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І. Пріоритети діяльності та шляхи їх реалізації  
у 2018 році 

 
 З метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування сучасними управлінськими кадрами у контексті актуальних 
викликів системи публічного управління, орієнтованих на інтеграцію до 
європейського освітнього простору шляхом упровадження кращих практик, 
центр визначає такі пріоритети: 
 

− якісна організація підвищення кваліфікації державних службовців 
(категорій посад Б, В), посадових осіб місцевого самоврядування  
(ІV-VII категорій посад) відповідно до затвердженого плану-графіка на 2018 рік; 

− створення належних умов для підвищення компетентності 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на основі 
європейських принципів публічного управління та кращого міжнародного 
досвіду; 
 

− інноваційне оновлення надання освітніх послуг відповідно до 
реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», Закону України «Про 
державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889 VІІІ; 
 

− використання кращого світового досвіду з управління людськими 
ресурсами для забезпечення якості виконання державними службовцями та 
посадовими особами місцевого самоврядування поставлених завдань, розвитку 
управлінських і лідерських здібностей та планування службової кар’єри; 
 

− залучення до проведення занять висококваліфікованих викладачів 
вищих навчальних закладів, управлінців-практиків, міжнародних фахівців-
представників громадських організацій; 
 

− впровадження нових форм організації навчальної діяльності 
слухачів та ефективних освітніх технологій; 
 

− забезпечення можливості підвищення слухачами україномовної та 
англомовної компетентності; 
 

− активізувати застосування сучасних інтерактивних форм 
навчального процесу таких як «година запитань - відповідей» представників 
органів публічної влади. 
 



II. Організація підвищення кваліфікації 
 

№  
з/п Зміст основних заходів Відповідальний Термін 

виконання Примітка 

2.1  Підтримувати в робочому стані 
процес надання послуг 

Уповноважений 
з питань СУЯ 

протягом 
року 

 

2.2  Здійснити заходи щодо 
забезпечення виконання актів 
Президента України та Кабінету 
Міністрів України, розпоряджень 
голови обласної державної 
адміністрації, рішень обласної 
ради, інших нормативно-
правових актів з питань розвитку 
персоналу органів публічної 
влади в умовах оновлення 
системи державного управління, 
зокрема децентралізації влади, 
зміни територіального устрою, 
реформування місцевого 
самоврядування, модернізації 
державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування 

Директор протягом 
року 

 

2.3  Забезпечити організацію та 
проведення спільних з обласною 
державною адміністрацією, 
обласною радою, Міжрегіональ-
ним управлінням Нацдержслужби 
у Харківській та Сумській 
областях, територіальними 
підрозділами центральних органів 
виконавчої влади заходів щодо 
підвищення рівня професійної 
компетентності та розвитку 
кадрового потенціалу органів 
публічної влади відповідно до 
вимог чинного законодавства та 
пріоритетних напрямів державної 
політики 

Директор, 
керівники 
відділів  

відповідно 
до плану-
графіка 

протягом  
року  

 

2.4  Здійснювати контроль за 
виконанням плану-графіка 
підвищення кваліфікації 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів 
місцевих рад області на 2018 рік 

Директор, 
керівники 
відділів 

протягом  
року 
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2.5  Забезпечити відповідність змісту 
навчання пріоритетним напрямам 
державної політики, потребам 
регіону, професійним та 
особистісним потребам 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, депутатів 
місцевих рад 

Директор, 
керівники 
відділів 

протягом  
року 

 

2.6  Співпрацювати з усіх напрямків 
діяльності з Нацдержслужбою 
України та Міжрегіональним 
управлінням Національного 
агентства України з питань 
державної служби у Харківській 
та Сумських областях, НАДУ 
при президентові України, 
Школою вищого корпусу 
державної служби , Центром 
адаптації державної служби до 
стандартів Європейського 
Союзу, регіональними центрами 
підвищення кваліфікації кадрів 

Директор постійно  

2.7  Посилити співпрацю з 
навчальними закладами, 
громадськими організаціями 
регіону та реалізацію з ними 
спільних проектів і 
комунікативних заходів 

Директор, 
керівники 
відділів 

протягом 
року 

 

2.8  Направити замовникам спільне 
розпорядження голови Сумської 
облдержадміністрації та голови 
Сумської обласної ради «Про 
організацію підвищення 
кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, керівних 
працівників підприємств, 
установ, організацій державної та 
комунальної форм власності 
області у 2018 році» 
№ 776-ОД/46 ( від 26.12.2017 р.) 

Заступник 
директора 

січень  

2.9  З метою економії бюджетних 
коштів продовжувати практику 
проведення спеціалізованих 

Директор  відповідно  
до плану-
графіка 
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короткострокових навчальних 
курсів з дистанційною 
складовою, вебінарів, семінарів 
за допомогою сервісу мережі 
Internet Skype та виїзних 
тематичних семінарів 

2.10  Удосконалити практику 
залучення провідних фахівців 
вищої школи, вітчизняних і 
зарубіжних науковців, управлін-
ців-практиків регіону та України 
до проведення занять у центрі. 
Розширювати співпрацю з НАДУ 
при президентові України та 
ХарРІ НАДУ 

Директор, 
заступник 
директора 

протягом 
року 

 

2.11  Підвищити рівень професійної 
компетентності тренерів та 
викладачів для реалізації нових 
начальних програм із залученням 
до навчального процесу високо-
кваліфікованих практиків 

Директор, 
заступник 
директора 

протягом 
року 

 
 
 
 
 
  

2.12  Здійснити заходи щодо вивчення 
потреб у підвищенні кваліфікації 
працівників місцевих органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, 
територіальних органів 
центральних органів виконавчої 
влади за всіма видами навчання у 
2019 році в контексті реалізації 
Указу Президента України «Про 
стратегію сталого розвитку 
«Україна-2020»» 

Директор, 
заступник 
директора 

липень-
серпень 

 

2.13  Забезпечити постійний зв'язок із 
замовниками щодо своєчасного 
заїзду слухачів на навчання 

Начальники 
відділів 

відповідно 
до плану-
графіка 

 

2.14  Забезпечити виконання 
замовлень на проживання в 
готелі слухачів 

Заступник 
директора 

відповідно 
до потреби 

 

2.15  Проводити госпрозрахункову 
діяльність. Відповідно до потреб 
замовників, забезпечити надання 
освітніх послуг на платній основі 
територіальним підрозділам 
центральних органів виконавчої 

Директор протягом 
року 
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влади, підприємствам, 
установам, організаціям області 

2.16  Забезпечити співпрацю з 
громадськими організаціями, 
розробку освітніх проектів, 
організацію спільних публічних 
заходів, семінарів-тренінгів, 
конференцій з питань лідерства, 
гендерної освіти, комунікацій 
тощо 

Заступник 
директора 

протягом 
року 

 

2.17  Здійснити організаційне та 
методичне забезпечення 
проведення заходів у рамках  
I та II туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний 
службовець» в номінаціях 
«Кращий керівник» та «Кращий 
спеціаліст» 

Директор, 
працівники 

центру 
 

II, III 
квартали 

 

2.18  Забезпечувати 
багатофункціональність та 
оперативність інформаційного 
наповнення веб-сайту центру 

Начальник 
відділу 

технічних 
засобів навчання 

протягом 
року 

 



ІІІ. Надання науково-методичних послуг та інформаційно-консультаційної 
допомоги 

 
№ 
з/п Зміст основних заходів Відповідальний Термін 

виконання Примітка 

3.1  Підтримувати в робочому стані 
процес надання послуг 

Уповноважений 
з питань СУЯ 

протягом 
року 

 

3.2  Проаналізувати наявне 
методичне забезпечення 
навчального процесу за 2017 рік 
та визначити потребу в його 
оновленні та актуалізації  
на 2018 рік 

Навчально-
методичний 

відділ 

  

3.3  Забезпечити впровадження в 
навчальний процес сучасних 
освітніх та інформаційних 
технологій; зокрема 
дистанційних курсів, які 
передбачають диференціацію та 
індивідуалізацію, спрямовані на 
максимальне наближення змісту 
навчання до професійної 
діяльності слухачів 

Начальники 
відділів 

протягом 
року 

 

3.4  Забезпечити системність, 
безперервність та 
випереджуючий характер  
підвищення кваліфікації 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів 
місцевих рад 

Директор протягом 
року 

 

3.5  Актуалізувати та розробити нові 
програми тематичних семінарів, 
спеціалізованих навчальних 
курсів, тренінгів та навчально-
методичні матеріали до них 
відповідно до плану-графіку 
підвищення кваліфікації 
публічних службовців  
на 2018 рік 

Працівники 
центру 

відповідно 
до термінів 
проведення 

 

3.6  Продовжити збір та 
систематизацію методичних 
матеріалів до модулів 
професійних програм 
підвищення кваліфікації 
публічних службовців 

Працівники 
центру 

протягом 
року 
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3.7  Надавати науково-методичні, 
консультативні послуги органам 
виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування 
регіону в частині організації та 
проведення підвищення 
кваліфікації посадовців 

Начальники 
відділів 

протягом 
року 

 

3.8  З метою економії бюджетних 
коштів продовжувати практику 
проведення виїзних навчань, 
вебінарів, запровадити 
дистанційні курси для посадовців 
місцевих органів державної 
влади 

Директор, 
заступник 
директора 

протягом 
року 

 

3.9  Розширювати використання 
інтернет-технологій в організації 
навчання та проведенні 
комунікативних заходів з 
актуальних питань публічного 
управління, адміністрування, 
державної служби, регіонального 
розвитку, європейської інтеграції 
тощо за участю науковців НАДУ 
при Президентові України, 
регіональних ЦППК 

Директор, 
заступник 
директора 

протягом 
року 

 

3.10  Співпрацювати з викладачами - 
науковцями щодо підготовки 
науково-методичних матеріалів 
для слухачів центру, сприяти їх 
участі в роботі науково-
практичних конференцій, відео 
конференцій, вебінарів тощо 

Заступник 
директора, 
начальник 
навчально-

методичного 
відділу 

протягом 
року 

 

3.11  Забезпечувати врахування 
методичних рекомендацій 
Нацдержслужби та НАДУ при 
Президентові України при 
розробці навчальних програм 
підвищення кваліфікації 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів 
місцевих рад 

Начальник 
навчально-

методичного 
відділу 

протягом 
року 

 

3.12  Удосконалювати види, форми та 
методи контролю знань слухачів. 
Актуалізувати завдання для 

Начальники 
відділів 

протягом 
року 
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перевірки знань слухачів. 
Наповнювати банк питань для 
комп’ютерного тестування 
слухачів центру 

3.13  Вивчити потребу щодо 
поповнення бібліотечного фонду 
новою літературою відповідно до 
навчальних програм та 
оновлювати електронний каталог 
літератури 

Начальник 
навчально-

методичного 
відділу 

протягом 
року 

 

3.14  Оновлювати постійно діючі 
тематичні виставки і стенди з 
актуальних проблем державного 
управління, суспільно-
політичного та соціально-
економічного життя країни, 
області 

Начальник 
навчально-

методичного 
відділу 

протягом 
року 

 

3.15  Підготувати та поновити спільно 
з викладачами Центру методичні 
матеріали до модулів 
професійних програм, програм 
тематичних семінарів, 
спеціалізованих 
короткострокових навчальних 
курсів (тези лекцій, плани 
практичних занять, завдання для 
самостійної підготовки, завдання 
для перевірки знань слухачів, 
списки літератури та ін.) 

Заступник 
директора 

відповідно 
до плану-
графіка 

 

3.16  Актуалізувати методичні 
рекомендації для вихідного 
контролю знань слухачів, плани 
семінарських, практичних тощо 
занять, списки рекомендованої 
літератури, інші методичні 
матеріали для організації 
навчальної діяльності слухачів 

Начальники 
відділів 

відповідно 
до плану-
графіка 

 

3.17  Надавати методичну, 
консультаційну допомогу та 
забезпечити необхідними 
матеріалами замовників під час 
підготовки та проведення 
практичних та виїзних 
практичних занять 
 

Начальники 
відділів 

відповідно 
до плану-
графіка 
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3.18  Забезпечити викладачів центру 
необхідною нормативно-
правовою базою, літературою та 
посібниками, навчальними 
програмами та методичними 
рекомендаціями 

Начальники 
відділів 

відповідно 
до плану-
графіка 

 

3.19  Забезпечити розробку додаткових 
модулів до професійних програм  
на 2019 рік 

Начальники 
відділів 

вересень, 
жовтень 

 

3.20  Забезпечити присутність 
Сумського центру післядипломної 
освіти в медіа просторі шляхом 
інформаційного наповнення та 
технічного супроводу сайту, а 
також забезпечувати оновлення 
інформаційних матеріалів на 
сайті центру відповідно до їх 
актуальності 

Відділ технічних 
засобів навчання 

протягом 
року 

 

3.21  Практикувати проведення відео-
конференцій, круглих столів, 
вебінарів із іншими закладами 
системи підвищення кваліфікації 
управлінських рішень 

Відділ технічних 
засобів навчання 

протягом 
року 

 

3.22  Брати участь в наукових 
конференціях, семінарах, 
круглих столах та інших 
наукових заходах регіонального, 
всеукраїнського та міжнародного 
рівнів 

Відділ технічних 
засобів навчання 

працівники 
центру 
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IV. Моніторинг діяльності. Постійне поліпшування. 
Відповідальність і планування 

 

№ 
з/п Зміст основних заходів Відповідальний Термін 

виконання 
Примітка 

4.1  Підтримувати в робочому 
стані процеси системи 
управління якістю центру. 
Запроваджувати нові 
ефективні форми та методи 
моніторингу, прогнозування та 
планування 

Уповноважений 
з питань СУЯ 

протягом 
року 

 

4.2  Забезпечити виконання цілей у 
сфері якості центру на 2018 рік 

Директор протягом 
року 

 

4.3  Забезпечити організацію 
роботи зі зверненням громадян 
в центрі відповідно до чинного 
законодавства України, а 
також реалізацію норм Закону 
України «Про доступ до 
публічної інформації» 

Директор, 
заступник 
директора 

протягом 
року 

 

4.4  Здійснювати моніторинг 
якості навчального процесу 
шляхом узагальнення 
результатів вихідного 
анкетування слухачів, 
аналізування рівня 
задоволеності замовників 
навчання. Результати 
анкетування щомісяця 
розміщувати на сайті центру 

Відділи центру відповідно 
до плану-
графіка 

 

4.5  Забезпечувати 
функціонування та 
удосконалення системи 
управління якості за 
результатами моніторингу 
якості навчального процесу, 
аналізувати з боку 
керівництва, зворотного 
зв’язку із споживачами послуг 
та внутрішніх аудитів 

Директор, 
заступник 
директора, 

відділи центру 

відповідно 
до плану-
графіка 

 

4.6  Удосконалювати механізм 
вивчення потреб у підвищенні 
кваліфікації. Забезпечити 
вивчення потреб у навчанні 
державних службовців та 

Уповноважений 
з питань СУЯ 

червень, 
липень 
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посадових осіб місцевого 
самоврядування регіону на  
2019 рік 

4.7  Продовжувати співпрацю зі 
службами персоналу апаратів 
місцевих держадміністрацій, 
районних рад щодо вивчення 
освітніх потреб працівників 
органів державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування та депутатів 
місцевих рад 

Директор протягом 
року 

 

4.8  Вивчати рівень надання 
освітніх послуг викладачами 
центру 

Директор, 
керівники груп 

протягом 
року 

 

4.9  Організовувати роботу щодо 
вдосконалення системи 
проведення навчальних занять: 
- відвідування навчальних 
занять; 
- збір та аналіз пропозицій 
слухачів 

Керівники груп протягом 
року 

 
 
 

січень 

 

4.10  Забезпечити організацію і 
проведення навчальних 
семінарів для викладачів 
центру та їх участь у 
навчальних та комунікативних 
заходах в Нацдержслужбі, 
НАДУ при Президентові 
України тощо 

Директор, 
заступник 
директора 

протягом 
року 

 



V. Керування ресурсами 
 

№   
з/п 

Зміст основних заходів Відповідальний Термін 
виконання 

Примітка 

5.1  Підтримувати в робочому стані 
процес «Керування ресурсами» 

Директор протягом 
року 

 

5.2  Проводити роботу щодо 
запобігання та виявлення 
корупції серед працівників 
центру 

Директор протягом 
року 

 

5.3  Здійснювати постійний контроль 
за дотриманням фінансової 
дисципліни. Систематично 
аналізувати фінансові ресурси 
центру з метою раціонального 
використання бюджетних коштів, 
спрямування їх на зміцнення 
матеріально-технічної бази та 
забезпечення розвитку закладу 

Директор, 
головний 
бухгалтер 

протягом 
року 

 

5.4  Удосконалювати систему 
мотивації персоналу, сприяти 
постійному підвищенню 
професійних якостей працівників 
центру, забезпечити дотримання 
вимог чинного законодавства 
України з охорони праці 

Директор протягом 
року 

 

5.5  Вносити пропозиції щодо 
морального заохочення та 
відзначення працівників та 
кращих викладачів центру 
грамотами обласної державної 
адміністрації та обласної ради до 
Дня державної служби, Дня 
місцевого самоврядування та Дня 
працівників освіти 

Директор протягом 
року 

 

5.6  Забезпечити підвищення рівня 
професійної компетентності 
працівників центру. Створити 
умови для самоосвіти персоналу; 
сприяти розвиткові у працівників 
внутрішньої потреби в 
підвищенні професійної 
компетентності, 
загальнокультурного рівня, 
вивчення досвіду роботи  колег 
інших центрів 

Заступник 
директора 

протягом 
року 
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5.7  З метою розвитку кадрового 
потенціалу здійснювати заходи 
щодо удосконалення підходів до 
визначення критеріїв оцінки 
праці працівників центру, 
ефективного розподілу 
навантаження в рамках 
виконання службових обов’язків 

Директор протягом 
року 

 

5.8  Проводити внутрішні навчання 
персоналу. Сприяти 
відвідуванню працівниками 
центру занять викладачів з 
урахуванням освітніх потреб 
кожного 

Заступник 
директора 

щокварталу  

5.9  Забезпечити навчальний процес 
аудиторним фондом, технічними 
засобами навчання, 
роздатковими матеріалами тощо 

Директор протягом 
року 

 

5.10  Поповнити бібліотечний фонд 
центру відповідно до 
навчальних потреб 

Директор протягом 
року 

 

5.11  Закупити програмне 
забезпечення для проведення 
комп'ютерного тестування знань 
слухачів, вебінарів тощо (оплату 
хостингу та площадку для 
проведення вебінарів) 

Директор 
Відділ технічних 
засобів навчання 

І квартал 
 

 

5.12  З метою підвищення професії 
компетентності направляти 
працівників центру на 
конференції, семінари, 
тренінги до НАДУ при 
Президентові України, 
Нацдержслужби України, до 
регіональних інститутів 
державного управління та 
обласних центрів 

Директор  відповідно 
до плану-
графіка 

інститутів 

 

5.13  Відповідно до Закону України 
«Про охорону праці» вести 
постійний контроль щодо 
організації роботи з питань 
охорони праці та пожежної 
безпеки в центрі 

Директор 
Яцура С.П. 

протягом 
року 

 

5.14  Забезпечити фінансові, 
матеріальні та технічні ресурси 
для реалізації Політики у сфері 
якості центру 
 

Директор  протягом 
року 
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5.15  Забезпечити оновлення та 
збереження матеріально-
технічної бази центру 

Директор  протягом 
року 

 

5.16  Скласти річний план закупівель 
товарів, послуг для здійснення 
робіт з утримання приміщень, 
оргтехніки, придбання 
обладнання, техніки, видаткових 
матеріалів і канцтоварів, 
забезпечення запланованих 
заходів центру на 2018 рік та 
вносити зміни в нього за 
потребою. Здійснити заходи 
щодо його розміщення на 
офіційному сайті центру 

Головний 
бухгалтер,  

відділ технічних 
засобів навчання 

січень  

5.17  Забезпечити необхідними 
канцтоварами та видатковими 
матеріалами всіх працівників 
центру 

Директор протягом 
року 

 

5.18  Забезпечити своєчасні 
профілактичні роботи 
техніки центру 

відділ технічних 
засобів навчання 

протягом 
року 

 

5.19  Забезпечити робочі кабінети 
необхідною комп’ютерною і 
оргтехнікою 

Директор протягом 
року 

 

5.20  Забезпечити підготовку 
робочих кабінетів, аудиторій 
до роботи в осінньо-зимовий 
період 

Начальники 
відділів  

вересень, 
жовтень 

 

5.21  Провести річну інвентаризацію 
основних засобів та підготувати 
проект наказу за її результатами 

Інвентаризаційна 
комісія 

листопад   

5.22  Розробити та затвердити 
кошторис витрат на 2018 рік 

Директор, 
головний 
бухгалтер 

січень  

5.23  Затвердити штатний розпис 
на 2018 рік 

Директор, 
головний 
бухгалтер 

січень  

5.24  Забезпечити своєчасну 
підготовку та надання 
бухгалтерських та 
статистичних звітів за 
відповідними формами 

Головний 
бухгалтер  

щомісячно, 
щокварталь

но, 
протягом 

року 

 

5.25  Підготувати та надати до 
обласної державної адміністрації 
пропозиції до бюджетного запиту 
щодо необхідних обсягів 

Директор, 
головний 
бухгалтер 

липень, 
серпень 
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видатків на підвищення 
кваліфікації державних 
службовців, місцевих органів 
виконавчої влади та посадових 
осіб місцевого самоврядування 
на 2019 рік 

5.26  Провести передплату 
періодичних видань на 2019 рік 

Навчальний 
відділ 

жовтень, 
листопад 

 

5.27  Забезпечити підготовку та 
погодження номенклатури 
центру на 2019 рік 

Директор, 
Заступник 
директора 

грудень  



VI. Виконавська дисципліна. Керування документацією 
 

№ 
з/п Зміст основних заходів Відповідальний Термін 

виконання Примітка 

6.1  Регулярно розглядати на нараді 
при директорові питання 
виконавської дисципліни та 
організації виконання 
контрольних документів 

Заступник 
директора 

щомісячно  

6.2  Забезпечувати дотримання 
чинного законодавства України в 
організації та ведені кадрової 
роботи та діловодства 

Директор, 
заступник 
директора 

протягом 
року 

 

6.3  Забезпечити дотримання термінів 
виконання документів, що 
знаходяться на контролі 

Директор протягом 
року 

 

6.4  Здійснювати заходи щодо 
посилання виконавської 
дисципліни працівників центру, 
зокрема: забезпечити контроль за 
дотриманням працівниками 
центру правил внутрішнього 
трудового розпорядку, Статуту 
центру та посадових інструкцій 

Директор  протягом 
року 

 

6.5  Взяти участь в обласних заходах: Директор   
- спрямованих на реалізацію 
правопростітницького проекту  
«Я маю право!»; 

 протягом 
року 

 

- до Дня Соборності України;  січень  
- щодо вшанування героїв Крут;  січень  
- до Міжнародного дня пам'яті 
жертв Голокосту; 

 січень  

- вшанування пам'яті загиблих під 
час лютневих подій на майдані 
Незалежності у м. Київ; 

 лютий  

- з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території 
інших держав; 

 лютий  

- «Свято ніжності і любові, 
присвячене до Міжнародного дня 
прав жінок і миру; 

 березень  

- до 204-річниці від дня 
народження Т.Г. Шевченка; 

 березень  

- у засіданні організаційного 
комітету з проведення першого 
туру конкурсу «Кращий 
державний службовець»; 

 березень, 
квітень 

 

- до 32-ї річниці 
Чорнобильської трагедії; 
 

 квітень  
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- присвячених 73 річниці Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років; 

 травень  

- до Дня Європи;  травень  
- до Дня науки;  травень  
- до Дня матері та Дня сім'ї;  травень  
- до Дня пам'яті жертв політичних 
репресій; 

 травень  

- до 157-річниці перепоховання  
Т.Г. Шевченка в Україні; 

 травень  

- з нагоди Міжнародного Дня 
захисту дітей; 

 червень  

- з нагоди Дня державної служби;  червень  
- з нагоди Дня Конституції 
України; 

 червень  

- до Дня скорботи і вшанування 
пам'яті жертв війни в Україні; 

 червень  

- з нагоди Дня молоді;  червень  
- святкування ХVIІ Всеукраїнсь-
кого фестивалю духової музики 
«Сурми України» м. Суми; 

 червень  

- до відзначення 28-ї річниці 
прийняття Декларації про 
державний суверенітет України; 

 липень  

- до Дня Державного Прапора 
України та Дня Незалежності 
України; 

 серпень  

- з нагоди Дня партизанської слави;  вересень  
- з нагоди Дня знань;  вересень  
- до 75-ї річниці визволення міста 
Суми, інших населених пунктів 
області від німецько-фашистських 
загарбників; 

 вересень  

- з нагоди Дня закінчення Другої 
світової війни; 

 вересень  

- з нагоди 74-річчя визволення 
України від німецько-
фашистських загарбників; 

 жовтень  

- з нагоди Дня захисника України;  жовтень  
- з нагоди Дня українського 
козацтва; 

 жовтень  

- до Дня вшанування пам’яті 
жертв голодоморів; 

 листопад  

- з нагоди Дня Гідності і Свободи  листопад  
- з нагоди Дня Збройних сил 
України 

 грудень  

- до Дня Святого Миколая та Нового 
року; 

 грудень  

- до Всеукраїнського тижня права 
та Дня права людини; 

 грудень  
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