
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02.11.2020                                                                                                   №  552-ОД 

 

 

Про   внесення    змін    до  розпо- 

рядження      голови      Сумської  

обласної       державної      адміні- 

страції  від  28.05.2020  № 229-ОД 

 

  

Відповідно до частини першої статті 6, статті 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Бюджетного кодексу України, Порядку 

використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі 

питання державного фонду регіонального розвитку», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 211-р «Про інвестиційні програми і 

проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами, 

внесеними  розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. 

№ 543-р, від 9 жовтня 2020 р. № 1253-р), з метою забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів: 

1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 28.05.2020 № 229-ОД «Про використання бюджетних коштів» 

такі зміни: 

1) пункт 1 тексту розпорядження викласти в такій редакції: 

«1. Затвердити розподіл бюджетних асигнувань між розпорядниками 

бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів у сумі 

202 236,931 тис. гривень (двісті два мільйони двісті тридцять шість тисяч 

дев’ятсот тридцять одна гривня), що передбачені Сумській області 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 211-р 

«Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку» (зі змінами, внесеними  розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2020 р. № 543-р, від 9 жовтня 2020 р. № 1253-р) 

(додається).»; 

2)  підпункт 1 пункту 2 тексту розпорядження викласти в такій редакції: 

«1) забезпечити використання бюджетних коштів в обсягах та за цільовим 

призначенням, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України                      
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від 26 лютого 2020 р. № 211-р «Про інвестиційні програми і проекти 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами, внесеними  

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 543-р, 

від 9 жовтня 2020 р. № 1253-р);»; 

3)   підпункт 3 пункту 2 тексту розпорядження викласти в такій редакції: 

«3) здійснити закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до вимог чинного законодавства та 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

06.08.2020 № 370-ОД «Про здійснення публічних закупівель»;»; 

4) викласти в новій редакції Розподіл бюджетних асигнувань між 

розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних 

коштів, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

 

Голова                  Роман ГРИЩЕНКО 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

28 травня 2020 року № 229-ОД 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

02 листопада 2020 року № 552-ОД) 

 

 

РОЗПОДІЛ 

бюджетних асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів нижчого 

рівня, одержувачами бюджетних коштів 

 
                                                                                                            тис. гривень 

Перелік об’єктів 
Загальний обсяг 

фінансування 
  

1 2 

Усього по області 202 236,931 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – Департамент капітального 

будівництва Сумської обласної державної адміністрації, усього  
104073,719 

у тому числі:  

комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна 

клінічна лікарня» по вул. Ковпака, 18, у м. Сумах – будівництво 

(друга черга) 

24608,621 

обласний комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька 

спортивна школа по вул. 20 років Перемоги, 9а, у м. Сумах – 

реконструкція будівлі з улаштуванням надбудови 

680,939 

Краснопільська загальноосвітня школа I–III ступеня 

Краснопільської районної ради по вул. Перемоги, 1, у                                

смт Краснопілля – реконструкція (інженерні мережі та оздоблення 

приміщень) 

9157,113 

Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа                             

I–III ступеня по вул. Незалежності, 25, у смт Недригайлів – 

реконструкція (інженерні мережі та оздоблення приміщень) 

19336,908 

обласний онкологічний диспансер по вул. Привокзальній, 31, у                     

м. Сумах – капітальний ремонт головного корпусу 
9480,287 

спортивний майданчик з футбольним полем із штучним покриттям 

на території Попівського навчально-виховного комплексу 
6245,485 
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                                                                      Продовження додатка 
 

1 2 

«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня – дошкільний навчальний 

заклад» Конотопської районної ради Сумської області по                             

вул. Братів Ковтунів, 3, у с. Попівка Конотопського району – 

будівництво 

Миропільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад 

Миропільської сільської ради Краснопільського району Сумської 

області по вул. Сумській, 38, у с. Миропілля Краснопільського 

району — капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) 

7240,034 

Коровинська загальноосвітня школа I–III ступеня Коровинської 

сільської ради по вул. Київській, 70, у с. Коровинці 

Недригайлівського району – реконструкція (системи 

теплопостачання та покрівлі) 

7898,162 

Новослобідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад 

Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської 

області по вул. Великій, 1, у с. Нова Слобода Путивльського     

району - капітальний ремонт будівлі (заміна покрівлі, заміна 

віконних та дверних блоків, утеплення фасаду) 

13841,961 

стадіон Стецьківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступеня 

Сумської районної ради Сумської області по вул. Шкільній, 5, у 

с. Стецьківка Сумського району – реконструкція 

5584,209   

Одержувач коштів – комунальне некомерційне підприємство 

«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради 
6238,853 

у тому числі:  

комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди» Сумської міської ради по вул. Троїцькій, 28, у                     

м. Сумах – капітальний ремонт приміщень на другому поверсі 

6238,853 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – управління капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
25000 

у тому числі:  

дитячий садок у 12 мікрорайоні по вул. Інтернаціоналістів, 35, у                 

м. Сумах – будівництво 
25000 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – Департамент інфраструктури 

міста Сумської міської ради 
8952,272 

у тому числі:  

напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної 8952,272 
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1 2 

станції – 9 до просп. Михайла Лушпи у м. Сумах – будівництво з 

переврізкою у збудований напірний колектор 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – управління житлово-

комунального господарства Конотопської міської ради Сумської 

області, усього 

7963,564 

у тому числі:  

дорога по вул. Лазаревського від пров. Червоної калини до                      

вул. Пушкіна у м. Конотопі – реконструкція 
3774,669 

дорога по вул. Клубній від вул. Кооперативної до будинку № 44 по 

вул. Клубній у м. Конотопі – капітальний ремонт 
4188,895 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – відділ освіти Конотопської 

міської ради Сумської області 
414,201 

у тому числі:  

Конотопська гімназія Конотопської міської ради по вул. Братів 

Радченків, 21, у м. Конотопі – реконструкція будівлі (підвищення 

енергоефективності будівель закладів освіти у м. Конотопі) 

414,201 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – відділ освіти виконавчого 

комітету Роменської міської ради Сумської області 
20251,146 

у тому числі:  

Роменська загальноосвітня школа I–III ступеня № 7 по                            

вул. Полтавській, 32, у м. Ромнах – капітальний ремонт 
20251,146 

Одержувач коштів – підприємство комунальної власності 

Шосткинської міської ради «Управління капітального 

будівництва» 

7646,152 

у тому числі:  

Шосткинський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована 

школа I–II ступеня – ліцей» по вул. Свободи, 33, у м. Шостці – 

реконструкція 

7646,152 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – відділ освіти Середино-Будської 

районної державної адміністрації 
790,537 

у тому числі:  

Середино-Будська загальноосвітня школа I–III ступеня № 2 по                 

вул. Соборній, 44, у м. Середині-Буді – капітальний ремонт 
790,537 
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Розпорядник коштів ІІІ ступеня – управління освіти, культури, 

молоді та спорту Степанівської селищної ради 
3764,872 

у тому числі:  

заклад дошкільної освіти «Орлятко» по вул. Центральній, 44, у                   

смт Степанівка Сумського району – будівництво 
3764,872 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – Степанівська селищна рада 2236,892 

у тому числі:  

футбольне поле та бігові доріжки спортивного комплексу по                    

вул. Степанівській, 57, у смт Степанівка Сумського району – 

реконструкція 

2236,892 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – відділ освіти 

Нижньосироватської сільської ради 
4415,613 

у тому числі:  

Нижньосироватська загальноосвітня школа I–III ступеня імені                     

Б. Грінченка по вул. Сумській, 127, у с. Нижня Сироватка 

Сумського району – реконструкція приміщень 

4415,613 

Розпорядник коштів ІІІ ступеня – Тростянецька міська рада 7625,457 

у тому числі:  

стадіон імені Куца по вул. Кеніга у м. Тростянці – реконструкція 7625,457 

Одержувач коштів – КНП «Шосткинський районний центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
2863,653 

у тому числі:  

будівля Воронізької амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини Шосткинського районного центру первинної медичної 

допомоги Шосткинської районної ради по вул. Новгород-

Сіверській, 33, у смт Вороніж – капітальний ремонт 

2863,653 

 

 

Керівник апарату        Ігор КАЛЬЧЕНКО  

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління регіонального  

економічного розвитку Департаменту  

економічного розвитку і торгівлі               Ірина КАЛЬНОВА 


