
Річний звіт  

 «Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень» 

СумДУ за 2019 рік 

 

За звітний період укладено договорів всього на суму 1 429 300 грн. Зокрема: 

1. Договір №129 від 26.12.2018 р. Дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня 

зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області, замовник - 

Департамент соціального захисту населення СОДА. 

2. Договір № 85 від 15.11.2019 р. Дослідження шляхів вдосконалення структури та рівня 

зайнятості населення праценадлишкових територій Сумської області, замовник - 

Департамент соціального захисту населення СОДА. 

3. 54.19-2019.СП/01 Проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на міських 

автобусних маршрутах загального користування, замовник Управління економічного 

розвитку Роменської міської ради. 

4. 54.19-2019.СП/02 від 16.09.2019 Соціологічне дослідження "Соціально-політичні настрої в 

громаді". 

5. Договір № 1 від 04.07.2019 консультування щодо впровадження науково-методичних 

підходів Виконавця для створення і організації діяльності «Кімнати тимчасового 

перебування дітей», замовник Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг 

Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

6. Договір №75, від 17.12.2019 Стан та перспективи розвитку туризму у Сумській області, 

замовник Відділ промоції та туризму СОДА.  

7. Договір № 62.20-2019 СП\31 від. 27.11.19  «Обгрунтування практичної медико-

організаційної моделі розмежування рівнів медико-санітарної допомоги 

Верхньосироватської об’єднаної територіальної громади», замовник головний лікар 

комунального некомерційного підприємства Верхньосироватської сільської ради 

«Центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 

8. Договір № 62.20-2019 СП\32 від. 06.12.19  «Система управління якістю медичної 

допомоги на первинному рівні в Бездрицькій об’єднаній територіальній громаді в умовах 

реформування та проведення робіт щодо розроблення практичних рекомендацій з 

упровадження зазначеного механізму як передумови ефективного використання медико-

організаційного потенціалу системи охорони здоров’я с. Токарі», замовник головний лікар 

комунального некомерційного підприємства Бездрицької сільської ради, «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини с. Токарі». 

9. Договір № 62.20-2019 СП\33 від. 12.12.19 «Система управління якістю медичної 

допомоги на первинному рівні в Нижньосироватскій об’єднаній територіальній громаді в 

умовах реформування та проведення робіт щодо розроблення практичних рекомендацій з 

упровадження зазначеного механізму як передумови ефективного використання медико-

організаційного потенціалу системи охорони здоров’я», замовник головний лікар 

комунального некомерційного підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської сільської ради. 

10. Договір № 62.20-2019 СП\34 від. 11.12.19  «Обгрунтування практичної медико-

організаційної моделі розмежування рівнів медико-санітарної допомоги Хотінської 

об’єднаної територіальної громади», замовник Хотінської селищної ради «Центральна 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» смт. Хотінь. 

11. Договір № 62.20-2019 СП\35 від. 10.12.19  Бездрик «Система управління якістю 

медичної допомоги на первинному рівні в Бездрицькій об’єднаній територіальній громаді в 

умовах реформування та проведення робіт щодо розроблення практичних рекомендацій з 

упровадження зазначеного механізму як передумови ефективного використання медико-

організаційного потенціалу системи охорони здоров’я с. Бездрик», замовник головний лікар 

комунального некомерційного підприємства Бездрицької сільскої ради, «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини с. Бездрик». 

 



Налагоджено співпрацю з Сумською ОДА, управлінням молоді та спорту ОДА, 

департаментом соціального захисту населення, Центрами зайнятості, громадськими 

організаціями – «Інтелект Сумщини», «Калинове Гроно», «Професійна ліга соціальних 

працівників Сумщини» тощо. 

Спільними зусиллями з ГО «Інтелект Сумщини» реалізовано 3 проекти:  

Проект «Попередження насильства серед дітей та щодо дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах» (2017-2020 роки) Мета проекту: Проведення заходів, які спрямовані на 

попередження насильства. Донор:  ГО «Жіночий консорціум України» за підтримки Save the 

Children in Kosova від Уряду Швеції. 

Посилання:https://wcunetwork.org.ua/ua/Zaxist_prav_dtei/publications/Metodichn_rekome

ndaci_Organzacja_roboti_z_rozvjazannja_problemi_nasils 

Проект «Сезон «крутих» пригод» Мета проекту: здійснити інтенсивний вплив 

засобами педагогіки пригод на діяльність 20 підлітків групи ризику та змістовно заповнити 

їх дозвілля, продемонструвати альтернативні види дозвілля, сприяти розвитку навичок 

суспільно-орієнтованої командної діяльності та властивостей відновлення у СЖО, 

формування активної громадянської позиції.  

Посилання: http://intellect.sumdu.edu.ua/poslugi/144-proekt-sezon-krutikh-prigod.html 

Програма по відновленню миру та діалогу для внутрішньо переміщених жінок 

"Голос жінки має силу" (2019 рік) Мета проекту: установлення в суспільстві гендерної 

рівності, розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому рівні, 

забезпечення виконання в Україні умов Резолюції 1325 РБ ООН «Мир. Жінки. Безпека», 

послаблення напруження та пом’якшення конфліктів у суспільстві шляхом спільної творчої 

діяльності. Фінансування: «Institut für Auslandsbeziehungen» 

Посилання:http://intellect.sumdu.edu.ua/poslugi/146-programa-po-vidnovlennyu-miru-ta-

dialogu-dlya-vnutrishno-peremishchenikh-zhinok-golos-zhinki-mae-silu-2019-rik.html 

«Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень» долучився до 

проведення заходів: 

- Семінар-навчання начальників відділів організації сприяння працевлаштуванню 

регіональних центрів зайнятості «Якість та результативність соціальних послуг державної 

служби зайнятості – вимога реформ». 

- Тренінг "Конфліктні ситуації у педагогічній взаємодії, особливості їх виникнення та 

перебігу" 

- Акція Walk for Freedom (Хода за Свободу) 

- Зустріч з спостерігачем від ОБСЄ (спеціальна моніторингова місія в Україні) пані 

Маргарита Васкез. 

- Міжнародна кампанія «16 днів Активізму проти гендерно обумовленого насильства в 

Україні». 

- Тренінг «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: ОСОБИСТА І КОМАНДНА РОБОТА» 

- Семінар-навчання в центрі зайнятості «Мотиваційне консультування щодо професійного 

самовизначення та побудови кар’єри». 

 

 

                         Дата «13» лютого 2020 р. 


