
(департамент фінансів, економіки та інвестицій 
Сумської міської ради) 



підвищення добробуту та створення комфортних умов для
проживання громадян;

підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, створення
умов для підвищення конкурентоспроможності економіки
міста;

покращення інвестиційного клімату, позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу міста, сприяння
розвитку міжнародного співробітництва, залучення коштів
для реалізації проєктів розвитку громади;

сприяння підвищенню економічної активності,
забезпеченню зайнятості населення;

підвищення ефективності та надійності функціонування
громадського транспорту;



забезпечення надання якісних житлово-комунальних
послуг населенню; модернізація житлово-комунальної
інфраструктури міста та покращення стану об’єктів
житлово-комунального господарства;

створення умов для поліпшення функціонування установ
охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ
соціально-культурної сфери; забезпечення соціального
захисту жителів громади;

покращення стану навколишнього природного середовища
та раціональне використання природних ресурсів;

підвищення рівня енергоефективності та
енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері;

підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості
діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів;
залучення громади до ефективного управління містом.



Показник
Одиниця 

виміру
2018 рік 

(звіт)
2019 рік 

(звіт)
2020 рік 

(очікуване)
2021 рік

(прогноз)
2022 рік

(прогноз)
2023 рік

(прогноз)

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої 
промислової продукції 
(товарів, послуг) 

млрд грн 22,1 22,0 20,0 21,0 22,0 23,0

(у % до попереднього року) % 111,6 99,8 90,9 105,0 104,8 104,5

БУДІВНИЦТВО, ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Обсяг виконаних будівельних 
робіт

млн грн 1196,0 1121,6 1000,0 1000,0 1100,0 1200,0

(у% до попереднього року) 125,0 93,8 89,2 100,0 110,0 109,1

Введення в експлуатацію 
житла загальної площі 
(нове будівництво)

тис. кв. м 65,0 66,4 55,0 55,0 60,0 65,0

(у % до попереднього року) 107,1 102,2 82,9 100,0 109,1 108,3

Експорт товарів та послуг
млн дол. 

США
336,5 370,3 335,0 350,0 370,0 390,0

(у % до попереднього року) % 99,6 110,0 90,5 104,5 105,7 105,4

Імпорт товарів та послуг
млн дол. 

США
448,9 344,9 325,0 345,0 360,0 375,0

(у % до попереднього року) % 130,8 76,8 94,2 106,2 104,3 104,2

Сальдо торговельного 
балансу

млн дол. 
США

-112,4 25,4 10,0 5,0 10,0 15,0



Показник
Одиниця 

виміру
2018 рік 

(звіт)
2019 рік 

(звіт)
2020 рік 

(очікуване)
2021 рік

(прогноз)
2022 рік

(прогноз)
2023 рік

(прогноз)

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ

Чисельність наявного 
населення  Сумської міської 
ради станом на 1 січня року 
наступного за звітним

тис. осіб 266,3 265,0 270,0 268,5 267,0 265,5

Середній розмір заробітної плати 
працівників підприємств, установ, 
організацій*

грн 8086 9553 10600 11800 12600 13500

(у % до попереднього року) 124,0 118,1 111,0 111,3 106,8 107,1

Фонд оплати праці працівників 
підприємств, установ, 
організацій* 

млрд. грн 7,745 8,173 8,904 9,912 10,584 11,340

(у % до попереднього року) 123,9 104,8 108,9 111,3 106,8 107,1

Середньооблікова кількість 
працівників підприємств, установ, 
організацій*

тис. осіб 80,4 71,3 70,0 70,0 70,0 70,0

(у % до попереднього року) 100,6 88,7 98,2 100,0 100,0 100,0

Кількість зареєстрованих 
безробітних (на кінець року)

осіб 2601 2146 3380 2500 2150 2150

*по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб 



Показник
Одиниця 

виміру
2018 рік 

(звіт)
2019 рік 

(звіт)
2020 рік 

(очікуване)
2021 рік

(прогноз)
2022 рік

(прогноз)
2023 рік

(прогноз)

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Обсяги роздрібного товарообороту 
підприємств роздрібної торгівлі (у 
порівняних цінах) без урахування 
роздрібного товарообороту 
фізичних осіб підприємців

млн грн 6429,4 7524,7 7850,0 8500,0 9100,0 9700,0

(у % до попереднього року) % 119,7 117,0 104,3 108,3 107,1 106,6

Роздрібний товарооборот 
підприємств роздрібної торгівлі 
на 1 особу

тис. грн 24,1 28,4 29,1 32,0 34,1 36,5



Чисельність
наявного

населення  
Сумської
області

265,0 
тис. осіб

270,0
тис. осіб

268,5 
тис. осібЧисельність

наявного
населення  

СМТГ

1 056,8
тис. осіб

1 044,6
тис. осіб

частка СМТГ в 
загально-

обласному 
показнику

25,7%

1 068,2
тис. осіб

2019 рік
звіт

2020 рік
очікуване

2021 рік
прогноз



10000,0
грн

9000,0
грн

9553,0
грн

10600,0
грн

11800,0
грнСередній розмір 

заробітної плати 
працівників 

підприємств, установ, 
організацій СМТГ (із 
кількістю найманих 

працівників 
10 і більше осіб) 

Середньомісячна 
номінальна 

заробітна плата 
по Сумській 

області

2019 рік
звіт

2020 рік
очікуване

2021 рік
прогноз

8579,0
грн



70,0 
тис. осіб

2021

70,0 
тис. осіб

2020

9912
млн грн

2021
прогноз

8904 
млн грн

2020
очікуване

8173 
млн грн

2019
звіт

+8,9%

+11,3%

Середньооблікова
кількість працівників 

підприємств, 
установ, організацій*

СМТГ

*із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб

-1,8%

+0 %

71,3 
тис. осіб

2019

Фонд оплати праці працівників 
підприємств, установ, організацій* 

СМТГ



49,048,548,3

20,0 21,0
-9,1% +5,0%

+0,4% +1,0%

частка СМТГ в 
загальнообласном

у показнику

2019
звіт

2020
очікуване

2021
прогноз

Сумська 
область

СМТГ
42,9 %

22,0



Структура обсягів
реалізованої промислової

продукції за основними
видами діяльності

(за 9 міс. 2020 року)

Інше, 13,4%

Виробництво гумових і
пластмасових виробів,
іншої неметалевої мі-
неральної продукції

16,9%

Металургійне вироб-
ництво, виробництво
готових металевих
виробів, крім машин і
устаткування

11,7%
Виробництво хімічних
речовин і хімічної
продукції

14,8%

Машинобудування,
крім ремонту і
монтажу машин і
устаткування

12,7%

Постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря

30,5%
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2019 звіт

2020 очікуване

2021 прогноз

7346

9700

8000

6299

4000

4200

2146

3380

2500

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року

Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

Чисельність осіб, які мають статус безробітного та отримують послуги 
протягом періоду
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2019 звіт 2020 очікуване 2021 прогноз

5520 5400 5400

1947 2100 2100

3573 3300 3300

Створення нових робочих місць

Працевлаштування на нові робочі місця, осіб, в т.ч. юридичними особами фізичними особами – підприємцями 

Промисловість; 13,8

Будівництво; 24,7

Торгівля; 18,7

Охорона здоров'я; 10,2

Інше; 32,6

Структура працевлаштування на нові робочі місця юридичними
особами (за 9 міс. 2020 року), %



Обсяг виконаних будівельних 
робіт по СМТГ, млн грн

Обсяг виконаних будівельних робіт по 
Сумській області, млн грн

1121,6 -10,8% +0%
1000,0 
121,6,0

1000,0 Частка СМТГ в 
загально-

обласному 
показнику

59,3%

2019
звіт

2020
очікуване

2021
прогноз

1553,7 1590,6 1685,3+2,4% +6,0%



2019
звіт

2020
очікуване

2021
прогноз

Введення в експлуатацію загальної
площі житла по Сумській області

Введення в експлуатацію житла
загальної площі

+0,5% +0,7%

110,4 
тис. кв. м

111,0 
тис. кв. м

111,8 
тис. кв. м

66,4
тис. кв. м

55,0
тис. кв. м

55,0
тис. кв. м

-17,1% +0%

49,2%

Частка СМТГ в 
загально-

обласному 
показнику



КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ
Землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
11.02 Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

ПЕРЕВАЖНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
• виробничі і промислові підприємства 

ІV–V класів відповідно до державних 
санітарних норм;

• усі підприємства, установи і 
організації, що дозволені для 
підприємств ІV - V класу шкідливості.

Власність: комунальна
Місце знаходження: м. Суми,
район заводу Центроліт
Тип ділянки: Green - field (земельна 
ділянка без споруд)
Загальна площа земельної ділянки: 
17,5284 га 
Кадастровий номер: 
5910136600:03:006:0036
Строк, на який створюється 
індустріальний парк: 30 років

ОРІЄНТОВНЕ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 
ПРИЗНАЧЕННЯ: 
• виробництво легких металевих 

пакувань;
• виробництво компонентів до 

автомобілів, зокрема 
електротехнічне оснащення та 
прилади;

• виробництво виробів з пластмас;
• харчова промисловість;
• науково-дослідницька діяльність;
• підготовка та зберігання 

сільськогосподарської продукції.



Проєкти за рахунок кредитних 
коштів МФО

Підвищення 
енергоефективності в 

дошкільних навчальних 
закладах м. Суми

(кредит 5,2 млн. євро)

Оновлення рухомого
складу КП 

«Електроавтотранс» 
в м. Суми

(19 тролейбусів)

(кредит 4,0 млн. євро)

Проєкти за рахунок грантових 
коштів

Підвищення енергоефективності в 
освітніх закладах міста Суми

(грант Європейського Союзу 1,1 млн євро )

Управління відходами на основі
економіки замкнутого циклу 

(грант Фонду ЄЕП та Норвегії 170 тис. євро)

Впровадження Європейської
Енергетичної Відзнаки в Україні

(грант Державного секретаріату Швейцарії
з економічних питань (SECO) - 630 тис. гривень)

Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий 
корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 
28 (кредит 14,7 млн. гривень)

Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми
(кредит до 1,5 млн євро, інвестиційний грант від Інвестиційної платформи
добросусідства (NIP)  до 0,3 млн. євро)



ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ - 350 млн $ ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ - 345 млн $

Структура експорту товарів 
за країнами*, %

Структура імпорту товарів 
за країнами*, %

Білорусь; 
9,9

Російська 
Федерація; 

27,6

Узбекистан; 
9,2

Румунія; 
4,7

Інші; 41,5

Польща; 3
Ліван; 4,1

Білорусь; 
14,8

Італія; 8,3

Китай; 12,7

Німеччина; 11Інші; 21,4

Польща; 8,9

Російська 
Федерація; 9,4

США; 7
Казахстан; 6,5

Товарна структура експорту, % Товарна структура імпорту, %

машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання; 27,7

полімерні матеріали, пластмаси та 
вироби з них; 22,0

недорогоцінні метали та вироби з 
них; 17,4 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості; 29,2

недорогоцінні метали та вироби з них; 17,5

машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання; 16,6 

* за результатами 9 місяців 2020 року

Імпорт 
товарів

252,6 млн $

Експорт 
товарів

238 млн $



2019 звіт
2020 очікуване

2021 прогноз

49,1 47
45,5

53,6 55,5 57

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) великими, середніми та 
малими підприємствами, млрд грн
Кількість зайнятих працівників на великих, середніх та малих 
підприємствах, тис осіб

3224
3380

3540

Кількість великих, середніх та малих підприємств

+4,8% +4,7%



Кількість пасажирів, 
перевезених міським 
електротранспортом; 

19,8

Кількість 
пасажирів, 

перевезених 
автомобільним 

транспортом 
30,0

Структура пасажирських перевезень міським транспортом 
у 2021 році, млн. осіб

Кількість пасажирів, перевезених міським транспортом, в т.ч. 
комунальним підприємством (млн осіб) 

2019 звіт

45,7 26,0

2020 очікуване

23,4 13,7

56,9% 58,5% 60,8%

% 
перевезених 

пасажирів 
комунальним 
транспортом

2021 прогноз

49,8 30,3



Обсяг роздрібного товарообороту підприємств
роздрібної торгівлі (юридичних осіб)

2019 звіт 2021 прогноз2020 очікуване

7524,7
млн грн

8500,0
млн грн

7850,0
млн грн

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств
(юридичних осіб) на душу населення

28,4
тис. грн

29,1
тис. грн

32,0
тис. грн
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