськими радами області, волон-

терами, підприємствами, устано-

вами організаціями 

5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Забезпечення запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

98.  Проведення засідання Сумсь-

кої обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпе-

ки та надзвичайних ситуацій 

щодо виконання завдань, 

спрямованих на запобігання 

виникнення надзвичайних 

Лютий Департамент цивільного 

захисту населення  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Затвердження плану основних 

протипаводкових заходів щодо 

підготовки до пропуску паводку 

та безумовне його виконання  
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ситуацій техногенного та 

природного характеру 

Підвищення рівня захисту інформації органів управління цивільного захисту в мирний час та особливий період  

99.  Створення у Департаменті 

комплексної системи захисту 

інформації на об’єкти інфор-

маційної діяльності Депар-

таменту цивільного захисту 

населення 

Протягом  

кварталу 

Департамент цивільного 

захисту населення  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Атестація комплексної системи 

захисту інформації та періо-

дичного інструментального конт-

ролю захищеності інформації на 

об’єкти інформаційної діяльності 

Департаменту цивільного захисту 

населення на загальну суму  

60 тис. гривень 

Підвищення стану готовності органів управління та сил цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру 

100.  Проведення штабного трену-

вання з органами управління 

цивільного захисту тери-

торіальних підсистем єдиної 

державної системи цивіль-

ного захисту (із залученням 

органів з евакуації) щодо 

переведення територіальної 

підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту з 

режиму функціонування в 

мирний час на режим функ-

ціонування в особливий 

період 

Протягом  

кварталу 

Департамент цивільного 

захисту населення 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення готовності органів 

управління цивільного захисту 

області до дій в умовах особли-

вого періоду 

Забезпечення укриття населення, здійснення контролю за використанням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту 

101.  Утримання захисних споруд Протягом Департамент цивільного Перший заступник голови  Підвищення рівня укриття 
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цивільного захисту, прове-

дення їх інвентаризації та 

приведення в готовність до 

застосування за призна-

ченням 

кварталу захисту населення адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

населення в можливих зонах 

ураження. Здійснення комплексу 

заходів щодо відновлення функ-

ціонування захисних споруд 

цвільного захисту за призна-

ченням та їх доукомплектування 

необхідними засобами цивіль-

ного захисту і майном 

Організація забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання 

102.  Придбання засобів індиві-

дуального захисту  органів 

дихання від сильнодіючих 

отруйних речовин (проми-

слових протигазів)  

Протягом  

кварталу 

Департамент цивільного 

захисту населення  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня захисту 

населення від сильнодіючих 

отруйних речовин. Придбання 

засобів радіаційного та хімічного 

захисту для працівників підпри-

ємств, розташованих у зоні мож-

ливого радіаційного і хімічного 

забруднення (рівень забезпечення 

не менше 70% від потреби) 

Накопичення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 

103.  Поповнення та утримання об-

ласного матеріального резер-

ву 

Протягом  

кварталу 

Департамент цивільного 

захисту населення  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Накопичення матеріальних засо-

бів для їх застосування під час 

ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та при-

родного характеру з обсягом 

фінансування 465 тис. гривень 

IХ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

1. Забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, у тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю 

Своєчасне одержання винагороди за працю 

104.  Моніторинг погашення забор-

гованості з виплати заробітної 

Щотижня Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Складання «дорожньої карти» 

щодо своєчасності виплати 
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плати в розрізі підприємств-

боржників 

заробітної плати на кожному 

підприємству-боржнику 

105.  Проведення засідання облас-

ної тимчасової комісії з пи-

тання погашення заборгова-

ності із заробітної плати 

(грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат та здій-

снення контролю за вико-

нанням рішень 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Вжиття відповідних заходів до 

керівників підприємств-боржни-

ків з метою погашення забор-

гованості перед працівниками 

106.  Розроблення, узагальнення та 

затвердження помісячних 

графіків погашення забор-

гованості на економічно 

активних підприємствах 

Лютий-березень  Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Своєчасне інформування керів-

ництва Сумської обласної 

державної адміністрації про стан 

заборгованості на підприємствах 

області з метою вжиття відпо-

відних заходів та недопущення 

зростання заборгованості з ви-

плати заробітної плати 

2. Розробка та організація виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості, контроль за їх виконанням 

Підвищення рівня соціальної захищеності різних груп населення від безробіття 

107.  Моніторинг виконання Про-

грами зайнятості населен- 

ня Сумської області на  

2018-2020 роки 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Поліпшення стану на ринку праці 

в області, створення 9760 тисяч 

нових робочих місць, недо-

пущення зростання рівня 

безробіття вище 9,5% 

108.  Проведення 1 засідання 

обласної робочої групи з 

питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Збільшення чисельності застра-

хованих осіб в області, збіль-

шення надходження до місцевих 

бюджетів 
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населення  

3. Ведення колективних переговорів та укладання територіальних тарифних угод, вирішення  колективних трудових спорів (конфліктів) 

Посилення соціального діалогу в регіоні 

109.  Проведення засідання регіо-

нальної тристоронньої соці-

ально-економічної ради 

Березень Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Зняття соціальної напруги в 

області, посилення співпраці з 

громадськими організаціями. 

Впровадження принципів гідної 

праці на Сумщині, дотримання 

вимог Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» 

4. Забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності 

Соціальний захист працівників на підприємствах, в установах і організаціях області зі шкідливими та важкими умовами праці 

110.  Консультації роботодавцям та 

працівникам з питань соціаль-

ного захисту працюючих, 

зайнятих на роботах з неспри-

ятливими умовами праці 

Протягом 

кварталу 

 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Консультації роботодавцям та 

працівникам з питань соціального 

захисту працюючих, зайнятих на 

роботах з несприятливими умовами 

праці 

5. Забезпечення в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги 

Надання житлових субсидій усім сім’ям області, які потребують державної підтримки 

111.  Контроль за організацією 

райдержадміністраціями та 

міськвиконкомами виїздів 

«мобільних соціальних офі-

сів» з питань надання жит-

лових субсидій 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Підвищення рівня обізнаності 

населення з питань надання 

житлових субсидій, наближення 

соціальних послуг до населення. 

 

112.  Проведення інформаційно-

роз’яснювальної кампанії 

(ефіри на місцевому 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Підвищення рівня обізнаності 

населення з питань надання 

житлових субсидій та залучення 
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телебаченні, статті в газетах 

тощо) з метою залучення гро-

мадян до програми надання 

житлових субсидій на 

житлово-комунальні послуги 

40% домогосподарств області до 

програми житлових субсидій 

113.  Моніторинг стану надання 

житлових субсидій населен-

ню у грошовій та готівковій 

формах 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Охоплення найбільш вразливих 

верств населення програмою 

житлових субсидій 

114.  Моніторинг залучення без-

робітних громадян на гро-

мадські роботи для оформ-

лення субсидій за напрямком 

«Інформування населення про 

порядок отримання житлових 

субсидії та робота з 

документацією» 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Залучення не менше 150 без-

робітних осіб з метою своє час-

ного нарахування субсидій та 

повідомлення громадян про 

результати розгляду заяв 

115.  Узагальнення потреби в 

коштах для виплати житлових 

субсидій населенню у 

готівковій формі 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання житлових субсидій 

населенню готівкою 

6. Реалізація державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян 

Сприяння соціальному забезпеченню, контроль за правильним та своєчасним призначенням та виплатою пенсій 

116.  Проведення засідання коісії з 

визначення даних про 

заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження в 

1986-1990 роках 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Видача довідок про заробітну 

плату за роботу в зоні відчуження 

для призначення та перерахунку 

пенсій постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

117.  Здійснення нагляду за до-

держанням норм чинного 

законодавства під час приз-

начення та виплати пенсій 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Перевірка новопризначених пен-

сійних справ та перерахунків 

призначених пенсій 
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органами Пенсійного фонду 

України 

118.  Здійснення контролю за 

наданням щомісячної довіч-

ної державної стипендії 

Щокварталу Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення надання щомісяч-

ної довічної державної стипен-

дії 

Соціальний захист та соціальне забезпечення вимушено переміщених осіб 

119.  Організація обліку внут-

рішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої тери-

торії України, районів про-

ведення АТО/ООС 

Щомісяця  Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання довідок внутрішньо 

переміщеними особам, які мають 

на це право, для призначення їм 

усіх видів державних соціальних 

допомог 

120.  Організація надання вну-

трішньо переміщеним особам 

щомісячної адресної допо-

моги на покриття витрат на 

оплату житлово-комунальних 

послуг 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Призначення та виплата що-

місячної адресної допомоги на 

покриття витрат на проживання, 

внутрішньо переміщеним особам, 

які мають на це право  

121.  Організація надання внут-

рішньо переміщеним особам 

усіх видів державної соціаль-

них допомоги відповідно до 

законодавства 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Призначення та виплата дер-

жавної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, які мають 

на це право 

122.  Співпраця з благодійними, 

громадськими, волонтерсь-

кими організаціями з питання 

надання допомоги вимушено 

переміщеним особам 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання вимушено переміщеним 

особам соціальної підтримки 

Забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей з дітьми, інших 

громадян, які потребують матеріальної допомоги 
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123.  Надання методично-консуль-

тативної допомоги струк-

турним підрозділам з питань 

соціального захисту насе-

лення райдержадміністрацій, 

міських рад щодо правиль-

ності призначення та виплати 

державної соціальної допо-

моги особам з інвалідністю з 

дитинства, сім’ям з дітьми, 

дітям-сиротам та дітям, поз-

бавленим батьківського пік-

лування, малозабезпеченим 

сім’ям  

Протягом  

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Перевірка правильності при-

значення та виплати усіх видів 

державних соціальних допомог 

особам, які мають на це право 

124.  Реалізація пілотного проекту 

щодо виплати при народ-

женні дитини грошової 

компенсації вартості одно-

разової натуральної допо-

моги «пакунок малюка» 

Протягом  

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення надання при 

народженні дитини грошової 

компенсації вартості одноразової 

натуральної допомоги «пакунок 

малюка» 

Соціальне забезпечення та соціальний захист учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил та членів їх сімей 

125.  Ведення захищеної ефект-

ронної бази даних демо-

білізованих учасників АТО/ 

ООС, родин загиблих учасни-

ків АТО/ООС 

Протягом  

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Внесення відомостей до Єдиної 

бази обліку демобілізованих 

учасників АТО/ООС та родин 

загиблих, підтримка її в 

актуальному стані 

126.  Організація роботи облас-

ного та місцевих центрів на-

дання допомоги учасникам 

АТО/ООС та членам їх сімей 

Протягом  

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення потреб у різних 

видах соціальних послуг 

учасників АТО/ООС, членів їх 

сімей  
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127.  Організація роботи Коорди-

наційної ради з надання 

допомоги учасникам АТО/ 

ООС та членам їх сімей 

Протягом  

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Вивчення потреби учасників 

АТО/ООС, членів їх сімей щодо 

різних видів послуг  

128.  Забезпечення реалізації Об-

ласної програми здійснення 

компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомо-

більним транспортом на 

автобусних маршрутах за-

гального користування на 

2016-2020 роки 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення безоплатного пере-

везення та пільгового проїзду 

окремих категорій пільговиків 

області автомобільним транспор-

том на міжміських автобусних 

маршрутах загального користу-

вання  

Реалізація державних гарантій на право своєчасного одержання пільг і компенсацій 

129.  Моніторинг надання пільг та 

здійснення заходів щодо 

соціального захисту окремих 

категорій громадян відпо-

відно до чинного законо-

давства 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Повне охоплення надання пільг 

окремим категоріям громадян 

відповідно до чинного законо-

давства 

130.  Проведення засідання комісії 

з розгляду документів для 

видачі посвідчень грома-

дянам, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської ката-

строфи 

Щомісяця Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Видача посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи, та членам 

їх сімей відповідно до чинного 

законодавства 

Соціальне забезпечення осіб, які отримали тілесні ушкодження під час участі в акціях громадського протесту, що відбулися в Україні у 

період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року 

131.  Контроль за своєчасним на-

данням одноразової грошової 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання одноразової грошової 

допомоги відповідно до діючого 
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допомоги членам сімей осіб, 

смерть яких пов’язана з 

участю у масових акціях гро-

мадського протесту, що від-

булися у період з 21 листо-

пада 2013 року по 21 лютого 

2014 року та особам, які отри-

мали тяжкі тілесні ушко-

дження, ушкодження серед-

ньої тяжкості та легкі тілесні 

ушкодження, побої, морду-

вання під час участі у 

зазначених акціях 

законодавства 

7. Реалізація державної політики в галузі материнства і дитинства, сім'ї та молоді 

Поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми 

132.  Проведення засідання облас-

ної координаційної ради з 

питань сімейної, гендерної 

політики та протидії торгівлі 

людьми 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Координація заходів з питань 

насильства в сім’ї, протидії 

торгівлі людьми, забезпечення 

гендерної рівності та надання 

допомоги постраждалим особам 

8. Забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних осіб 

Створення умов доступності до соціальних послуг різних вразливих категорій населення 

133.  Контроль за наданням соці-

альних послуг особам та 

дітям з інвалідністю, оди-

ноким непрацездатним гро-

мадянам в установах соці-

ального захисту населення, у 

тому числі у сільській 

місцевості 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Забезпечення соціальними послу-

гами вразливих категорій насе-

лення в установах соціального 

захисту населення 
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134.  Проведення засідання облас-

ної кординаційної ради з 

вирішення питань осіб з 

інвалідністю 

Березень Департамент соціального 

захисту населення 

Купрейчик І.В. Підвищення рівня обізнаності та 

покращення соціального захисту 

вразливих категорій населення 

135.  Проведення аудиту діяльності 

територіальних центрів соці-

ального обслуговування (на-

дання соціальних послуг), 

структурних підрозділів з 

надання соціальних послуг 

об’єднаних територіальних 

громад 

Протягом  

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Організація надання соціальних 

послуг, у тому числі в об’єднаних 

територіальних громадах, відпо-

відно до вимог державних стан-

дартів 

136.  Проведення перевірок діяль-

ності інтернатних установ 

(надання соціальних послуг) 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення надання населенню 

гарантованих державою якісних 

соціальних послуг  

137.  Проведення моніторингу 

надання та оцінки якості 

соціальних послуг в будин-

ках-інтернатах для громадян 

похилого віку та інвалідів 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Організація надання населенню 

гарантованих державою якісних 

соціальних послуг 

9. Сприяння санаторно-курортному лікуванню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

Охоплення санаторно-курортним оздоровленням осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС 

138.  Забезпечення оздоровлення 

осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці, осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

учаснииків АТО/ООС 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання окремим категоріям 

громадян санаторно-курортних 

путівок відповідно до потреби та 

фінансування  
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139.  Контроль за закупівлею в 

містах та районах санаторно-

курортних путівок для 

оздоровлення окремих кате-

горій населення 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. 100% використання коштів з 

державного бюджету на 

закупівлю санаторно-курортних 

путівок окремим категоріям 

громадян 

Забезпечення путівками для оздоровлення окремих категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

140.  Вивчення потреби в забез-

печенні путівками для оздо-

ровлення окремих категорій 

дітей відповідно до чинного 

законодавства в дитячих 

центрах «Артек» і «Молода 

гвардія» 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення окремих категорій 

дітей санаторно-курортними пу-

тівками відповідно до потреби та 

фінансування 

141.  Проведення засідання облас-

ної координаційної ради з 

оздоровлення, відпочинку та 

зайнятості дітей, учнівської 

та студентської молоді вліт-

ку 2020 року 

Лютий 

 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Забезпечення належного функ-

ціонування таборів відпочинку 

та оздоровлення 

10. Забезпечення виконання державних програм соціального захисту окремих категорій населення  

та виконання Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

Підвищення рівня соціальної захищеності різних груп населення 

142.  Забезпечення реалізації Об-

ласної комплексної програми 

соціального захисту насе-

лення на 2017-2021 роки 

Протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення   

Купрейчик І.В. Надання належного соціального 

захисту окремих категорій гро-

мадян області, які є учасниками 

програми 

Х. СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ 

1. Реалізація державної політики в галузі соціального захисту дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування 

Збереження сімейного середовища для дитини та запобігання вилученню дитини з сім’ї 
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143.  Проведення засідання між-

відомчої робочої групи з 

реформування системи 

інституційного догляду та 

виховання дітей 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Забезпечення міжгалузевої спів-

праці служби у справах дітей 

Сумської обласної державної 

адміністрації з Департаментом 

освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації для 

прийняття відповідних рішень 

щодо реформування системи 

інституційного догляду та 

виховання дітей в області 

144.  Інформаційне наповнення 

регіонального інформаційно-

го ресурсу тематикою рефор-

мування системи інститу-

ційного догляду та виховання 

дітей 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Забезпечення інформування гро-

мадськості про процеси рефор-

мування системи інституційного 

догляду та виховання дітей 

145.  Розробдення регіонального 

плану реформування системи 

інституційного догляду та 

виховання дітей, розроблення 

плану трансформації кожного 

закладу інституційного дог-

ляду та виховання дітей 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Розроблення плану трансфор-

мації кожного закладу інститут-

ційного догляду та виховання 

дітей 

146.  Моніторинг та аналіз ін-

формації, внесеної до Єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи «Діти» щодо дітей, 

які відібрані від батьків без 

позбавлення батьківських 

прав та забезпечення їх 

соціально-правового захисту 

Щомісяця Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Забезпечення соціально-право-

вого захисту дітей, які відібрані 

від батьків без позбавлення 

батьківських прав та забез-

печення їх соціально-правового 

захисту 

147.  Перевірка стану соціально- Протягом Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Надання соціально-правового 
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правового захисту дітей, які 

влаштовані до Сумського 

обласного спеціалізованого 

будинку дитини 

кварталу  статусу дітям, батьки яких 

ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків 

148.  Реалізація Національної стра-

тегії реформування системи 

інституційного догляду та 

виховання дітей  

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Створення умов для забезпечення 

прав дитини-сироти, дитини, поз-

бавленої батьківського піклу-

вання, на проживання і 

виховання в сім’ї, або в умовах 

максимально наближених до 

сімейного середовища та ство-

рення системи якісних і ефек-

тивних форм альтернативного 

догляду 

149.  Виконання заходів Держав-

ної соціальної програми 

«Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 

2021 року 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Удосконалення регіональної сис-

теми захисту прав та інтересів 

дітей на території області 

150.  Контроль за умовами утри-

мання та виховання, термі-

ном перебування дітей у 

центрах соціально-психоло-

гічної реабілітації дітей 

області (м. Суми, м. Шостка, 

с. Хоружівка Недригайлівсь-

кого району) 

Березень Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Дотримання  встановлених  тер-

мінів   перебування  в   закладі  

(9 місяців), контроль стану утри-

мання та умов виховання дітей-

вихованців центрів соціально-

психологічної реабілітації, якість 

надання комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, ме-

дичної, правової допомоги  

151.  Висвітлення кращого пози-

тивного досвіду функціону-

вання сімейних форм на 

Березень Служба у справах дітей 

 

Купрейчик І.В. Популяризація сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського пік-
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Сумщині (створення відео- 

сюжетів на телебаченні, 

радіо, статей у друкованих 

ЗМІ) 

лування, висвітлення стану 

розвитку сімейних форм на 

Сумщині, створення позитивного 

іміджу жінки-матері 

2. Вирішення питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або 

влаштування дітей, які внаслідок смерті  батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків  

чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей 

Забезпечення пріоритету сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

152.  Моніторинг та контроль за 

станом призначення та вип-

лати державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, які 

влаштовані в сім’ї опіку-

нів/піклувальників, прийомні 

сім’ї, дитячі будинки сімей-

ного типу, грошового забез-

печення батькам-вихователям 

та прийомним батькам  

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Контроль за виплатою соціальної 

допомоги на дітей у прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімей-

ного типу, грошове забезпечення 

батькам-вихователям та прийом-

ним батькам 

153.  Моніторинг та аналіз ін-

формації, внесеної до Єдиної 

інформаційно-аналітичної 

системи «Діти» щодо дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

усиновлених, влаштованих до 

прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу та 

забезпечення пріоритету 

сімейного виховання 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Постійний моніторинг та аналіз 

Єдиної інформаційно-аналітичної 

система «Діти» з виявлення дітей, 

які мають підстави до усинов-

лення чи влаштування до 

опікунських, прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу. 

Забезпечення сімейними форма-

ми виховання 92% статусних 

дітей по області 
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154.  Консультативні зустрічі з 

кандидатами в усиновлювачі, 

прийомні батьки, батьки-

вихователі щодо порядку 

влаштування дітей та 

встановлення контакту 

Протягом 

кварталу 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення розвитку сімейних 

форм виховання в області по мірі 

звернення кандидатів в усинов-

лювачі 

155.  Наповнення Всеукраїнського 

національного порталу 

«sirotstvy.net» інформацією 

про дітей, які можуть бути 

усиновлені 

Протягом  

кварталу 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення висвітлення інфор-

мації про дітей, які мають правові 

підстави для усиновлення 

156.  Наповнення порталу 

www.changeonelife.org.ua 

благодійного фонду про-

грами «Зміни одне життя – 

Україна» анкетами дітей, які 

можуть бути усиновлені 

   Наповнення порталу анкетами 

дітей, які можуть бути влаш-

туваними до сімейних форм ви-

ховання відповідно до спільного 

меморандуму про співпрацю 

157.  Взяття дітей на регіональний 

облік з усиновлення 

Протягом  

кварталу 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення права дитини на 

усиновлення на регіональному 

рівні 

158.  Моніторинг та контроль  здій-

нення виплати одно-разової 

грошової допомоги дітям-си-

ротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 

яким у 2020 році виповниться 

18 років 

Березень Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення своєчасної виплати 

одноразової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким у  

2020 році виповниться 18 років 

159.  Контроль ведення регіональ-

ного обліку єдиної інформа-

ційно-аналітичної системи 

«Діти» 

Протягом  

кварталу 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення наповнення Єдиної 

інформаційно-аналітичної систе-

ми «Діти» 

http://www.changeonelife.org.ua/
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Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

160.  Моніторинг, аналіз та 

контроль діяльності служб у 

справах дітей області щодо 

захисту прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування на квар-

тирний облік та на земельні 

частки (паї) 

Січень Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення прав дитини на 

отримання житла, оформлення та 

реєстрація права власності дітей 

на земельні частки (паї), отри-

мання орендної плати за користу-

вання земельною власністю дітей  

 

161.  Моніторинг та контроль стану 

захисту майнових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Січень Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення збереження права 

дітей на власність, права кори-

стування житловим приміще-

нням, отримання пенсій, со-

ціальних виплат, оформлення та 

реєстрацію спадкових прав 

3. Дотримання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування  

та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ,  організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності  

і підпорядкування з питань охорони дитинства, здійснення контролю з питань сім’ї, дитинства та неповнолітніх 

Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення,  

влаштування дітей на повне державне утримання 

162.  Проведення засідання колегії 

служби у справах дітей 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

Протягом  

кварталу 

Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення захисту прав та 

законних інтересів дітей 

163.  Здійснення контролю за умо-

вами утримання і виховання 

дітей у закладах для дітей-

сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування, 

спеціальних установах і 

Січень Служба у справах дітей Купрейчик І.В. Забезпечення захисту прав та 

законних інтересів дітей у 

результаті здійснення перевірок 

службами у справах дітей та 

території області та складання 

акту перевірки. Інформування 
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закладах соціального захисту 

для дітей незалежно від 

форми власності 

Міністерство соціальної політики 

у разі виявлення факту 

порушення умов утримання та 

виховання дітей у закладах та 

спеціальних установах для дітей-

сиріт   

ХІ. ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ, СІМʼЯ ТА МОЛОДЬ 

1. Молодіжна політика  

Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді 

164.  Проведення школи вихо-

ванців гри «Сокіл «Джура» 

12-14 січня Управління молоді та 

спорту  

Боршош І.С. Практична підготовка учнівської 

молоді до обласних етапів гри 

«Сокіл «Джура» 

165.  Проведення навчального 

семінару для переможців 

обласного конкурсу проектів, 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства у 

сфері роботи з дітьми та 

молоддю, для реалізації яких 

надається фінансова під-

тримка «Фінансовий та 

проектний менеджмент для 

громадських організацій» 

16 січня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Надання практичних знань, 

умінь та навичок з реалізації, 

фінансового та бухгалтерського 

менеджменту керівникам проек-

тів – переможцям обласного 

конкурсу 

166.  Інформаційно-просвітницька 

акція з нагоди Дня Собор-

ності України 

20-22 січня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Розвиток національної свідо-

мості шляхом максимального 

інформування населення щодо 

історії виникнення та від-

значення даної події 

167.  Реалізація проекту стажу-

вання молоді в органах влади 

«Публічна служба – сучасний 

формат» 

Січень – 

березень 

Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Профорієнтаційна робота зі 

студентською молоддю. Підви-

щення її рівня зацікавленості в 

участі на державній службі 
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168.  Засідання координаційної 

ради з питань національно-

патріотичного виховання при 

Сумській обласній державній 

адміністрації 

13 лютого Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Обговорення реалізації програ-

ми національно-патріотичного 

виховання на 2018-2020 роки 

 

169.  Організація та проведення 

акції, присвяченої вша-

нуванню пам'яті Героїв 

небесної сотні «Герої не 

вмирають» 

20-22 лютого Управління молоді та 

спорту 

Боршош І.С. Вшанування подвигу українців – 

борців за свободу та 

незалежність держави, шляхом 

інформування та залучення 

молоді до акції 

170.  Відкриті лекції національно-

патріотичного спрямування  

Лютий Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Підвищення рівня обізнаності та 

патріотичної свідомості молоді 

області 

171.  Реалізація інформаційно- 

аналітичного проекту «Моло-

діжний портрет Сумщини»  

Лютий-

березень 

Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Залучення молоді області у 

реалізації молодіжної політики, 

встановлення довіри і нала-

годження співпраці, покращення 

роботи молоді  в громадах 

172.  Організація заходів до 

Шевченківських днів  

9-10 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Духовне виховання молоді, вияв-

лення інтересу до прочитання 

творів Шевченка, глибоке 

дослідження його географії, 

життєвого і творчого шляху з 

метою поглиблення особистих 

знань та вияву поваги і любові до 

Кобзаревого слова 

173.  Міжрегіональний форум 

розвитку вуличних культур 

29 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Підтримка творчої молоді та 

здорового способу життя  

174.  Проведення інформаційної 

кампанії щодо відбору 

учасників у Всеукраїнській 

спортивно-патріотичній грі 

Березень Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Інформування 2000 молодих осіб 

щодо можливості прийняття 

участі у Всеукраїнській спор-

тивно-патріотичній грі «Гурби-
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«Гурби-Антонівці» Антонівці» 

175.  Організація військово-

тактичної підготовки та 

навчання, у тому числі в 

містах та районах області 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Охоплення практичними нав-

чанням з військово-тактичної 

підготовки понад 1000 молодих 

осіб з числа учнівської молоді 

176.  Інформаційно-просвітницька 

акція з питань становлення та 

розвитку молоді в умовах 

сучасної історії України, 

особливо в умовах прове-

дення АТО/ООС 

Протягом 

кварталу 
Управління молоді та 

спорту 

Боршош І.С. Інформування населення області 

щодо формування сучасних 

сторінок історії держави на 

прикладах подвигів учасників 

АТО/ООС 

177.  Комплекс акцій та заходів у 

рамках Всеукраїнських акцій 

«Зробимо Україну чистою» 

та «Відповідальність почи-

нається з мене» 

Протягом 

кварталу 
Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Формування громадянської сві-

домості молоді та екологічне 

виховання, шляхом залучення до 

організації та участі у від-

повідних тематичних заходах 

178.  Проведення семінарів прак-

тикумів, теоретиків та 

форумів національно-патріо-

тичного виховання 

Протягом 

кварталу 
Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Проведення 4 заходів для 

підвищення кваліфікаційного та 

освітнього рівня спеціалістів з 

міст та районів області з питань 

національно-патріотичного вихо-

вання 

179.  Підтримка заходів Сумсь-

кого осередку ПЛАСТ  

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 

Боршош І.С. Підтримка пластового руху в 

області, популяризація здорового 

способу життя серед молоді 

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоровʼя серед молоді 

180.  Цикл виїздів у рамках 

проекту «Волонтер-2020» 

громадською організацією 

Березень Управління молоді та 

спорту  

Боршош І.С. Розвиток волонтерства, гума-

нітарна та психологічна 

підтримка бійців, які 
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«Волонтерський рух Сум-

щини» 

перебувають в зоні АТО/ООС  

181.  Організація та проведення 

Всеукраїнського Віденського 

благодійного балу в рамках 

акції «Серце до серця»  

27 березня Управління молоді та 

спорту  

Боршош І.С. Популяризація волонтерського 

руху  

182.  Проведення комплексу захо-

дів, спрямованих на профі-

лактику соціально небезпеч-

них хвороб серед молоді  

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту  

Боршош І.С. Зниження рівня вживаності 

алкоголю та тютюнопаління 

серед молоді, особливо шкіль-

ного віку, пропаганда здорового 

способу життя, підвищення 

рівня свідомого ставлення до 

власного здоров’я 

Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) 

183.  Організація та проведення 

фестивалю «Шкільна ліга 

сміху» 

24 лютого Управління молоді та 

спорту  

Боршош І.С. Розвиток творчих здібностей 

молоді, естетичного виховання та 

самовдосконалення молоді 

184.  Організація та проведення 
тренінгів та семінарів для 
студентської молоді «Роль та 
значення органів студентсь-
кого самоврядування» та 
«Молодіжна школа лідер-
ства» 

15 березня Управління молоді та 
спорту  

Боршош І.С. Підготовка та навчання близько 
200 молодих лідерів з числа 
членів інститутів громадянського 
суспільства та органів студент-
ського самоврядування 

185.  Проведення молодіжного 
реаліті-шоу «Останній сту-
дент» 

15 березня  Управління молоді та 
спорту  

Боршош І.С. Розвиток в учасників навичок 
комунікації, співпраці, прий-
няття рішень та вирішення 
проблем 

186.  Фестиваль відкритої обласної 
ліги КВН «СумКа» 

16 березня Управління молоді та 
спорту  

Боршош І.С. Підтримка КВНівського руху 
молодих осіб, що є його 
активними учасниками як 
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окремого жанру молодіжної 
культури та неформальної освіти 

187.  Проведення інформаційної 
кампанії щодо діяльності 
управління та реалізації ним  
молодіжної політики стосов-
но створення молодіжних 
центрів в об’єднаних 
територіальних громадах  

Протягом 
кварталу  

Управління молоді та 
спорту  

Боршош І.С. Здійснення 5 виїздів в об’єднані 
територіальні громади області, 
розробка плану дій щодо 
створення в цих громадах 
молодіжних просторів  

188.  Здійснення презентаційних та 

інформаційних заходів, у 

тому числі у форматі 

створення відео-матеріалу, 

спрямованих на підвищення 

ролі молоді Сумщини 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту  

Боршош І.С. Створення та розповсюдження 

3 відео-роликів спрямованих на 

підвищення знань молоді щодо 

розвитку молодіжної політики в 

області 

Створення умов, спрямованих на працевлаштування молоді 

(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) 

189.  Молодіжна бізнес-школа 

«Youth&Business» 

Січень Управління молоді та 

спорту 

Боршош І.С. Проведення тренінгів та майстер-

класів для 100 представників біз-

нес-орієнтованої молоді області  

190.  Проведення тренінгів, ігор, 

дебатних шкіл тощо для 

потенційних волонтерів, з 

питань розвитку молодіж-

ного підприємництва та з 

питань зайнятості 

Січень Управління молоді та 

спорту  

Боршош І.С. Підтримка та розвиток 

волонтерського руху, як вто-

ринної зайнятості, проведення 

щонайменше 4 бізнес-шкіл 

191.  Дослідження та аналіз із питань 

зайнятості молоді, основних 

потреб, проблем та шляхів 

вирішення 

Протягом  

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 

Боршош І.С. Визначення основних показників, 

критеріїв, проблем зайнятості 

молоді 

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям 
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192.  Реалізація проектів – пере-

можців обласних конкурсів 

проектів інститутів грома-

дянського суспільства 

Протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 

Боршош І.С. Створення пізнавально-дослід-

ницьких програм про мало-

відомих уродженців Сумської 

області та їхній внесок у розвиток 

громадянського суспільства  

України, фіксування спогадів, 

артефактів про цих особистостей, 

фінансова підтримка проектів 

інститутів громадянського сус-

пільства 

2. Фізична культура та спорт (на виконання програми розвитку фізичної культури та спорту в Сумській області на 2017-2020 роки) 

Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібностей 

обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму 

193.  Чемпіонат України з хокею 

на траві в приміщеннях серед 

жінок 

9-13 січня 

6-10 лютого 

Управління молоді та 

спорту  

 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

хокею на траві в області, під-

вищення спортивної майстер-

ності, пропаганда здорового 

способу життя 

194.  Чемпіонат області зі швидких 

шахів присвячений Дню 

Соборності України 

17-19 січня Управління молоді та 

спорту  

 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток шахів 

в області, підвищення спортивної 

майстерності, пропаганда здоро-

вого способу життя 

195.  Відкритий чемпіонат Сумсь-

кої області з легкої атлетики  

19-20 січня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

легкої атлетики в області, 

підвищення спортивної майстер-

ності, пропаганда здорового 

способу життя 

196.  Відкритий кубок області з 

біатлону на призи срібної 

призерки Олімпійських ігор в 

23 січня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

біатлону в області, підвищення 

спортивної майстерності, пропа-
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Нагано, заслуженого майстра 

спорту України О. Петрової 

ганда здорового способу життя 

197.  Чемпіонат України з хокею 

на траві в приміщенні серед 

юнаків 2004-2005 років 

народження 

23 січня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

хокею на траві в області, під-

вищення спортивної майстер-

ності, пропаганда здорового 

способу життя 

198.  Чемпіонат області з біатлону 

 

23-25 січня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

біатлону в області, підвищення 

спортивної майстерності, пропа-

ганда здорового способу життя 

199.  Чемпіонат області із самбо 

серед чоловіків, жінок, юна-

ків 2008-2009, 2010, 2011 ро-

ків народження та дівчат 

2008-2009 років народження 

25 січня  Управління молоді та 

спорту  

 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток самбо 

в області, підвищення спортивної 

майстерності, пропаганда здоро-

вого способу життя 

200.  Засідання обласної атеста-

ційної комісії по присвоєнню 

кваліфікаційних категорій 

тренерам-викладачам з видів 

спорту 

29 січня 

 

Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Визначення рівня кваліфікації 

тренерів-викладачів 

201.  Чемпіонат України з хокею 
на траві серед чоловіків 

30 січня – 
3 лютого 

Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
хокею на траві в області, під-
вищення спортивної майстер-
ності, пропаганда здорового 
способу життя 

202.  Чемпіонат області серед 
юнаків з хокею з шайбою 

Протягом 
кварталу 

Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
хокею з шайбою в області, під-
вищення спортивної майстер-
ності, пропаганда здорового 
способу життя 

203.  Відкриті обласні змагання з 3-6 лютого Управління молоді та Боршош І.С. Популяризація та розвиток 



 

 

52 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

біатлону на призи президента 
Сумської обласної організації 
федерації біатлону України 

спорту біатлону в області, підвищення 
спортивної майстерності, пропа-
ганда здорового способу життя 

204.  Всеукраїнські змагання з 
біатлону серед юнаків та  
дівчат 

4-7 лютого,  
8-10 лютого 

Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
біатлону в області, підвищення 
спортивної майстерності, 
пропаганда здорового способу 
життя 

205.  Відкритий чемпіонат та 
першість області по окремим 
дистанціям з ковзанярського 
спорту 
 

7-9 лютого Управління молоді та 
спорту  

 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
ковзанярського спорту в області, 
підвищення спортивної майстер-
ності, пропаганда здорового 
способу життя 

206.  Всеукраїнські змагання з 
біатлону серед юнаків та  
дівчат 

11-14 лютого,  
16-17 лютого 

Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
біатлону, підвищення спортивної 
майстерності, пропаганда здоро-
вого способу життя 

207.  Чемпіонат України з хокею 
на траві в приміщеннях серед 
дівчат  2006-2007 років наро-
дження 

13-17 лютого Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
хокею на траві, підвищення 
спортивної майстерності, пропа-
ганда здорового способу життя 

208.  Чемпіонат Сумської області з 
панкратіону серед старших 
юнаків та юніорів 2000-2001, 
2002-2003 років народження  

14-16 лютого Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток панк-
ратіону в області, підвищення 
спортивної майстерності, пропа-
ганда здорового способу життя 

209.  Чемпіонат України зі 
спортивного орієнтування на 
лижах серед ветеранів  

20-24 лютого Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
спортивного орієнтування в об-
ласті, пропаганда здорового спо-
собу життя, поширення ідей 
активного та здорового довго-
ліття 

210.  Чемпіонат Сумської області з 
армспорту 

20 лютого Управління молоді та 
спорту 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
армспорту в області, підвищення 
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спортивної майстерності, пропа-
ганда здорового способу життя 

211.  Відкрита першість області 
серед учнів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та від-
критий кубок області на 
призи триразового Чемпіона 
світу серед молоді 
О.Ушкаленка з лижних гонок 
Чемпіонат області серед 
дорослих, юніорів та юніо-
рок, юнаків та дівчат з лиж-
них гонок 

20-24 лютого Управління молоді та 
спорту  

 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
лижних гонок в області, 
підвищення спортивної майстер-
ності, пропаганда здорового 
способу життя 

212.  Чемпіонат України зі спор-

тивного орієнтування (дорос-

лі, юніори, юнаки), Кубок 

України (на лижах) 

20-24 лютого Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток спор-

тивного орієнтування, підви-

щення спортивної майстерності, 

пропаганда здорового способу 

життя 

213.  Чемпіонат України з хокею 

на траві в приміщенні серед 

юнаків  2008-2009 років на-

родження 

20-24 лютого Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

хокею на траві, підвищення 

спортивної майстерності, пропа-

ганда здорового способу життя 

214.  Всеукраїнські змагання з 

лижних гонок серед юнаків 

та дівчат, II етап та етап 

розіграшу Кубка України 

25 лютого- 

1 березня 

Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток лиж-

них гонок, підвищення спортив-

ної майстерності, пропаганда 

здорового способу життя 

215.  Засідання обласної атеста-

ційної комісії по присвоєнню 

кваліфікаційних категорій 

тренерам-викладачам з видів 

спорту 

27 лютого 

 

Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Визначення рівня кваліфікації 

тренерів-викладачів 

216.  Чемпіонат України з хокею 27 лютого-  Управління молоді та Боршош І.С. Популяризація та розвиток 
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на траві в приміщеннях серед 

дівчат 2008-2009 2009 років 

народження 

2 березня спорту хокею на траві, підвищення 

спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

217.  Чемпіонат Сумської області з 

шашок серед чоловіків і 

жінок, юнаків, дівчат (пів-

фінал, фінал) 

Лютий Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

шашок в області, підвищення 

спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

218.  Чемпіонат області з греко-

римської боротьби 

1-3 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

греко-римської боротьби в 

області, підвищення спортивної 

майстерності, пропаганда здоро-

вого способу життя 

219.  Відкритий чемпіонат Сум-

ської області з кіокушинкай 

карате у розділі «куміте» 

2-4 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

кіокушинкай карате (WKO) в 

області, підвищення спортивної 

майстерності, пропаганда 

здорового способу життя 

220.  Відкритий чемпіонат  Сум-

ської області зі спортивної 

радіопеленгації (юнаки, 

юніори) 

5-8 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

спортивної радіопеленгації в 

області, підвищення спортивної 

майстерності, пропаганда здо-

рового способу життя 

221.  Відкритий чемпіонат області 

з шорт-треку 

 

6-8 березня  Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток шорт-

треку в області, підвищення 

спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

222.  Чемпіонат області з шахів 

серед чоловіків та жінок 

10-15 березня  Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

шахів, підвищення спортивної 

майстерності, пропаганда здоро-

вого способу життя 

223.  Кубок України, Всеукраїнсь-

кий турнір з козацького 

14-17 березня  Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

козацького двобою, підвищення 
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двобою  спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

224.  Чемпіонат області з кла-

сичного та екіпірувального 

пауерліфтингу серед усіх 

вікових груп  

14-15 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

пауерліфтингу в області, під-

вищення спортивної май-

стерності, пропаганда здорового 

способу життя 

225.  Зональні змагання до 

чемпіонату України з греко-

римської боротьби серед 

молодших юнаків до 15 років 

15-16 березня  Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

греко-римської боротьби в 

області, підвищення спортивної 

майстерності, пропаганда здо-

рового способу життя 

226.  Чемпіонат України з комбат 

Дзю-Дзюцу (дорослі, юніори, 

юнаки, молодші юнаки) 

20-22 березня  Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

комбат Дзю-Дзюцу, підвищення 

спортивної майстерності, пропа-

ганда здорового способу життя 

227.  Всеукраїнські змагання з 

танцювального спорту 

20-23 березня  Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

танцювального спорту, підви-

щення спортивної майстерності, 

пропаганда здорового способу 

життя 

228.  Відкриті обласні змагання 

«Гвардійський ривок», 1 етап, 

Чемпіонат області з гирьо-

вого спорту серед ветеранів  

21-22 березня  Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

гирьового спорту, підвищення 

спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

229.  Чемпіонат Сумської області з 

футзалу 

21-22  березня Управління молоді та 

спорту  

 

Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

футзалу в області, підвищення 

спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

230.  Всеукраїнські змагання з 

гирьового спорту (довгий 

22-24 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

гирьового спорту, підвищення 
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цикл, ривок) спортивної майстерності, про-

паганда здорового способу життя 

231.  Міжнародний  дитячий тур-

нір з хокею на траві «Висхід-

ні зірочки», юнаки та дівчата 

2008-2009 років народження 

26-29 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

хокею на траві в області, 

підвищення спортивної майстер-

ності, пропаганда здорового 

способу життя 

232.  Чемпіонат України з есте-

тичної групової гімнастики 

(юніори, юнаки, діти), 

всеукраїнські змагання «Гра-

ція» 

27-29 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

естетичної групової гімнастики, 

підвищення спортивної майстер-

ності, пропаганда здорового 

способу життя 

233.  Засідання обласної атеста-

ційної комісії по присвоєнню 

кваліфікаційних категорій 

тренерам-викладачам з видів 

спорту 

30 березня Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Визначення рівня кваліфікації 

тренерів-викладачів 

234.  Сумський лижний марафон Березень Управління молоді та 

спорту 
Боршош І.С. Популяризація та розвиток 

зимових видів спорту в області, 

залучення широких верств 

населення до рухової активності, 

пропаганда здорового способу 

життя 

ХІІ. КУЛЬТУРА 

Реалізація в Сумській області державної політики в галузі культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, кінематографії, 

музейної та заповідної справи, бібліотечної діяльності та культурно-мистецької освіти 

Сприяння створенню регіонального культурно-мистецького продукту і формування цілісного культурно-мистецького простору 

235.  Обласні різдвяні заходи 

«Новорічна феєрія казки» 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Забезпечення змістовного доз-

вілля різних категорій населення. 

Естетичне виховання підрос-

таючого покоління (до 3000 гля-

дачів) 
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236.  Концерт до Дня Соборності 

«Соборна. Єдина. Непо-

дільна» 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Відзначення в області події 

державного значення, сприяння 

патріотичному вихованню, за- 

безпечення культурно-мистець-

кого обслуговування населення 

(до 310 глядачів) 

237.  Обласна творча лабораторія 

для керівників хореограф-

фічних колективів 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Підвищення професійного рівня 

керівників аматорських танцю-

вальних колективів клубних 

закладів Сумської області у 

жанрі сучасної, естрадної, 

класичної та бальної хореографії. 

Орієнтовна кількість учасників 

семінару – 60 осіб 

238.  Концерт-реквієм до дня 

Героїв Небесної Сотні «Їх 

зустріли небеса» 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Відзначення в області події 

держав-ного значення, вша-

ування Героїв Небесної Сотні, 

сприяння патріотичному вихо-

ванню, забезпечення культурно-

мистецького обслуговування 

населення (до 310 осіб) 

239.  Концерт української пісні до 

Міжнародного дня рідної 

мови «Промені рідної мови» 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Відзначення в області події 

держав-ного значення, сприяння 

розвиткові та популяризації 

україномовних музичних жанрів, 

культурно-мистецьке обслугову-

вання населення (до 270 осіб) 

240.  Цикл концертів Сумської 

обласної філармонії до 

Міжнародного дня прав 

жінок і миру 

Березень Управління культури Боршош І.С. Вшанування жіноцтва області 

засобами культурно-мистецької 

роботи. Сприяння утвердженню 

гендерної культури в суспільстві. 

Культурно-мистецьке обслуго-
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вування населення (до 600 осіб) 

241.  Обласні заходи до 

Міжнародного дня прав 

жінок і миру «Жінки 

Сумщини за мир та злагоду»               

Березень Управління культури Боршош І.С. Сприяння утвердженню гендер-

ної культури в суспільстві, вша-

нування жіноцтва. Орієнтовна 

кількість глядачів – 800 осіб, 

кількість учасників – 20 ама-

торських колективів та окремих 

виконавців області (180 осіб) 

242.  Обласні заходи до річниці з 

дня народження Т.Г.Шев-

ченка «Вінок пам’яті 

Кобзарю» 

9 березня Управління культури Боршош І.С. Вшанування пам’яті Великого 

Кобзаря. Сприяння патріо-

тичному вихованню населення. 

Надання послуги для 310 осіб 

243.  Обласна культурно-просвіт-

ницька акція «Тарасове 

слово» та відбірковий 

конкурс читців, присвячений 

пам’яті Т.Г.Шевченка 

Березень Управління культури Боршош І.С. Популяризація творчості 

Т.Г.Шевченка, залучення молоді 

до вивчення та мистецького 

відтворення творів сучасної 

української літератури. Орієн-

товна кількість учасників 

конкурсної програми – 45 осіб 

244.  Обласна творча лабораторія з 

естрадного вокалу 

Березень Управління культури Боршош І.С. Підвищення професійного рівня 

керівників клубних формувань 

вокального жанру та підготовка 

до проведення у 2020 році 

конкурсно-фестивальних заходів 

з естрадного виконавства. 

Орієнтовна кількість учасників 

семінару – 30 осіб 

245.  Участь аматорських колек-

тивів-переможців обласного 

фестивалю народної хорео-

графії «Поліські візерунки» у 

Березень Управління культури Боршош І.С. Популяризація творчості кращих 

танцювальних колективів Сум-

щини за межами області 
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другому регіональному турі 

Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу народної хорео-

графії імені Павла Вірського 

у місті Харкові 

246.  Обласний конкурс театраль-

ного мистецтва «Сумська 

Мельпомена» 

Березень Управління культури Боршош І.С. Стимулювання роботи теат-  

рально-видовищних закладів для 

створення та вдосконалення 

театрального мистецтва. Куль-

турно-мистецьке обслуговування 

населення до 5000 осіб 

247.  Всеукраїнський театральний 

фестиваль «Чехов-фест» 

Березень Управління культури Боршош І.С. Урізноманітнення змістовного 

дозвілля населення, підтримка 

громадського театрального руху, 

підвищення рівня естетичного 

виховання жителів регіону. 

Культурно-мистецьке обслугову-

вання населення до 7000 осіб 

248.  Обласний фестиваль народ-
ної творчості «З любов’ю віч-
ною до тебе, рідний краю», 
присвячений 30-й річниці 
незалежності України  

Протягом 
кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Проведення творчих звітів міст, 
районів та об’єднаних терито-
ріальних громад області за 
участю майстрів та аматорів 
народного мистецтва, поетів, 
літераторів, композиторів, 
майстрів декоративно-приклад-
ного мистецтва, виставок фото-, 
відеоробіт, присвячених 30-й 
річниці незалежності України. 
Здійснення аналізу творчого 
стану 2244 аматорських творчих 
колективів Сумщини, 462 клубів 
за інтересами та любительських 
об’єднань. Орієнтовна кількість 
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глядачів – 7000 осіб, кількість 
учасників – до 3000 осіб 

249.  Регіональний етап Всеук-
раїнського огляду-конкурсу 
клубних закладів у сільській 
місцевості 

Протягом 
кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Створення умов для поширення 
кращого досвіду роботи сіль-
ських клубних закладів та під-
вищення престижу професії 
клубного працівника, сприяння в 
реалізації інноваційних культур-
но-мистецьких проектів, спрямо-
ваних на духовне відродження 
села з урахуванням традицій, 
звичаїв, обрядів, самобутності та 
особливостей територіальної 
громади. Орієнтовна кількість 
учасників – 55 клубних закладів 
області 

250.  Участь творчих колективів та 

окремих виконавців у все-

українських, регіональних та 

міжнародних культурно-мис-

тецьких заходах (за окремим 

планом) 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Представлення культурно-мис-

тецького продукту області на 

всеукраїнських, регіональних та 

міжнародних рівнях. Сприяння 

обміну досвідом 

251.  Акція з культурного обслуго-

вування населення області 

«Театр у районі» (за окремим 

графіком) 

 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Надання якісної мистецької 

послуги для жителів сільської 

місцевості. Популяризація теат-

рального мистецтва в області. 

Орієнтовна кількість глядачів 

11000 осіб  

252.  Створення театральними ко-

лективами прем’єрних вистав 

для дорослого глядача та 

дітей (за окремим планом) 

 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Створення конкуренто-спро-

можних на національному та 

міжнародному рівнях теат-

ральних вистав, з використанням 

кращих зразків української та 
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світової драматургії. Сприяння 

задоволенню культурно-есте-

тичних потреб мешканців 

області та її гостей  

253.  Реалізація програми теат-

ральних показів вистав для 

студентської молоді, студен-

тів професійно-технічних за-

кладів області «Майстри 

мистецтв  майбутнім майст-

рам виробництва» 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Сприяння формуванню есте-

тичних смаків, духовному зрос-

танню молоді. Орієнтовна 

кількість учасників до 4500 осіб  

 

254.  Обслуговування дітей та 

юнацтва області театрально-

видовищними закладами у 

канікулярні періоди (за 

окремим планом) 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Сприяння духовному зростанню 

дітей та юнацтва. Органі- 

зація змістовного дозвілля (до 

20000 осіб) 

255.  Гастрольна діяльність театрів 

по містах та сільських 

населених пунктах області, 

Україні (за окремим планом) 

 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Популяризація доробок теат-

ральних колективів, сприяння 

обміну творчими здобутками, 

організація доступу глядачів до 

кращих зразків театрального 

мистецтва незалежно від місця 

проживання  

256.  Участь театрів у між-

народних, всеукраїнських та 

регіональних театральних 

фестивалях  

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Популяризація доробок теат-

ральних колективів, сприяння 

обміну творчими здобутками, 

пошук нових мистецьких форм  

Охорона нерухомої культурної спадщини та їх історичного середовища 

257.  Заходи щодо обґрунтування 

визначення зон охорони 

пам’яток археології  

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Формування електронного ре-

сурсу про об’єкти культурної 

спадщини області 
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258.  Виготовлення облікової до-

кументації на об’єкти неру-

хомої культурної спадщини 

державного історико-куль-

турного заповідника «Посул-

ля» 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Удосконалення системи обліку та 

охорони об’єктів культурної 

спадщини регіону 

259.  Розробка та виготовлення 

проектів землеустрою щодо 

відведення земельних діля-

нок, на яких розташовані 

пам’ятки археології держав-

ного історико-культурного 

заповідника «Посулля»  

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Забезпечення збереження пам’я-

ток та їх історичного середовища, 

раціонального використання 

260.  Паспортизація об’єктів куль-

турної спадщини 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Гармонізація інформації про 

пам’ятки області до стандартів 

міжнародних конвенцій з охоро-

ни культурної спадщини. Форму-

вання електронного ресурсу про 

об’єкти культурної спадщини 

області. Проведення робіт з  

75 об’єктами  

261.  Проведення турів з попу-

ляризації культурної спад-

щини Сумської області 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Забезпечення популяризації 

об’єктів культурної спадщини. 

Сприяння формуванню іміджу 

території, її інвестиційної 

привабливості  

262.  Участь у всеукраїнських, 

регіональних та міжнародних 

заходах з пам’ятко-охоронної 

роботи 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Представлення регіону у сере-

довищі з питань культурної 

спадщини, поширення інформації 

про культурну спадщину, обмін 

досвідом, підвищення каліфі-

кації 
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263.  Засідання Консультативної 

ради з питань охорони 

культурної спадщини при 

управлінні культури Сумсь-

кої обласної державної 

адміністрації 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Забезпечення професійного коле-

гіального вирішення питань 

дослідження, охорони, відтво-

рення та збереження об’єктів 

культурної спадщини, тради-

ційного середовища 

264.  Видання інформаційних ма-

теріалів з популяризації 

історико-культурної спад-

щини  

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Популяризація історико-куль-

турної спадщини області, 

сприяння формуванню іміджу 

території, росту інвестиційної 

привабливості  

Удосконалення у регіоні системи культурно-мистецької освіти 

265.  ХIІІ Регіональна методична 

конференція викладачів фор-

тепіанних відділів початко-

вих спеціалізованих мисте-

цьких навчальних закладів, 

м. Ромни 

Січень Управління культури Боршош І.С. Обмін педагогічним досвідом. 

Підвищення кваліфікації викла-

дачів фортепіанних відділів 

мистецьких шкіл області. 

Орієнтовна кількість учасників 

до 100 осіб 

266.  3-й етап Всеукраїнського 

конкурсу учнівської твор-

чості в номінаціях «Обра-

зотворче мистецтво» та  

«Декоративно-прикладне 

мис-тецтво» 

Січень Управління культури Боршош І.С. Здійснення відбору претендентів 

для участі у Всеукраїнському 

конкурсі учнівської творчості, 

присвяченому Т.Г.Шевченку  

267.  Відкриття обласного Центру 

роботи з обдарованою молод-

дю в Сумському вищому 

училищі мистецтв і культури 

ім. Д.С.Бортнянського 

Лютий 

 

Управління культури Боршош І.С. Виявлення талановитої, обда-

рованої молоді серед учнів 

початкових мистецьких шкіл  

області, що бажають отримати 

спеціальну культурно-мистецьку 

освіту, надання консультаційної 

допомоги щодо вступу 
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268.  Всеукраїнський конкурс 

юних виконавців на народ-

них інструментах «Віртуози 

Сумщини» 

Березень Управління культури Боршош І.С. Виявлення та підтримка тала-

новитої молоді, популяризація 

гри на народних музичних 

інструментах, удосконалення 

професійної майстерності ви-

конавців. Орієнтовна кількість 

конкурсантів до 100 учнів 

269.  Обласні конкурси серед учнів 

мистецьких шкіл області 

Березень Управління культури Боршош І.С. Надання методичної та прак-

тичної допомоги викладачам та 

учням, у рамках проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Орієнтовна кількість кон-

курсантів – 3000 учнів 

270.  Обласний пісенний дитячий 

фестиваль-конкурс виконав-

ців народної пісні «Чарівні 

джерела» 

 

Березень Управління культури Боршош І.С. Виявлення та популяризація 

кращих зразків пісенної та 

фольклорної спадщини регіону, 

підтримки обдарованих дітей та 

молоді у напрямку української 

народнопісенної творчості, 

виховання у молодого покоління 

любові до української народної 

пісні. Орієнтовна кількість 

учасників – 30 колективів та 

окремих виконавців 

271.  XІІІ Всеукраїнський від-

критий  конкурс читців  

імені письменника-гумориста 

Остапа Вишні 

 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Популяризація творчості пись-

менника-земляка, виявлення 

серед студентів мистецьких 

навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації талановитих вико-

навців у жанрі гумору та сатири. 

Орієнтовна кількість учасників – 

50 виконавців, глядачів –  

250 осіб 



 

 

65 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

272.  Відкритий обласний фести-

валь-конкурс виконавців на 

народних інструментах 

«Конотопська розсипуха»,  

м. Конотоп  

Березень Управління культури Боршош І.С. Здійснення огляду дитячих 

колективів виконавців гри на 

народних інструментах. Фор-

мування культури гри на народ-

них інструментах. Орієнтовна 

кількість учасників – 40 колек-

тивів та окремих виконавців, 

глядачів до 300 осіб 

Забезпечення потреб населення у вільному безкоштовному доступі до легальних інформаційних ресурсів через бібліотечні заклади 

273.  Обласний тур Міжнародного 

конкурсу-єднання «На одній 

хвилі» (у рамках Між-

народного десятиліття збли-

ження культур за рішенням 

ООН) 

Протягом 

кварталу 

Управління культури Боршош І.С. Проведення міжнародного 

конкурсу на території регіону. 

Сприяння розвитку творчих 

здібностей користувачів-дітей 

(до 2000 осіб) 

274.  Дистанційне  навчання «Ін-

новаційні технології в роботі 

бібліотек об’єднаних тери-

торіальних громад області» 

Лютий Управління культури Боршош І.С. Оволодіння бібліотечними пра-

цівниками інноваційними  тех-

нологіями, методикою пошуку 

інформації в мережі Інтернет 

275.  Презентація книги «Мене не 

спинити» американської 

письменниці Ранії Хабібі 

Андерсон 

Лютий Управління культури Боршош І.С. Застосування нових форм 

роботи у бібліотеці. Залучення 

нових користувачів – 25 осіб 

276.  Обласний вебінар «Бібліо-

тека для дітей – територія 

творчості» 

Лютий 

 

 

Управління культури Боршош І.С. Підвищення фахового  рівня 

бібліотечних   працівників (до 

40 осіб), упровадження кращого 

досвіду роботи з корис-

тувачами-дітьми  

277.  Обласний тур Всеукра-

їнського конкурсу «Лідер 

читання» 

Лютий- 

березень 

Управління культури Боршош І.С. Проведення всеукраїнського 

заходу на території регіону. 

Підвищення  рівня  особистого 
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розвитку  дитини,  суспільної 

ролі  дитячих   бібліотек (до 

2000 осіб) 

278.  Обласний тур Всеукраї-

нського конкурсу «Творчі 

канікули» 

Лютий- 

березень 

Управління культури Боршош І.С. Організація відпочинку, оздо-

ровлення та змістовного 

дозвілля дітей і юнацтва під час 

літніх канікул (до 2000 осіб) 

279.  Свято поезії «Я лиш 

інструмент, в якому плачуть 

сни мого народу…» (до  

90-річчя від дня народження 

Л.Костенко) 

Березень Управління культури Боршош І.С. Популяризація кращих зразків 

української літератури та 

залучення до читання молоді 

280.  Міжнародна наукова кон-

ференція «А.П. Чехов і його 

творчість у соціокуль-

турному просторі ХХ – 

початку ХХІ століть» у 

рамках проведення Всеукра-

їнського театрального фес-

тивалю «Чехов-фест» (до 

160-річчя від дня народження 

письменника і драматурга) 

Березень Управління культури Боршош І.С. Вшанування та популяризація 

творчості Чехова-драматурга. 

Сприяння поглибленому ви-

вченню особливостей художньої 

манери письменника. Орієн-

товна кількість учасників – до 

300 осіб 

281.  Всеукраїнський тиждень 

дитячого читання «Тиждень 

книги відзначає в Україні 

дітвора»  

Березень Управління культури  Боршош І.С. Ознайомлення читачів-дітей з  

кращими творами національної, 

світової літератури, залучення 

до читання нових користувачів 

(до 50 осіб) 

 

Удосконалення основних функцій музейної та заповідної справи 
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282.  Проведення заходів з 

відзначення 100-річчя Укра-

їнської революції 1917-1921 

років 

Січень Управління культури Боршош І.С. Донесення інформації про події 

Української революції, вихо-

вання патріотизму та підвищення 

у громадян інтересу до історії 

України, Сумщини, мемо-

ріалізація музейними засобами 

подій та визначних постатей на 

Сумщині 

283.  Організація роботи пере-

сувної виставки з фондів 

Сумського обласного худож-

нього музею «Балтійська 

симфонія» у Лебединському 

міському художньому музеї 

ім. Б.К. Руднєва, м. Лебедин  

Січень Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи 

партнерських взаємостосунків. 

Виставки присвячені 100-річчю  

заснування Сумського округо-

вого художньо-історичного му-

зею. Орієнтовна кількість учас-

ників - 1200 осіб 

284.  Літературно-музична про-

грама «Але Лука і Псел 

кращі» (з нагоди 160-річчя 

від дня народження Антона 

Чехова) 

Січень Управління культури Боршош І.С. Вшанування А.П.Чехова – видат-

ного драматурга і письменника. 

Забезпечення поширення інфор-

мації про музейне зібрання, 

зв’язки А.Чехова з Україною. 

Збільшення кількості відвіду-

вачів музейного закладу. Орієн-

товна кількість учасників заходу 

до 300 осіб 

285.  Організація роботи пере-

сувної виставки з фондів 

Сумського обласного худож-

нього музею «Люди, квіти, 

птахи, звірі Марії  

Приймаченко» у комуналь-

ному закладі «Музейно-

виставковий центр «Тростя-

Лютий Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи 

партнерських взаємостосунків. 

Популяризація фондового зіб-

рання та сприяння естетичному 

вихованню відвідувачів на 

прикладах мистецької спадщини   

М.Приймаченко. Орієнтовна 
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нецький», м. Тростянець кількість учасників – 1000 осіб 

286.  Організація роботи пере-

сувної виставки з фондів 

Сумського обласного ху-

дожнього музею «На межі. 

Українське мистецтво кінця 

ХІХ-початку ХХ ст.» у Лебе-

динському міському худож-

ньому музеї ім. Б.К. Руднєва, 

м. Лебедин 

Березень Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи 

партнерських взаємостосунків. 

Виставки присвячені 100-річчю  

заснування Сумського округо-

вого художньо-історичного 

музею. Орієнтовна кількість 

учасників – 1100 осіб 

287.  Організація роботи пере-

сувної виставки з фондів 

Сумського обласного худож-

нього музею «Художник у 

провінції» (твори Костянтина 

Власовського) у кому-

нальному закладі «Музейно-

виставковий центр «Тростя-

нецький», м. Тростянець 

Березень Управління культури Боршош І.С. Формування міжмузейних кому-

нікацій, створення системи 

партнерських взаємостосунків. 

Популяризація фондового зі-

брання та сприяння естетичному 

вихованню відвідувачів на 

прикладах мистецької спадщини   

К. Власовського. Орієнтовна 

кількість учасників – 800 осіб 

288.  Організація та проведення 

заходів, пов’язаних з 

відзначенням 100-річчя від 

дня заснування Сумського 

округового художньо-істо-

ричного музею 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Відзначення ювілейної дати 

закладу, популяризація та 

поглиблення інтегрованості 

музею у соціокультурний 

простір України 

 

289.  Проведення державної екс-

пертизи культурних цін-

ностей на запит УМВС, СБУ, 

прокуратури, митних органів, 

державної виконавчої служби 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Всебічний аналіз, вивчення 

об’єктів експертизи, запобігання 

втрат культурних цінностей, 

складання експертних висновків, 

забезпечення передачі до 

Музейного фонду України 

предметів, які мають культурну 
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цінність 

290.  Тематичні заходи націо-

нально-патріотичного спря-

мування 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Національно-патріотичне вихо-

вання молоді музейними 

засобами, вшанування грома-

дянської мужності учасників 

подій Революції Гідності та 

воїнів АТО/ООС. Вшанування 

пам'яті жертв Другої світової 

війни 

291.  Тематичні заходи у рамках 

проголошеного ООН деся-

тиріччя біорізноманітності 

(2011-2020 роки) 

Протягом 

кварталу 
Управління культури Боршош І.С. Екологічне виховання населення 

музейними формами роботи. 

Поширення інформації про 

важливі природоохоронні об’єк-

ти області 

 

Сприяння формуванню громадянського суспільства 

 

292.  Заходи до Новорічних та 

Різдвяних свят 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

293.  Заходи до Дня Соборності 

України 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

294.  Заходи до Міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

295.  Заходи до Дня пам’яті героїв 

Крут 

Січень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   
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296.  Заходи до Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

297.  Заходи до Дня Героїв 

Небесної Сотні 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

298.  Заходи до Міжнародного 

дня рідної мови 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

299.  Заходи до Дня кримсько-

татарського спротиву росій-

ській окупації 

Лютий Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

300.  Заходи до Міжнародного 

дня прав жінок і миру 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

301.  Заходи до відзначення Шев-

ченківських днів 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

302.  Заходи до Дня українського 

добровольця 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

303.  Заходи до Дня Національної 

гвардії України 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

304.  Заходи до Міжнародного 

дня театру 

Березень Управління культури  Боршош І.С. Сприяння формуванню грома-

дянського суспільства у 

Сумській області   

Реалізація Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року 

305.  Реалізація проекту напряму 

«Розвиток культури та 

Протягом 

кварталу  

Управління культури  Боршош І.С. Забезпечення комфортного та 

безпечного життєвого сере-
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дозвіллєвого обслуговування 

населення» 

довища для людини, підвищення 

якості та стандартів життя 

населення, що передбачають 

соціокультурний розвиток 

громадянина 

ХІІІ. АРХІВНА СПРАВА 

Управління архівною справою та діловодством 

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України 

306.  Поповнення реєстру Наці-

онального культурного над-

бання  

Протягом 

кварталу 

Державний архів  

Сумської області  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Перегляд 85 справ з метою 

виявлення унікальних документів 

у фондах особового походження 

307.  Поповнення Національного 

архівного фонду України 

документами з історії 

Сумської області  

Протягом 

кварталу 

Державний архів  

Сумської області  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Приймання документів Націо-

нального архівного фонду на 

державне зберігання 560 справ 

управлінської документації 

308.  Створення страхового фонду 

та фонду користування на 

документи та описи справ 

Національного архівного 

фонду 

Протягом 

кварталу 

Державний архів  

Сумської області  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення збереження доку-

ментної інформації на випадок 

пошкодження чи втрати ори-

гіналів документів 

Створення та розвиток довідкового апарату до документів Національного архівного фонду 

309.  Удосконалення науково-

довідкового апарату до фон-

дів  

Протягом 

кварталу 

Державний архів  

Сумської області  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

Перероблення 4 рукописних опи-

сів справ на 400 одиниць 

зберігання з метою забезпечення 

користувачам доступу до доку-
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відповідно до розподілу 

обов’язків 

ментів Національного архівного 

фонду, полегшення пошуку 

необхідної інформації 

310.  Поповнення тематичного 

каталогу за документами 

архіву для забезпечення 

доступу громадян до 

інформації 

Протягом 

кварталу 

Державний архів 

Сумської області 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Перегляд 50 одиниць зберігання 

управлінської документації. 

Складання 75 карток до 

тематичного каталогу 

2. Формування Національного архівного фонду 

Поповнення Національного архівного фонду України документами, що мають місцеве значення, проведення експертизи цінності документів 

Національного архівного фонду України 

311.  Проведення експертизи цін-
ності документів, що збері-
гаються в архівних підроз-
ділах підприємств, установ та 
організацій з метою попов-
нення Національного архів-
ного фонду України докумен-
тами з історії Сумської 
області 

Протягом 
кварталу 

Державний архів   
Сумської області 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Здійснення науково-технічного 
опрацювання та упорядкування 
документів на договірних 
засадах: управлінської доку-
ментації постійного зберігання – 
200 одиниць зберігання; доку-
ментів із особового складу – 
75 одиниць зберігання 

312.  Проведення засідання екс-

пертно-перевірної комісії 

Державного архіву Сумської 

області   

31 січня, 

28 лютого, 

20 березня 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розгляд питань, пов’язаних з 

експертизою цінності документів 

Національного архівного фонду. 

Схвалення та погодження описів 

справ документів Національного 

архівного фонду  

3. Використання документів Національного архівного фонду 

Інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами, всебічне використання документів Національного архівного фонду через виставки, 

читальний зал, оприлюднення відомостей, що містяться в архівних документах через засоби масової інформації 

313.  Участь у заходах до 

Міжнародного дня пам’яті 

24 січня Державний архів 

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

Ознайомлення громадян з 

достовірними документальними 
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жертв Голокосту голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

фактами з історії області і країни 

в цілому  

314.  Інформаційне забезпечення 
громадян за їх запитами 

Протягом 
кварталу 

Державний архів 
Сумської області 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Забезпечення законних прав та 
інтересів громадян: виконання 
875 довідок соціально-правового 
характеру та майнових довідок, 
50 генеалогічних, 45 тематичних 
довідок 

315.  Організація роботи  корис-
тувачів з архівними доку-
ментами у читальному залі 
Держархіву області 

Протягом 
кварталу 

Державний архів 
Сумської області 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Ознайомлення 210 громадян з 
документами з історії Сумської 
області  

316.  Підготовка електронного 

варіанту тому 4 Книги 

Пам’яті Сумської області. 

«Забуттю не підлягає» 

Протягом 

кварталу 

Державний архів  

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Ознайомлення громадян з 

достовірними документальними 

фактами з історії області і країни 

в цілому, книжковою продук-

цією 

4. Управління архівною справою та діловодством 

Здійснення організаційно-методичного керівництва та контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства області, 

надання їм методичної та практичної допомоги 

317.  Проведення засідань колегії 

Державного архіву Сумської 

області 

22 січня, 

19 лютого, 

18 березня 

 

 

Державний архів   

Сумської області 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Колективне обговорення най-

важливіших напрямів діяльності 

архіву та погоджене вирішення 

питань, що належать до його 

компетенції  

318.  Засідання науково-методич- Лютий  Державний архів  Перший заступник голови  Розгляд та схвалення тематико-
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ної ради Державного архіву 

Сумської області 

 

  

Сумської області  адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

експозиційного плану виставки  

документів  

XІV. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ У РЕГІОНІ 

Розбудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. 

Підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ 

319.  Проведення інформаційних 

кампаній з питань реалізації в 

області Стратегії розвитку 

Сумської області (заходи, 

спрямовані на розвиток сіль-

ських територій, інвестиційної, 

туристичної, медичної, освіт-

ньої, аграрної галузі, 

підтримку малого та серед-

нього бізнесу, підвищення 

енергоефективності, гумані-

тарних та соціальних стан-

дартів тощо) 

Протягом 

кварталу 

 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Донесення до населення області 

інформації про актуальні питання 

державної політики та діяльність 

місцевих органів влади. Забез-

печення прозорості і відкритості 

(3 кампанії) 

320.  Виготовлення та поширення 

серед військовослужбовців, 

молоді, громадських органі-

зацій, населення області 

інформаційної продукції 

військово-патріотичної те-

матики про діяльність 

військових підрозділів 

Збройних Сил України 

(буклети, газети, вісники 

Протягом 

кварталу 

 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розвиток військово-цивільного 

партнерства, підвищення ефек-

тивності військово-цивільного 

партнерства, військово-патріо-

тичного виховання молоді, за-

безпечення захисту інформацій-

ного простору області (2 газети/ 

військових вісники) 
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тощо), налагодження взає-

модії з військовими засобами 

масової інформації 

Підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції 

321.  Проведення засідань експерт-

ної ради з питань книго-

видання. Забезпечення випус-

ку кращих видань краєзнавчої, 

історичної, дитячої, худож-

ньої літератури місцевих 

авторів відповідно до кон-

цептції національного книго-

видання  

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

та навчальних закладів Сумської 

області соціально важливою 

українською книжковою продук-

цією; підтримка творчості пись-

менників Сумщини (20 заявок на 

розгляд експертної ради з питань 

книговидання) 

322.  Презентація книг, виданих за 

бюджетні кошти, у бібліо-

течних і навчальних закладах 

області, ЗМІ, офіційному веб-

порталі місцевих органів 

виконавчої влади Сумської 

області 

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підтримка творчості місцевих 

авторів, популяризація українсь-

кої мови та літератури, підви-

щення рівня обізнаності жителів 

області щодо творчості місцевих 

письменників (6 презентацій) 

323.  Підготовка та видання книги 

про кращі літературні та 

мистецькі здобутки у рамках 

реалізації проекту «Сум-

щина. Велика спадщина»    

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

Сумської області соціально 

важливою українською книжко-

вою продукцією; підвищення 

рівня обізнаності жителів області 

про унікальну спадщину Сум-

щини  (1000 примірників) 

324.  Підготовка та видання книги 

про учасників операції об’єд-

наних сил – уродженців 

Сумської області (збір та 

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

Вшанування учасників операції 

об’єднаних сил – уродженців 

Сумської області, поповнення 

бібліотечних фондів Сумської об-
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узагальнення ілюстративних 

та інформаційних матеріалів) 

відповідно до розподілу 

обов’язків 
ласті літературою патріотичного 

спрямування (500 примірників) 

325.  Сприяння діяльності облас-

ної організації Національної 

спілки письменників України 

у виданні літературного 

альманаху письменників Сум-

щини «Слобожанщина» (збір 

та узагальнення ілюст-

ративних та інформаційних 

матеріалів)  

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Поповнення бібліотечних фондів 

Сумської області соціально важ-

ливою українською книжковою 

продукцією, підтримка творчості 

письменників Сумщини (500 при-

мірників) 

2. Сприяння розвитку громадянського суспільства 

Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики 

326.  Організація та проведення в 

області заходів з консуль-

тування з громадськістю з 

найважливіших питань роз-

витку області, обговорення 

проектів нормативно-пра-

вових актів 

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Врахування думки громадськості 

при прийнятті управлінських 

рішень (не менше 12 заходів) 

 

327.  Проведення засідань, гро-

мадських слухань, «круглих 

столів» у рамках роботи 

громадської ради при 

Сумській обласній державній 

адміністрації 

Протягом 

кварталу  

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Врахування думки громадськості 

при прийнятті управлінських 

рішень, визначення пропозицій 

(рекомендацій) щодо окремих 

напрямків державної та місцевої 

політики 

328.  Організація проведення екс-

пертних зустрічей у форматі 

відеоконференцій з розгляду 

актуальних питань державної 

політики, обговорення про-

ектів нормативно-правових 

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Проведення 2 експертних зуст-

річей за участю представників 

місцевих органів влади, екс-

пертів, науковців, представників 

інститутів громадянського сус-

пільства 
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актів 

329.  Засідання обласної корди-

наційної ради з питань 

сприяння розвитку громадян-

ського суспільства при 

Сумській обласній державній 

адміністрації 

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Врахування думки громадськості 

щодо розвитку громадянського 

суспільства, визначення механіз-

мів співпраці органів влади та 

інститутів громадянського сус-

пільства 

330.  Засідання обласної ради 

церков і релігійних органі-

зацій, інших заходів з 

представниками релігійних 

організацій 

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Визначення основних напрямів 

взаємодії з релігійними організа-

ціями області. Зміцнення взаємо-

розуміння між релігійними 

організаціями області, забезпе-

чення міжконфесійної злагоди 

331.  Зустрічі з представниками 

громадських організацій на-

ціональних меншин з питан-

ня міжетнічних відносин в 

області  

Протягом 

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Реалізація прав національних 

меншин області на задоволення 

своїх національно-культурних, 

освітніх та інших потреб. 

Запобігання проявам ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації 

Підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів  громадянського суспільства 

332.  Заходи з організації надання 
фінансової підтримки на 
реалізацію проектів органі-
зацій-переможців конкурсу 
проектів, розроблених інсти-
тутами громадянського сус-
пільства 

Протягом  
кварталу 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Підтримка ініціатив громадсь-
кості при реалізації заходів 
регіональної політики 

333.  Заходи з організації надання 

фінансової підтримки на 

реалізацію проектів органі-

зацій-переможців конкурсу 

проектів, розроблених гро-

Протягом  

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

Сприяння впровадженню акту-

альних та суспільно-значущих 

проектів організацій-переможців 

конкурсів. Реалізація проектів 

громадських організацій, спря-

http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-51-02/133-obgovorennya-prioritetnikh-zavdan-konkursu-proektiv-rozroblenikh-gromadskimi-ta-blagodijnimi-organizatsiyami-tvorchimi-spilkami
http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-51-02/133-obgovorennya-prioritetnikh-zavdan-konkursu-proektiv-rozroblenikh-gromadskimi-ta-blagodijnimi-organizatsiyami-tvorchimi-spilkami
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мадськими організаціями 

ветеранів війни, інвалідів, 

політичних в’язнів і реп-

ресованих, громадян, які 

постраждали внаслідок Чор-

нобильської катастрофи 

обов’язків мованих на безпосередню роботу 

з відповідними соціальними 

групами (ветеранами війни, 

особами з інвалідністю) та 

проведення заходів з патрі-

отичного виховання громад-

ськості, формування патріо-

тичних настроїв у суспільстві 

334.  Сприяння інформуванню в 

засобах масової інформації, 

забезпечення висвітлення на 

веб-сайтах органів влади  

ефективних прикладів дія-

льності інститутів громадянсь-

кого суспільства та їх 

співпраці з місцевими ор-

ганами виконавчої влади, 

органами місцевого самовря-

дування 

Протягом  

кварталу 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Популяризація діяльності обʼєд-

нань громадян. Активізація 

громадської участі в процесах 

взаємодії органів влади та 

громадськості 

Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики 

335.  Організація заходів до Дня 

Соборності України 

Січень Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Збереження історичної пам’яті 

народу, популяризація державних 

та патріотичних поглядів серед 

громадськості, сприяння консолі-

дації українського суспільства 

336.  Організація заходів до Дня 

вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав 

Лютий Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Збереження історичної пам’яті 

народу, популяризація державних 

та патріотичних поглядів серед 

громадськості, сприяння консолі-

дації українського суспільства 



 

 

79 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

337.  Організація заходів до Дня 
Героїв Небесної Сотні 

Лютий Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Збереження історичної пам’яті 
народу, популяризація державних 
та патріотичних поглядів серед 
громадськості, сприяння консолі-
дації українського суспільства 

338.  Організація заходів з 
відзначення річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка 

Березень Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Збереження історичної пам’яті 
народу, популяризація державних 
та патріотичних поглядів серед 
громадськості, сприяння консолі-
дації українського суспільства 

339.  Проведення інформаційних 
днів в містах та районах 
області 

Щомісяця Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Проведення роз’яснювальної ро-
боти щодо актуальних правових, 
економічних, соціальних та 
інших питань державної та регіо-
нальної політики. Врахування 
позиції населення щодо розвитку 
територій та життєзабезпечення 
місцевих громад 

340.  Інформаційно-просвітницькі 
заходи з інформування гро-
мадськості щодо актуальних 
питань державної та регіо-
нальної політики з 
використанням друкованих та 
електронних інформаційно-
просвітницьких матеріалів 

Протягом  
кварталу 

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Проведення роз’яснювальної ро-
боти щодо актуальних правових, 
економічних, соціальних та 
інших питань державної та регіо-
нальної політики. Врахування 
позиції населення щодо розвитку 
територій та життєзабезпечення 
місцевих громад 

3. Забезпечення доступу до публічної інформації 

Спрощення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації 

341.  Практичне заняття з праців-

никами структурних підро-

зділів Сумської обласної дер-

Протягом 

кварталу 

Управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

Підвищення якості роботи у 

сфері забезпечення доступу до 

публічної інформації 
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жавної адміністрації, від-

повідальними за доступ до 

публічної інформації 

 з громадськістю керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

342.  Навчання державних служ-

бовців області та працівників 

органів місцевого самовря-

дування щодо за безпечення 

доступу до публічної інфор-

мації 

Протягом 

кварталу 

Управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій 

 з громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підвищення якості роботи у 

сфері забезпечення доступу до 

публічної інформації 

343.  Моніторинг оприлюднення на 

офіційному веб-порталі міс-

цевих органів виконавчої 

влади Сумської області та 

Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних  

інформації про діяльність 

Сумської обласної державної 

адміністрації та її струк-

турних підрозділів відповідно 

до чинного законодавства  

Протягом 

кварталу 
Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення принципів про-

зорості та відкритості діяльності 

влади 

XV. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Житлово-комунальне господарство 

Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

 

344.  Проведення засідання облас-

ного оперативного штабу з 

питання забезпечення стало-

го проходження опалюваль-

ного сезону, організації 

упередження аварій та про-

ведення оперативних від- 

Лютий-  

березень 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків  

Забезпечення стабільної роботи 

підприємств житлово-комуна-

льного господарства, надання 

якісних житлово-комунальних 

послуг, недопущення аварійних 

ситуацій на об’єктах галузі 
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новлювальних робіт на 

об’єктах життєзабезпечення  

в осінньо-зимовий період  

2019-2020 роках  

345.  Проведення засідання облас-

ного антикризового енерге-

тичного штабу Сумської 

обласної державної адміні-

страції (за потреби) 

Протягом 

кварталу 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків  

Забезпечення стабільної роботи 

підприємств паливно-енергетич-

ного комплексу, недопущення 

зриву опалювального сезону 

346.  Контроль за будівництвом та 

реконструкцією, капітальним 

ремонтом  об’єктів водопро-

відно-каналізаційного гос-

подарства  

Січень 

 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення стабільної роботи 

підприємств водопровідно-кана-

лізаційного господарства, надан-

ня якісних послуг з централі-

зованого водопостачання та 

водовідведення, модернізація 

об’єктів галузі 

347.  Проведення наради з питання 

забезпечення виконання 

Закону України «Про комер-

ційний облік теплової енергії 

та водопостачання» за участю 

голів районних державних 

адміністрацій, міських голів, 

голів об’єднаних територі-

альних громад у режимі 

відеоселекторного зв’язку    

Протягом 

кварталу 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення обліку спожитих 

послуг 

 

348.  Контроль за будівництвом та 

реконструкцією мереж ву-

личного освітлення, вста-

новлення енергозберігаючих 

Січень Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

Підвищення енергоефективності 

освітлення вулично-шляхової 

мережі населених пунктів. 

Будівництво мереж вуличного 
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джерел освітлення у насе-

лених пунктах області 

паливно-енергетичного 

комплексу 

відповідно до розподілу 

обов’язків  

освітлення, встановлення 2 енер-

гозберігаючих джерел  освіт-

лення, встановлення приладів 

диференціального обліку 

2. Енергозбереження та енергозабезпечення в сфері житлово-комунального господарства 

Забезпечення всіма категоріями споживачів повних та своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії 

349.  Моніторинг обсягів спо-

живання та стану розрахунків 

споживачів області за вико-

ристані енергоносії 

Протягом 

кварталу 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків  

Оперативне реагування та 

недопущення критичних ситуацій 

у газо- та тепло- та електро-

постачанні споживачам 

350.  Контроль за своєчасним 

виконанням договірних 

обов’язків щодо оплати за 

спожиті енергоносії бюджет-

ними закладами та устано-

вами, іншими категоріями 

споживачів 

Протягом 

кварталу 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків  

Підвищення рівня розрахунків за 

спожиті енергоносії 

Раціональне використання природних ресурсів 

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

351.  Контроль за виконанням 

заходів Комплексної прог-

рами поводження з відходами 

у Сумській області на  

2016-2020 роки 

Січень Департамент  

житлово-комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Удосконалення системи пово-

дження з відходами, поліпшення 

екологічного стану населених 

пунктів, зменшення максимально 

повне збирання та утилізація 

відходів 
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ХVІ. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу 

та гарантування продовольчої безпеки регіону 

Сприяння впровадженню сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 

352.  Втілення Програми розвитку 

агропромислового комплексу 

та сільських територій Сумсь-

кої області на період до  

2020 року 

Протягом  

кварталу 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підвищення рівня добробуту і 

якості життя сільського насе-

лення, розвиток підприємництва 

та ринкової інфраструктури на 

селі, поліпшення демографічної 

ситуації, комплексний розвиток 

соціальної сфери села як тери-

торії проживання та діяльності 

всіх категорій виробників сільсь-

когоподарської продукції та 

продовольства, підвищення кон-

курентно-спроможності сільсь-

когосподарської продукції, збіль-

шення обсягів виробництва 

продукції, спрямованої на 

кінцевого споживача 

353.  Підтримка галузі тварин-

ництва, зберігання та 

переробки сільськогоспо-

дарської продукції, аква-

культури (рибництва) 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підтримка розвитку галузі 

тваринництва, стабілізації по-

голів’я худоби та поліпшення її 

генетичного потенціалу, стиму-

лювання збільшення вироб-

ництва продукції тваринництва, 

аквакультури (рибництва), а 

також для забезпечення збіль-

шення потужностей із зберігання 

та переробки сільськогоспо-

дарської продукції 
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354.  Підтримка розвитку хме-

лярства, закладання молодих 

садів, виноградників та ягід-

ників і нагляд за ними 

Протягом 

кварталу 
Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підтримка розвитку садівництва 

і хмелярства, стимулювання 

збільшення виробництва продук-

ції плодово-ягідних культур 

355.  Підтримка розвитку фер-

мерських господдарств 

Протягом 

кварталу 
Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Сприяння розвитку сільсько-

господарських обслуговуючих 

кооперативів, фермерських, сі-

мейних фермерських господарств 

356.  Підтримка сільськогоспо-

дарських товаровиробників з 

питань інженерно-технічного 

забезпечення та сільського-

подарського машинобуду-

вання вітчизняного вироб-

ництва  

Протягом 

кварталу 
Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Сприяння розвитку сільсько-

господарського виробництва, 

впровадженню нових технологій 

у виробництві сільськогоспо-

дарської продукції, оновленню 

парку сільськогосподарської тех-

ніки та обладнання   

357.  Підтримка заходів в 

агропромисловому комп-

лексі шляхом здешевлення 

кредитів 

Протягом 

кварталу 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Отримання здешевлених креди-

тів для підприємств агропро-

мислового комплексу  

Стабілізація цінової ситуації на ринку продовольчих товарів, забезпечення продовольчої безпеки регіону 

358.  Майстер-клас:  «Сучасні 

технології вирощування 

кукурудзи та зернового 

сорго» 

Січень Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Впровадження сучасних техно-

логічних процесів при виро-

щуванні кукурудзи та сорго, 

підвищення продуктивності 1 га 

посівів зернових культур 
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359.  Майстер-клас: «Олійні куль-

тури: особливості технології 

вирощування»  

Лютий Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Вивчення оптимального спів-

відношення посівів соняшнику, 

сої, ріпаку в структурі загальних 

площ посівів олійних культур, 

застосування оптимальних сис-

тем підживлення та захисту 

олійних культур, підвищення 

продуктивності 1 га посівів 

олійних культур, збереження 

родючості ґрунтів 

360.  Майстер-клас: «Шляхи ста-

білізації виробництва 

круп’яних культур: сорти, 

технології, переробка» 

13 лютого Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Впровадження у виробництво 

сучасних сортів круп’яних 

культур, вивчення впливу 

термінів посіву та погодно-

кліматичних умов на їх 

урожайність,  підвищення 

продуктивності 1 га посівів 

круп’яних культур 

361.  Майстер-клас: «Як зробити 

свинарство успішним» 

20 лютого Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Впровадження сучасних тех-

нологій утримання поголів’я 

свиней, вивчення впливу 

своєчасного проведення проти-

епізоотичних заходів на 

продуктивність і збереження 

поголів’я, підвищення середньо-

добових приростів, приплоду 

поросят від однієї свиноматки, 

поліпшення роботи по 

відтворенню 

362.  Майстер-клас: «Сучасні ас-

пекти ведення молочного 

скотарства» 

27 лютого Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

Впровадження сучасних тех-

нологій годівлі та утримання 

ВРХ, підвищення середньо-

добових приростів та надою 
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відповідно до розподілу 

обов’язків 
молока, збереження поголів’я 

худоби, поліпшення роботи по 

відтворенню поголів’я худоби 

363.  Майстер-клас: «Стан озимих 

рослин та догляд за ними 

навесні 2020 року» 

Березень Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Визначення стану посівів озимих 

культур в умовах перезимівлі, 

напрацювання заходів для 

подальшого догляду за озимими 

культурами, як до початку так і у 

період їх вегетації 

XVІІ. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ, ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, спеціального використання природних ресурсів, заповідної 

справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні 

364.  Організація регіонального 

моніторингу навколишнього 

природного середовища 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення потреб органів 

державного управління, міс-

цевого самоврядування та гро-

мадськості оперативною і 

достовірною інформацією про 

стан навколишнього природного 

середовища в Сумській області 

Здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища 

365.  Проведення оцінки впливу на 

довкілля планованої діяль-

ності суб’єктів господарю-

вання  

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Запобігання негативному впливу 

антропогенної діяльності на стан 

навколишнього природного сере-

довища та здоров’я людей 

366.  Проведення стратегічної еко-

логічної оцінки документів 

державного планування  

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

Забезпечення охорони довкілля, 

безпечності життєдіяльності лю-

дей та їх здоров’я, інтегрування 
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керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

екологічних вимог при підготовці  

та затвердження документів дер-

жавного планування 

367.  Затвердження паспортів 

місць видалення відходів, 

погодження ревізій паспор-

тів місць видалення відходів 

та формування реєстру місць 

видалення відходів  

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Сприяння здійсненню ефектив-

ного контролю за екологічним 

станом місць видалення відходів, 

оцінки їх впливу на навколишнє 

природне середовище та здоров’я 

людей 

368.  Затвердження реєстрових 

карт об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації 

відходів та формування  

реєстру об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації 

відходів 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Систематизація та уніфікація 

інформації  щодо об’єктів ут-

ворення, оброблення та ути-

лізації відходів, оцінка обсягів 

утворення відходів, якісні харак-

теристики відходів 

369.  Опрацювання та реєстрація 

декларацій про відходи в 

електронній системі здій-

снення дозвільних процедур 

у сфері поводження з відхо-

дами Міністерства енерге-

тики та захисту довкілля 

України 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Систематизація та уніфікація 

інформації  щодо об’єктів утво-

рення, оброблення та утилізації 

відходів, оцінка обсягів утво-

рення відходів, якісні харак-

теристики відходів 

370.  Забезпечення розгляду звер-

нень громадян, що надійшли 

за допомогою електронного 

сервісу «Інтерактивна мапа» 

Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України на 

території Сумської області 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Координація організації вико-

нання робіт по збиранню та 

ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ з метою змен-

шення негативного впливу на 

навколишнє природне сере-

довище 



 

 

88 

Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 

371.  Проведення інвентаризації 

непридатних або заборо-

нених або заборонених до 

використання хімічних засо-

бів захисту рослин 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Зменшення негативного впливу 

на навколишнє природне сере-

довище непридатних або заборо-

нених до використання хімічних 

засобів захисту рослин 

Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

372.  Погодження технологічних 
нормативів використання 
водних ресурсів 

Протягом  
кварталу 

Департамент екології та 
охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Забезпечення раціонального вико-
ристання води у галузях 
економіки 

373.  Погодження місць та періо-
дичності відбору проб, пере-
ліку контрольованих показ-
ників, встановлених підпри-
ємствами, установами, орга-
нізаціями та громадянами-
суб’єктами підприємницької 
діяльності, діяльність яких 
щодо скидання зворотних 
вод у водні об’єкти впливає 
або може вплинути на стан 
поверхневих вод 

Протягом  
кварталу 

Департамент екології та 
охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Попередження забруднення по-
верхневих водних об’єктів 

Регулювання викидів забруднюючих речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря 

374.  Видача суб’єктам господарю-
вання області дозволів на 
викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 

Протягом  
кварталу 

Департамент екології та 
охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  
адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до розподілу 
обов’язків 

Регулювання обсягів викидів 
130 забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами 
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375.  Видача величин фонових 

концентрацій забруднюючих 

речовин 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення здійснення обґрун-

тованої оцінки впливу викидів на 

стан атмосферного повітря за 

результатами розрахунків розсію-

вання 

376.  Реєстрація звіту з інвента-

ризації викидів забруд-

нюючих речовин 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення екологічної без-

пеки, запобігання шкідливому 

впливу на стан атмосферного 

повітря шляхом регулювання 

викидів 

Регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 

відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі 

377.  Проведення процедур з виз-

начення виконавців робіт 

природоохоронних заходів 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Виконання програми охорони 

навколишнього природного сере-

довища Сумської області на 

2019-2021 роки 

378.  Оголошення нових територій 

та об’єктів природно-запо-

відного фонду місцевого 

значення 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Збільшення відсотку заповідності 

території Сумської області 

Забезпечення реалізації державної політики в сфері розпорядження та використання земельних ресурсів 

379.  Організація роботи щодо 

розпорядження землями дер-

жавної власності 

Протягом  

кварталу 

Департамент екології та 

охорони природних 

ресурсів  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

Оформлення правовстановлю-

ючих документів на земельні 

ділянки та своєчасне надхо-
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керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

дження коштів до місцевих 

бюджетів від плати за землю 

 

XVІІІ. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 

Реалізація в Сумській області державної політики в галузі туризму 

Розвиток туристичної діяльності 

380.  Організація й промоція 

гастрономічного фестивалю 

«Слобожанські смаки» 

Січень Відділ промоції та 

туризму 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Розвиток гастрономічного туриз-

му, формування зацікавленості 

до регіону шляхом відродження 

кулінарних традицій, створення  

туристичних продуктів, збіль-

шеня туристичного потоку 

381.  Організація та проведення 

семінарів і тренінгів для 

представників туристичної 

галузі щодо профілактики з 

питання безпеки туристів  

 

Лютий 

 

Відділ промоції та 

туризму 
Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Запобігання травматизму та 

нещасних випадків серед 

туристів і екскурсантів (плану-

ється залучити 30 осіб) 

382.  Проведення круглого столу з 

представниками об’єднаних 

територіальних громад та 

фахівцями туристичного біз-

несу щодо розвитку зелених 

садиб та покращення сервісу 

надання туристичних послуг 

Лютий Відділ промоції та 

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підтримка та стимулювання 

розвитку активного й зеленого 

туризму. Створення та забезпе-

чення належних умов для відпо-

чинку туристів. 

383.  Засідання Ради з питань 

розвитку туристичної діяль-

ності в області 

Лютий Відділ промоції та 

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Колегіальне рішення питання у 

сфері туристичної діяльності 

(планується залучити 50 осіб) 
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384.  Засідання експертної комісії з 

проведення маркування та 

знакування туристичних мар-

шрутів області 

Березень Відділ промоції та 

туризму  
Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Підтримка та стимулювання 

розвитку активного туризму 

(створення туристичних марш-

рутів). Створення належних умов 

для відпочинку туристів. 

Покращення туристичного імід-

жу області. 

385.  Організація та проведення 

громадських обговорень що-

до розвитку туризму в 

Сумській області 

Протягом 

кварталу 

 

Відділ промоції та 

туризму 

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Перегляд наявних завдань щодо 

аналізу доцільності їх реалізації. 

(планується залучити 100 осіб)  

386.  Участь у всеукраїнських, 

регіональних та міжнародних 

туристичних виставках, сало-

нах, фестивалях, форумах,  

тощо 

Протягом 

кварталу 

Відділ промоції та 

туризму  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Забезпечення популяризації: 

фестивального туризму на Сум-

щині, традиційних ремесел, на 

прикладі кролевецького  худож-

нього ткацтва, цікавих та най-

більш відвідуваних туристичних 

об’єктів (планується поширити 

інформацію серед 30 000 осіб) 

ХІХ. ОБЛІК І АУДИТ 

Проведення внутрішніх аудитів, участь в інших контрольних функціях 

Підготовка та надання голові Сумської обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо 

функціонування системи внутрішнього контролю та її вдосконалення, визначення проблемних питань в діяльності установ  

(закладів, підприємств) та можливих шляхів їх уникнення 

387.  Оцінка діяльності: 

Білопільської районної дер-

жавної адміністрації; 

Департаменту агропроми-

слового розвитку  Сумської 

обласної державної адмі-

Протягом 

30 днів після 

проведення 

перевірки 

Відділ внутрішнього 

аудиту  

Перший заступник голови  

адміністрації, заступники 

голови  адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до розподілу 

обов’язків 

Удосконалення системи управ-

ління; запобігання фактам не-

законного неефективного та не- 

результативного використання 

бюджетних коштів, запобігання 

виникненню помилок чи інших 
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ністрації; 

Регіонального центру з фізич-

ної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» щодо законності 

та достовірності фінансової і 

бюджетної звітності, правиль-

ності ведення бухгалтерського 

обліку; дотримання актів 

законодавства, планів, про-

цедур, контрактів з питань 

стану збереження активів, 

інформації та управління дер-

жавним майном; ступеня 

виконання і досягнення цілей, 

визначених у стратегічних та 

річних планах, ефективності 

планування і виконання 

бюджетних програм та резуль-

татів їх виконання, а також 

ризиків, які негативно впли-

вають на виконання функцій і 

завдань 

недоліків у діяльності об’єктів 

внутрішнього аудиту 
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2. Перелік правових актів органів законодавчої і виконавчої влади, 
хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю 

 

Контрольний термін 

виконання 

Дата та номер 

контрольного 

документа 

Назва документа 

Відповідальний 

заступник голови 

(керівник апарату) 

за виконання 

документа 

Відповідальний 

виконавець 

документа 

(підрозділ) 
 

1 2 3 4 5 

До 10 січня  

 

від 24 жовтня 2018 р. 

№ 841-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з реалізації 
Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування системи державного 
фінансового контролю до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Відділ  
внутрішнього 

аудиту 

До 10 січня 

 

від 19 січня 2011 р. 

№ 148-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про зміцнення фінансово-бюджетної 

дисципліни» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Відділ  

внутрішнього 

аудиту 

До 5 січня від 12 червня 2013 року 

№ 327/2013 

Указ Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо прискорення здійснення 

економічних реформ» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 
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До 5 січня від 6 грудня 2018 року  

№ 412/2018 

Указ Президента України «Про додаткові 

заходи щодо забезпечення реформ із 

децентралізації влади» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

До 1 лютого від 21 жовтня 2015 р. 

№ 856 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку та Методики прове-

дення моніторингу та оцінки резуль-

тативності реалізації державної регіональної 

політики» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

До 20 лютого від 12 вересня 2011 р. 

№ 1130 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної програми розвитку 

внутрішнього виробництва» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків  

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

До 1 лютого від 21 грудня 2016 р. 

№ 987 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

щорічні звіти голів обласних, Київської і 

Севастопольської міських державних адмі-

ністрацій» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 
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До 15 січня, 

До 15 лютого, 

До 15 березня 

від 18 березня 2015 р. 

№ 196 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання державного фонду регіонального 

розвитку» (із змінами) 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

До 20 лютого, 

до 20 березня  

від 12 вересня 2018 р. 

№ 733 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання реалізації у 2018-2020 роках 

Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 

До 5 березня від 23 серпня 2016 р.  

№ 554 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної програми розвитку 

транскордонного співробітництва на 2016-

2020 роки» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 

До 25 січня 

 

від 25 червня 2008 р. 
№ 902-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про вимоги щодо функціонування об’єктів 

роздрібної торгівлі книжковою продукцією» 

щодо наявного стану книготорговельної 

мережі області» 

 

 

 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 

До 10 січня 

 

від 10 травня 2018 р.  

№ 292-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації Стратегії розвитку 

Перший заступник 
голови  

Департамент 
економічного 
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малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року»  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

розвитку і торгівлі 

До 5 січня 

 

від 27 грудня 2017 р. 

№ 1017-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про схвалення Експортної стратегії України 

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку 

торгівлі) на 2017-2021 роки» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного 

розвитку і торгівлі 

До 15 лютого від 27 грудня 2017 р. 
№ 983-р 

Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України 
«Про  затвердження  плану заходів з реа-
лізації  Концепції  державної  політики у 
сфері  захисту  прав  споживачів на період до  
2020 року» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 

Щомісяця 
до 10 числа 

від 9 червня 2010 р. 
№ 1199-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо 
протидії протиправному поглинанню та 
захопленню підприємств» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 

До 10 січня від 14 січня 2004 р. 

№ 27 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державний 

реєстр виробників, розповсюджувачів і 

демонстраторів фільмів» 

Боршош І.С. Управління 

культури  
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До 15 січня від 13 лютого 2019 р. 

№ 90-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з 

підготовки та відзначення 80-річчя з дня 

проголошення незалежності Карпатської 

України» 

Боршош І.С. Управління 

культури 

До 15 січня від 29 листопада 2000 р. 
№ 1766 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку музеїв, що 
перебувають у віданні підприємств, установ 
та організацій, де зберігаються музейні 
колекції та музейні предмети, що є 
державною власністю і належать до 
державної частини Музейного фонду 
України» 

Боршош І.С. Управління 
культури  

До 31 березня від 23 березня 2016 р. 

№ 219-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії розвитку 

бібліотечної справи на період до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек для забезпечення 

сталого розвитку України» 

Боршош І.С. Управління 

культури  

До 1 березня від 22 березня 2017 р. 

№ 248-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії забезпечення 

сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в 

тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-

інфекції/СНІДу на період до 2020 року та 

затвердження плану заходів щодо її 

реалізації» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

охорони здоров'я 

До 10 січня від 18 серпня 2017 р. 

№ 560-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку системи 

громадського здоров’я» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

охорони здоров'я 
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До 5 січня від 15 листопада 2017 р. 

№ 821-р 

Розпорядження  Кабінету  Міністрів 

України «Про затвердження  плану  заходів 

з реалізації Концепції реформи фінан-

сування системи охорони здоров’я на період 

до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

охорони здоров'я 

До 1 березня від 20 лютого 2019 р.  

№ 120-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення Стратегії розвитку 

національної системи крові на період до 

2022 року та затвердження плану заходів 

щодо її реалізації» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

охорони здоров'я 

До 10 січня від 31 березня 2015 р. 

№160 

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про 

затвердження Порядку забезпечення грома-

дян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та   

відповідними харчовими продуктами для   

спеціального дієтичного харчування» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

охорони здоров'я 

До 15 січня 

  

від 25  березня 2016 р. 

№ 239 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну»  

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

охорони здоров'я 
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Щомісяця  

до 30 числа  

 

 

 

від 26 січня 2015 р. 

№  47-р 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про встановлення режимів підвищеної 

готовності та надзвичайної ситуації» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент ци-
вільного захисту 

населення 

До 25 січня 

 

від 8 листопада 2007 р. 

№ 980-р 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану першочергових 

заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент ци-

вільного захисту 

населення 

До 1 та 15 січня, 

до 1 та 15 лютого, 

до 1 та 15 березня  

 

від 28 січня 2009 р. 

№ 89-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про стан виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ і 

організацій, пенсій та інших соціальних 

виплат» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

фінансів 

До 10 січня 

 

від 19 березня 2013 р. 

№ 12197/69/1-07 

Доручення   Кабінету  Міністрів  України 

до листа  Міністерства  фінансів  України  

від 06.02.2013 № 31-10030-04-3/3498 щодо 

повернення коштів резервного фонду, 

наданих на поворотній основі 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

фінансів 
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До 1 січня  від 30 вересня 2019 року 

№ 721/2019 

Указ Президента України «Про деякі 

питання забезпечення прав та законних 

інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, розвитку та 

підтримки сімейних форм виховання дітей» 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

До 30 січня від 16 грудня 2011 року 

№ 1163/2011 

Указ Президента України «Про питання 

щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні» 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

До 30 січня  від 1 червня 2013 року 

№ 312/2013 

Указ Президента України «Про додаткові 

заходи із забезпечення гарантій реалізації 

прав та законних інтересів дітей» 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

До 15 лютого від 27 травня 2013 р. 

№ 419-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з 

реалізації Національної стратегії про-

філактики соціального сирітства на період 

до 2020 року» 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

До 15 березня від 12 жовтня 2011 р. 

№ 1039-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції розвитку кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні» 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

До 15 лютого від 9 серпня 2017 р. 

№ 526-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про Національну стратегію реформування 

системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017-2026 роки та план 

заходів з реалізації її І етапу» 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

До 15 січня  від 30 травня 2018 р. 

№ 453 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року» 

Купрейчик І.В. Служба у справах 

дітей 

До 15 січня від 13 грудня 2016 року 
№ 553/2016 

Указ Президента України «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення додержання прав 
осіб з інвалідністю» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 
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До 1 січня, 

до 1 лютого, 

до 1 березня 

від  18 березня 2015 року 

№ 150/2015 

Указ Президента України «Про додаткові 

заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

Щотижня від 18 березня 2009 р. 

№ 370 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

запровадження спеціального моніторингу 

погашення підприємствами, установами та 

організаціями заборгованості із заробітної 

плати, страхових внесків до Пенсійного 

фонду України та обов’язкових платежів до 

державного та місцевих бюджетів» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

До 10 січня 19 жовтня 2016 р.  

№ 719 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Питання забезпечення житлом деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також членів їх сімей»  

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

До 10 січня 20 червня 2018 р. 

№ 512 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації пілотного проекту 

із надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

 До 1 січня, 

 до 1 лютого, 

 до 1 березня 

від 30 січня 2019 р.  

№ 68 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання надання послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

До 10 січня 12 липня 2017 р.  

№ 497 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із 

психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 
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Федерації у Донецькій та Луганській 

областях»  

До 15 січня від 02 березня 2010 р. 
№ 359-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо 
детінізації доходів та відносин у сфері 
зайнятості населення» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 5 січня від 28 грудня 2016 р. 

№ 1073-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з 

виконання рекомендацій, викладених у 

заключних зауваженнях, наданих Комітетом 

ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої 

доповіді України про виконання Конвенції 

ООН про права осіб з інвалідністю на період 

до 2020 року» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

До 15 січня від 22 лютого 2019 р. 

№ 86-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів на  

2019 рік з реалізації Стратегії подолання 

бідності» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

До 15 січня від 21 березня 2019 р. 

№ 168-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів на 2019 та 

наступні роки, спрямованих на забезпечення 

розвитку фізкультурно-спортивної реабі-

літації учасників бойових дій, які брали 

участь в антитерористичній операції, у 

заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 

До 15 січня від 21 листопада 2018 р. 

№ 944-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з 

реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення на період до 2020 року» 

Купрейчик І.В. Департамент 

соціального 

захисту населення 
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До 15 січня від 9 липня 2018 р. 
№ 469-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів з 
реалізації Концепції державної системи 
професійної орієнтації населення» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 20 січня 
 

від 24 лютого 2016 р. 
№ 111 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 25 січня від 11 квітня 2018 р. 
№ 273 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної соціальної 
програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 року» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 5 січня, 
до 5 лютого, 
до 5 березня 

від  12 серпня 2009 р.  
№ 863 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
посилення контролю за погашенням 
заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 15 січня, 
до 15 лютого, 
до 15 березня 

від 22 липня 2016 р. 
№ 517-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану невідкладних 
заходів щодо погашення заборгованості із 
заробітної плати» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 30 січня від 23 грудня 2015 р. 
№ 1393-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини 
на період до 2020 року» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 10 лютого від 24 лютого 2016 р. 
№ 113-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 
до 2020 року» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 15 січня від  12 квітня 2017 р. 
№ 257-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо 
забезпечення реінтеграції в суспільство 
трудових мігрантів і членів їх сімей» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 
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Щокварталу  
до 15 числа 

від 28 березня 2018 р. 
№ 218-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів, 
спрямованих на реалізацію деяких засад 
державної внутрішньої політики щодо 
тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя» 

Купрейчик І.В. Департамент 
соціального 

захисту населення 

До 1 березня від 19 червня 2013 року 
№ 336/2013 

Указ Президента України «Про деякі заходи 
щодо державної підтримки книговидавничої 
справи і популяризації читання в Україні» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

До 1 січня від 21 лютого 2017 року 
№ 43/2017 

Указ Президента України «Про Концепцію 
вдосконалення інформування громадськості 
з питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2017-2020 роки» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

До 5 січня, 
до 31 березня 

від 5 липня 2019 р. 
№ 501-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про утворення Організаційного комітету та 
затвердження плану заходів з відзначення  
75-х роковин депортації українців з 
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Любачівщини, 
Західної Бойківщини у 1944-1951 роках» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

До 10 січня від 14 серпня 2019 р. 
№ 657-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 роки» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
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керівник апарату 
відповідно до 

розподілу обов’язків 
До 10 січня від 25 квітня 2012 р. 

№ 236-р 
Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо 
формування громадянської культури та 
підвищення рівня толерантності у 
суспільстві» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

Щороку  

до 15 березня 

від 23 серпня 2017 р. 

№ 574-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів із 

вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на період до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

До 10 січня від 7 грудня 2016 р. 
№ 954-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо 
популяризації державних символів України, 
виховання поваги до них у суспільстві»  

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

До 1 березня від 21 березня 2018 р. 

№ 179-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо 

зміцнення національної єдності, 

консолідації українського суспільства та 

підтримки ініціатив громадськості у 

зазначеній сфері» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 
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відповідно до 

розподілу обов’язків 
До 1 лютого 

 

від 11 вересня 2013 р. 
№ 701-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року» 
 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

До 25 січня 

  

від 30 січня 2019 р. 
 № 35-р 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів на 2019 рік 
щодо реалізації Концепції вдосконалення 
інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-
2020 роки» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

До 25 березня від 30 січня 2019 р. 
№ 83-р 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів на 2019 рік 
з реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки» 

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 

До 15 січня 
 

від 5 травня 2011 року 
№ 547/2011 

Указ Президента України «Питання забез-
печення органами виконавчої влади доступу 
до публічної інформації»  

Перший заступник 
голови  

адміністрації, 
заступники голови  

адміністрації, 
керівник апарату 

відповідно до 
розподілу обов’язків 

Управління 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 



 

 

107 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

До 15 січня від 11 лютого 2016 року 

№ 44/2016 

Указ Президента України «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України» 

Боршош І.С. Управління 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

оборонної роботи 

До 15 січня від 10 квітня 2019 року 

№ 117/2019 

Указ Президента України «Про Річну 

національну програму під егідою Комісії 

Україна – НАТО на 2019 рік» 

Боршош І.С. Управління 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

оборонної роботи 

До 5 січня від 01 вересня 2005 р. 
№ 1-1/897 

Доручення Президента України щодо 

проведення перевірок додержання 

законодавства при приватизації об’єктів 

державної та комунальної власності 

(розірвання/визнання недійсними договорів 

купівлі-продажу приватизованих об’єктів) 

Боршош І.С. Управління 
взаємодії з 

правоохоронними 
органами та 

оборонної роботи 

До 20 березня від 25 жовтня 2017 р. 
№ 1106 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і іншими державами-членами, 

з іншої сторони» 

Боршош І.С. Управління 
взаємодії з 

правоохоронними 
органами та 

оборонної роботи 

До 30 березня від 30 березня 2016 р. 

№ 271-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національного плану дій 

щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

екології та охорони 

природних ресурсів 

 

 До 1 січня  від 14 серпня 2019 р. 

№ 827 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

Департамент 

екології та охорони 

природних ресурсів 
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керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

До 1 січня від 25 червня 2013 року 

№ 350 

Указ Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 

25.04.2013 «Про стан виконання рішення 

Ради національної безпеки і оборони України 

від 27.02.2009 «Про стан безпеки водних 

ресурсів держави та забезпечення населення 

якісною питною водою в населених пунктах» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності 

та паливно-

енергетичного 

комплексу 

До 15 лютого від 1 березня 2010 р.  

№ 243 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової еконо-

мічної програми енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та аль-

тернативних видів палива на 2010-2020 роки» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності 

та паливно-

енергетичного 

комплексу 

До 10 січня від 03 вересня 2014 р. 

№ 791-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з 

імплементації Директиви Європейського 

Парламенту та Ради 2009/28/ЄС» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності 

та паливно-

енергетичного 

комплексу 

До 10 лютого від 24 липня 2013 р. 

№ 669-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів щодо 

виконання регіональних та місцевих програм 

підвищення енергоефективності» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності 

та паливно-
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відповідно до 

розподілу обов’язків 
енергетичного 

комплексу 

До 20 січня 

 

від 1 жовтня 2014 р. 

№ 902-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про Національний план дій з 

відновлювальної енергетики на період до 

2020 року» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності 

та паливно-

енергетичного 

комплексу 

До 20 січня 26 ківтня 2017 р. 
№732-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів із 
впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства, 

енергоефективності 
та паливно-

енергетичного 
комплексу 

До 10 січня 

 

від 30 травня 2012 р. 
№ 1-1/1405  

Доручення Президента України про 
забезпечення реалізації конституційних прав 
мешканців гуртожитків 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 
житлово-

комунального 
господарства, 

енергоефективності 
та паливно-

енергетичного 
комплексу 

До 30 січня  

 

від 04 вересня 2013 р. 

№ 686-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації 

Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» 

Боршош І.С. Департамент освіти і 

науки 

 

До 10 січня  

 

від 13 грудня 2017 р. 

№ 903-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів на 2017-

2029 роки із запровадження Концепції 

Боршош І.С. Департамент освіти 

 і науки 
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реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа»» 

До 10 січня 

 

від 03 квітня 2019 р. 

 № 319 

Постанова Кабінету Міністрів України              

«Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на             

реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти»  

Боршош І.С. Департамент освіти 

 і науки 

 

До 10 січня від 4 квітня 2018 р. 

№ 237 

Постанова Кабінету Міністрів України              

«Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»» 

Боршош І.С. Департамент освіти  

і науки 

 

До 1 лютого  від 06 грудня 2017 р.  

№ 871-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану дій на 2017-2019 

роки поетапного створення додаткових 

місць у закладах освіти для дітей 

дошкільного віку» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

 

До 10 січня  від 15 лютого 2010 року  

№ 161 

Указ Президента України «Про Концепцію 

державної мовної політики» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 31 січня  від 9 квітня 2002 року  

№ 315 

Указ Президента України «Про додаткові 

заходи щодо підтримки молодих учених» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 5 січня 

 

від 25 вересня 2008 року  

№ 857 

Указ Президента України «Про забез-

печення дальшого розвитку вищої освіти в 

Україні» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 10 січня від 30 вересня 2010 року 

№ 926/2010 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти 

в Україні» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

До 15 січня від 30 вересня 2010 року 

№ 927 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді» 

Боршош І.С. Департамент освіти 

і науки 

http://sk-metod.ucoz.org/ZNO/ukaz857.zip
http://sk-metod.ucoz.org/ZNO/ukaz857.zip
http://sk-metod.ucoz.org/ZNO/ukaz857.zip
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До 01 січня від 22 лютого 2010 року 
№ 202/2010 

Указ Президента України «Про заходи 
фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно 
дітей та молоді з вадами розумового розвитку 
та підтримки руху Спеціальної олімпіади в 
Україні» 

Боршош І.С. Управління молоді 
та спорту 

 

До 01 січня 

 

від 12 травня 2018 року 

№ 123/2018 
Указ Президента України «Про підтримку 

розвитку системи спортивної реабілітації 

учасників бойових дій, які брали участь в 

антитерористичній операції, у заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 10 січня від 17 квітня 2019 року 

№ 145/2019 

Указ Президента України «Про деякі заходи 

щодо підтримки розвитку олімпійського 

спорту в Україні» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 15 січня від 09 лютого 2016 року 

№ 42/2016 

 

Указ Президента України «Про Національну 

стратегію з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 01 лютого від 06 січня 2010 року 
№ 6/2010 

Указ Президента України «Про деякі заходи 

щодо сприяння вирішенню актуальних 

питань молоді» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 01 лютого від 18 лютого 2016 р. 

№ 148 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2016-

2020 роки та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 01 березня від 18 червня 1999 р. 

№ 1059 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

стан реалізації державної молодіжної 

політики» 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

 

До 15 січня від 6 червня 2018 р. 

№ 392-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з розвитку 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 
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неолімпійських видів спорту на  

2018-2022 роки» 

 

До 10 січня від 25 квітня 2018 р. 

№ 435 

Постанова Кабінету Міністрів України Про 

затвердження Державної програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

в Україні на період до 2020 року» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

інфраструктури 

До 5 січня від 23 березня 2012 року 

№ 1-1/645 

Доручення Президента України від 
23.03.2012 № 1-1/645 «Про забезпечення 
права вільного доступу громадян до мережі 
Інтернет» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

інфраструктури 

До 10 січня квітня  від 19 липня 2017 р. 

№ 489-р 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції розвитку сільських територій» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 
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 3. Перелік розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, 
хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю 

 

Контрольний 

термін 

виконання 

Дата та номер 

контрольного 

документа 

Назва розпорядження 

Відповідальний 

заступник голови 

(керівник апарату) 

облдержадміністра

ції за виконання 

документа 

Відповідальний 

виконавець документа 

(підрозділ) 

облдержадміністрації 

 

1 2 3 4 5 

До 20 січня 

 

від 28.01.2016 

№ 32-ОД 

 (зі змінами) 

Про заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної 

дисципліни та посилення контролю за 

використанням державного майна і фінансових 

ресурсів у Сумській області 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Відділ  

внутрішнього аудиту 

До 21 січня від 20.11.2019 

№ 609-ОД 

 

Про проведення внутрішнього аудиту Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Відділ  

внутрішнього аудиту 

До 15 січня  від 11.03.2015  

№ 127-ОД 

Про створення Алеї пам’яті Героїв України Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 
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До 15 січня  

 

від 22.12.2018  

№ 773-ОД 

Про орієнтовний план проведення Сумською 

обласною державною адміністрацією консультацій 

з громадськістю у 2019 році 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 15 січня  

 

від 22.12.2018  

№ 780-ОД 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в 

Сумській області у 2019 році Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 15 січня  від 11.09.2017 

№ 506-ОД 

Про організацію проведення інформаційних днів  Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 20 лютого від 12.07.2017 

№ 390-ОД 

Про обласну науково-редакційну групу з підготов-

ки матеріалів до Всеукраїнського науково-просвіт-

ницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця 

пам’яті Української революції 1917-1921 років» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 
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До 15 березня  

 

від 25.09.2017 

№ 547-ОД 

Про заходи із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні в Сумській області на період до 

2020 року 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 1 квітня  від 26.04.2016 

№ 212-ОД  

(зі змінами) 

Про координаційну раду з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при Сумській 

обласній державній адміністрації 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 1 березня від 04.05.2018 

№ 270-ОД 

Про затвердження плану заходів щодо зміцнення 

національної єдності, консолідації українського 

суспільства та підтримки ініціатив громадськості у 

зазначеній сфері в Сумській області  

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій 

з громадськістю 

До 10 січня від 10.05.2018  

№ 283-ОД 

Про організаторську роботу Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації та районних державних 

адміністрацій щодо реалізації Програми розвитку 

агропромислового комплексу та сільських тери-

торій Сумської області на період до 2020 року  

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 
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Щомісяця 

до 15 січня 

від 13.08.2019 

№ 443-ОД 

Про організацію проведення в Сумській області 

операції «Урожай-2019» 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

До 10 січня від 03.07.2018 

№ 417-ОД 

Про затвердження Положення про обласну систему 

енергетичного менеджменту 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

До 10 лютого від 30.09.2019 

№ 531-ОД 

Про підготовку об’єктів житлово-комунального 

господарства, соціальної сфери області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 роки 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент житлово-

комунального 

господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

До 15 січня від 04.06.2019 

№ 316-ОД  

(зі змінами) 

Про використання бюджетних коштів Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 
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До 5 січня  від 05.03.2018 

№ 153-ОД 

Про затвердження плану завдань і заходів з 

реалізації Експортної стратегії України 

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку 

торгівлі) на 2017-2021 роки на території Сумської 

області 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 

До 28 лютого від 26.11.2018  

№ 708-ОД 

Про план роботи Сумської обласної державної 

адміністрації на 2018-2020 роки з виконання 

завдань Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 

До 10 січня від 13.06.2018 

№ 366-ОД 

Про затвердження плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року 

на території Сумської області 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 

До 30 січня від 22.04.2015  

№ 219-ОД  

(зі змінами) 

Про впровадження державної регуляторної 

політики в області 

 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент 

економічного розвитку і 

торгівлі 
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До 20 січня від 04.09.2017 

№ 495-ОД 

Про приведення до вимог чинного законодавства 

містобудівної документації 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

До 20 січня від 29.01.2016 

№ 36-ОД 

Про обласний план заходів щодо забезпечення 

безбар’єрного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів житла, 

соціальної та інженерно-транспортної інфра-

структури на 2016-2020 роки 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Щомісяця  

до 20 числа 

від 22.09.2017 

№ 541-ОД 

Про створення постійно діючих комплексних 

робочих груп з питань забезпечення надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів соціальної 

інфраструктури 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Щомісяця  

до 5 числа 

від 29.11.2018 

№ 719-ОД 

 

Про розподіл бюджетних коштів Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

До 10 січня від 16.07.2018  

№ 435-ОД 

Про затвердження плану заходів щодо підтримки 

розвитку системи спортивної реабілітації учасників 

бойових дій 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 

До 15 січня  від 28.01.2019 

№ 57-ОД 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 

Сумській області Національної стратегії з оздо-

ровчої рухової активності в Україні на період до 

Боршош І.С. Управління молоді 

та спорту 
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2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб 

життя – здорова нація» на 2019 рік 

До 5 січня від 05.09.2019 

№ 460-ОД 

Про заходи щодо збереження лісів та раціонально-

го використання лісових ресурсів області 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент  

екології та охорони 

природних ресурсів 

До 20 лютого від 31.03.2016 

 № 161-ОД 

Про посилення соціального діалогу та співпраці 

між органами влади, роботодавцями і 

профспілками області 

Купрейчик І.В. Департамент соціального 

захисту населення 

До 15 січня від 09.02.2015  

№ 85-ОД 

Про обласну робочу групу з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення 

Купрейчик І.В. Департамент соціального 

захисту населення 

До 5 січня 

 

від 26.04.2019 

№ 244-ОД 

Про схвалення проекту змін до Обласної 

комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

Купрейчик І.В. Департамент соціального 

захисту населення 

До 25 січня від 30.12.2016 

№ 686-ОД 

Про стан та перспективи виконання повноважень у 

галузі зайнятості населення, праці та заробітної 

плати 

Купрейчик І.В. Департамент соціального 

захисту населення 

До 25 січня від 05.11.2015 

№ 520-ОД 

Про стан та перспективи виконання повноважень у 

галузі соціального забезпечення та соціального 

захисту» 

Купрейчик І.В. Департамент соціального 

захисту населення 

До 10 січня  від 12.06.2017 

 № 329-ОД  

(зі змінами) 

 

Про підвищення рівня охоплення соціальними 

послугами осіб територіальними центрами 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Купрейчик І.В. Департамент соціального 

захисту населення 

До 25 січня від 29.11.2018 

№ 715-ОД 

Про соціальний захист дітей, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

Купрейчик І.В. Служба у справах дітей 

Щомісяця 

до 30 числа  

 

від 28.01.2015 

№ 41-ОД 

Про приведення територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту в режим 

підвищеної готовності 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

Департамент цивільного 

захисту населення 
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заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 
До 25 січня 

 

від 27.03.2015 

№ 158-ОД 

Про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного 

захисту  

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент цивільного 

захисту населення 

До 25 січня від 02.03.2016 

№ 95-ОД  

(зі змінами) 

Про здійснення шефства над військовими 

частинами Збройних сил України, Національної 

гвардії України та Державної прикордонної служби 

України  

Боршош І.С. 

 

Управління взаємодії з 

правоохоронними органами 

та оборонної роботи 

До 25 січня від 19.02.2019 

№ 108-ОД 

Про затвердження Плану першочергових дій по 

створенню в Сумській області госпітальних округів 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління охорони 

здоров'я 

До 1 березня від 28.11.2019 

№ 640-ОД 

Про  затвердження  плану  заходів щодо  реалізації  

Стратегії  розвитку  служби  крові  на період до 

2022 року в Сумській області 

Перший заступник 

голови  

адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, 

керівник апарату 

відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління охорони 

здоров'я 
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4. Питання для розгляду на засіданнях колегії Сумської обласної державної адміністрації 
 

Дата засідання Перелік питань 

Відповідальний 

заступник голови 

(керівник апарату) 

адміністрації 

Відповідальний 

структурний підрозділ 

адміністрації, територіальний 

орган ЦОВВ 

Дата надання 
матеріалів 

 

1 2 3 4 5 

30.01.2020 Про підсумки виконання місцевих бюджетів 

Сумської області за 2019 рік та основні 

завдання бюджетної регіональної політики 

на 2020 рік 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Департамент фінансів Сумської 

обласної державної адміністрації 

20.01.2020 

30.01.2020 Про стан реалізації Закону України «Про 

запобігання корупції» на території Сумської 

області. Виконання заходів Антикорупційної 

програми Сумської обласної державної 

адміністрації на 2018-2019 роки 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

20.01.2020 

27.02.2020 Про стан виконання розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації 

від 04.09.2017 № 495-ОД «Про приведення 

до вимог чинного законодавства 

містобудівної документації» 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління містобудування та 

архітектури Сумської обласної 

державної адміністрації 

17.02.2020 

27.02.2020 Про підсумки роботи із зверненнями 

громадян   в органах  виконавчої  влади  та 

органах   місцевого   самоврядування   у  

2019 році 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Відділ роботи із зверненнями 

громадян апарату Сумської 

обласної державної адміністрації 

17.02.2020 

27.02.2020 Про перспективи розвитку зеленого туризму 

на території області 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

Відділ промоції та туризму 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

17.02.2020 
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адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

26.03.2020 Про  Регіональний  план  дій  з 

реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей у Сумській 

області на 2020-2026 роки 

Купрейчик І.В. Служба у справах дітей Сумської 

обласної державної адміністрації 

16.03.2020 

26.03.2020 Про стан організації харчування дітей в 

закладах освіти та виконання Регіонального 

плану заходів щодо створення належних 

умов для організації безпечного та якісного 

харчування в закладах освіти Сумської 

області на 2020-2022 роки 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Сумській області 

16.03.2020 
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5. Контроль за здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування  

делегованих повноважень органів виконавчої влади, здійснення перевірок з питань організаційного забезпечення 

діяльності структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації 

 
 

Місяць, у якому 

буде здійснено 

перевірку 

Органи, що перевіряються 

Відповідальний 

заступник голови 

(керівник апарату) 

адміністрації 

Відповідальний 

структурний підрозділ 

адміністрації, її апарату, за 

підготовку Акта перевірки/довідки 
 

1 2 3 4 

Лютий Перевірка здійснення виконавчими органами Пу-

тивльської міської ради Путивльського району 

делегованих повноважень у сфері містобудування 

та архітектури 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління містобудування  

та архітектури Сумської обласної  

державної адміністрації 

Лютий Перевірка управління капітального будівництва 

Сумської обласної державної адміністрації з 

питань організаційного забезпечення діяльності 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління організаційної 

 діяльності апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

Березень Перевірка здійснення виконавчими органами 

Білопільської міської об’єднаної територіальної 

громади Білопільського району делегованих 

повноважень  

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління організаційної  

діяльності апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 
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Продовження додатка 

 
1 2 3 4 

Березень Перевірка відділу внутрішнього аудиту Сумської 

обласної державної адміністрації з питань 

організаційного забезпечення діяльності 

Перший заступник 

голови  адміністрації, 

заступники голови  

адміністрації, керівник 

апарату відповідно до 

розподілу обов’язків 

Управління організаційної 

 діяльності апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Заступник керівника апарату – 

начальник управління організаційної  

діяльності апарату                Світлана ЧАУСОВСЬКА 


