
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

15.08.2022  № 263-ОД 

 

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 13.06.2022  

№ 180-ОД 

 

Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про 

утворення військових адміністрацій», статті 24, підпункту 5 пункту 22  

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. №175  «Тимчасовий 

порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в 

умовах воєнного стану»: 

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військової адміністрації від 13.06.2022 № 180-ОД «Про 

виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету Сумської області на 

2022 рік» зміни, виклавши абзац другий пункту 8 Порядку надання допомоги 

суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету, у 

такій редакції:  

«що підтверджують факт і суму завданих збитків внаслідок знищення або 

пошкодження нерухомого майна (завірені суб’єктом господарювання копії актів, 

звітів, висновків, рішень, довідок, інших письмових офіційних документів про 

обстеження знищеного або пошкодженого нерухомого майна, складені органами 

Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, іншими уповноваженими органами влади та органами місцевого 

самоврядування, Сумською торгово-промисловою палатою, суб’єктами 

оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», кваліфікованими 

сертифікованими спеціалістами (експертами) із складання проєктно-

кошторисної документації про вартість відновлювальних ремонтно-будівельних 

робіт відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» і «Про архітектурну діяльність», суб’єктами судово-експертної 

діяльності відповідно до Закону України «Про судову експертизу», інформацію 
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з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської 

федерації);». 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військової адміністрації. 

 

 

Голова обласної державної 

адміністрації – керівник обласної  

військової адміністрації        Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 


