
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06.09.2022  № 306-ОД 

 

Про внесення змін до розпоряд-

ження 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 зміни 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», виклавши у Порядку надання допомоги суб'єктам господарювання, що 

постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, за рахунок 

коштів резервного фонду обласного бюджету: 

1) пункт 6 у такій редакції: 

«6. Розмір допомоги суб’єктам господарювання становить не більше 50% 

розміру завданих збитків, але у будь-якому випадку не більше 100 тисяч гривень 

на один об’єкт нерухомого майна та його складові частини. 

Якщо об’єкт нерухомого майна перебуває у спільній частковій власності, 

допомога виплачується суб’єкту господарювання, який за нею звернувся, у сумі 

пропорційній його частки у праві спільної часткової власності.».  

2) пункт 10 у такій редакції:  

«10. Останнім днем подання оригіналів заяв і документів до них Фонду  

є 30 листопада 2022 року.». 
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2. Комунальній установі «Сумський обласний фонд підтримки 

підприємництва» Сумської обласної ради здійснити перерахунок суми допомоги 

та провести доплати суб’єктам господарювання, які зверталися за допомогою до 

набрання чинності змін передбачених цим розпорядженням, з урахуванням 

вимог пункту 6 Порядку (зі змінами). 

3. 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 


