
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

21.10.2020                                                                                                   №  533-ОД 
 
 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Сумської області на 
2020 рік 
 

 

Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 жовтня 2020 р № 923 «Про виділення коштів для 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», пункту 3 

рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 «Про обласний бюджет 

Сумської області на 2020 рік», протоколу постійної комісії Сумської обласної 

ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва  

від 21.10.2020: 

1. Внести до обласного бюджету Сумської області на 2020 рік такі зміни: 

1) збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету за 

кодом класифікації доходів бюджету 41036000 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 

закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2» на суму 15 915 000 гривень; 

2) збільшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків розвитку 

головному розпоряднику коштів обласного бюджету – управлінню охорони 

здоров’я Сумської обласної державної адміністрації для забезпечення 

підведення до вже виділених ліжок для лікування хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19 кисневої підтримки на рівні, не менше ніж 

80 відсотків загальної кількості виділених ліжок, на загальну суму 

15 915 000 гривень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів (передача коштів із загального до спеціального фонду 

(бюджету розвитку)), у тому числі: 
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0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 

3 696 100 гривень, з яких:  

901 100 гривень – для КНП «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської 

ради, у тому числі: на придбання кріогенних циліндрів – 308 000 гривень, 

виготовлення проєкту та встановлення рампи подачі кисню – 63 100 гривень, 

виготовлення проєкту та проведення робіт по встановленню додаткових точок 

централізованої подачі кисню – 530 000 гривень; 

500 000 гривень – для КНП Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова» на придбання 

кріогенних циліндрів; 

300 000 гривень – для КНП Охтирської міської ради «Охтирська 

центральна районна лікарня» на виготовлення проєкту та проведення робіт по 

підключенню централізованої подачі кисню; 

300 000 гривень –для КНП «Роменська центральна районна лікарня» 

Роменської міської ради на придбання рампи подачі кисню з підводом у палати; 

1 295 000 гривень – для КНП «Сумська центральна районна клінічна 

лікарня» Сумської районної ради, у тому числі: на придбання кріогенних 

циліндрів – 670 000 гривень, виготовлення проєкту та проведення робіт по 

реконструкції системи киснепроводу – 625 000 гривень; 

400 000 гривень – для КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» 

Шосткинської міської ради на виготовлення проєкту та проведення робіт по 

реконструкції та монтажу системи киснепроводу; 

0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» – 

12 218 900 гривень, з яких:  

10 803 900 гривень – для КНП Сумської обласної ради «Сумський 

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» на централізовану закупівлю 

високопоточних кисневих концентраторів із подальшою передачею закладам 

охорони здоров’я  області; 

750 000 гривень – для КНП Сумської обласної ради «Сумський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни» на виготовлення проєкту та проведення 

робіт по підключенню централізованої подачі кисню; 

665 000 гривень – для КНП Сумської обласної ради «Медичний клінічний 

центр інфекційних хвороб та дерматології імені З.Й.Красовицького», у тому 

числі: на придбання кріогенного циліндру з монтажем підігріваючого 

обладнання та переоблаштуванням кисневого проводу з виготовленням 

проєктно-кошторисної документації – 620 000 гривень, придбання переносних 

кисневих балонів – 45 000 гривень. 

2. Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації 

врахувати передбачені цим розпорядженням зміни при підготовці проєкту 

рішення про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 

«Про обласний бюджет Сумської області на 2020 рік». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                       Роман ГРИЩЕНКО 
 


