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16.02.2022                                                                                                     №  64-ОД 

 
 
Про внесення змін до обласного 

бюджету Сумської області 
на 2022 рік 

 

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

адміністрації», статті 23 Бюджетного кодексу України, пункту 3 рішення 

Сумської обласної ради від 22.12.2021 «Про обласний бюджет Сумської області 

на 2022 рік», рішення Березівської сільської ради від 21.12.2021 «Про бюджет 

Березівської сільської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Дружбівської міської ради від 15.12.2021 «Про бюджет Дружбівської міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення Зноб-Новгородської селищної 

ради від 23.12.2021 № 1131 «Про бюджет Зноб-Новгородської селищної 

територіальної громади на 2022 рік», рішення Миколаївської селищної ради 

від 23.12.2021 «Про бюджет Миколаївської селищної територіальної громади 

на 2022 рік», рішення Хотінської селищної ради від 22.12.2021 № 1 «Про 

бюджет Хотінської селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Шалигинської селищної ради від 23.12.2021 «Про бюджет Шалигинської 

селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення Бездрицької сільської 

ради від 23.12.2021 «Про бюджет Бездрицької сільської територіальної громади 

на 2022 рік», рішення Боромлянської сільської ради від 24.12.2021 «Про 

бюджет Боромлянської сільської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Грунської сільської ради від 24.12.2021 «Про бюджет Грунської сільської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення Миколаївської сільської ради 

від 24.12.2021 № 43 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної 

громади на 2022 рік», рішення Краснопільської селищної ради від 26.01.2022 

№ 978 «Про внесення змін до рішення Краснопільської селищної ради 

від 23.12.2021 № 912 «Про бюджет Краснопільської селищної територіальної 

громади на 2022 рік», рішення Бочечківської сільської ради від 22.12.2021 «Про 

бюджет Бочечківської сільської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Дубов’язівської селищної ради від 21.12.2021 «Про бюджет Дубов’язівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення Коровинської сільської 

ради від 24.12.2021 № 10/14 «Про бюджет Коровинської сільської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення Комишанської сільської ради 
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від 24.12.2021 «Про бюджет Комишанської сільської територіальної громади 

на 2022 рік», рішення Новослобідської сільської ради від 23.12.2021 «Про 

бюджет Новослобідської сільської територіальної громади на 2022 рік», 

рішення Степанівської селищної ради від 22.12.2021 «Про бюджет 

Степанівської селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Тростянецької міської ради від 24.12.2021 № 1468 «Про бюджет Тростянецької 

міської територіальної громади на 2022 рік», рішення Андріяшівської сільської 

ради від 24.12.2021 «Про бюджет Андріяшівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік», рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2704-МР 

«Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Білопільської міської ради від 30.12.2021 № 642 «Про бюджет Білопільської 

міської територіальної громади на 2022 рік», рішення Синівської сільської ради 

від 23.12.2021 «Про бюджет Синівської сільської територіальної громади 

на 2022 рік», рішення Охтирської міської ради від 23.12.2021 № 491-МР «Про 

бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Путивльської міської ради від 24.12.2021 № 1033-МР «Про бюджет 

Путивльської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення Глухівської 

міської ради від 22.12.2021 № 424 «Про бюджет Глухівської міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення Есманьської селищної ради 

від 24.12.2021 № 802 «Про бюджет Есманьської селищної територіальної 

громади на 2022 рік», рішення Попівської сільської ради від 21.12.2021 «Про 

бюджет Попівської сільської територіальної громади на 2022 рік», рішення 

Роменської міської ради від 23.12.2021 «Про бюджет Роменської міської 

територіальної громади на 2022 рік», рішення Свеської селищної ради 

від 24.12.2021 «Про бюджет Свеської селищної територіальної громади 

на 2022 рік», рішення Середино-Будської міської ради від 24.12.2021 «Про 

бюджет Середино-Будської міської територіальної громади на 2022 рік», 

протоколу постійної комісії Сумської обласної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва від 09.02.2022: 

1. Внести до обласного бюджету Сумської області на 2022 рік такі зміни: 

1) збільшити обсяг доходів загального фонду за кодом класифікації 

доходів бюджету 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на загальну 

суму 6 646 821 гривня за рахунок передачі іншої субвенції з місцевих бюджетів, 

у тому числі з: 

бюджету Березівської сільської територіальної громади – 93 380 гривень; 

бюджету Дружбівської міської територіальної громади – 59 224 гривні; 

бюджету Зноб-Новгородської селищної територіальної громади –

75 750 гривень; 

бюджету Миколаївської селищної територіальної громади – 

58 000 гривень; 

бюджету Хотінської селищної територіальної громади – 51 000 гривень; 

бюджету Шалигинської селищної територіальної громади – 

73 950 гривень; 

бюджету Бездрицької сільської територіальної громади – 46 280 гривень; 
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бюджету Боромлянської сільської територіальної громади – 

84 540 гривень; 

бюджету Грунської сільської територіальної громади – 34 840 гривень; 

бюджету Миколаївської сільської територіальної громади – 

69 145 гривень; 

бюджету Краснопільської селищної територіальної громади – 

326 570 гривень; 

бюджету Бочечківської сільської територіальної громади – 82 150 гривень; 

бюджету Дубов’язівської селищної територіальної громади – 

134 577 гривень;  

бюджету Коровинської сільської територіальної громади – 44 730 гривень; 

бюджету Комишанської сільської територіальної громади – 

107 120 гривень; 

бюджету Новослобідської сільської територіальної громади – 

21 073 гривні; 

бюджету Степанівської селищної територіальної громади – 

213 510 гривень;  

бюджету Тростянецької міської територіальної громади – 50 000 гривень; 

бюджету Андріяшівської сільської територіальної громади – 

190 440 гривень; 

бюджету Сумської міської територіальної громади – 2 500 000 гривень; 

бюджету Білопільської міської територіальної громади – 283 300 гривень; 

бюджету Синівської сільської територіальної громади – 65 100 гривень; 

бюджету Охтирської міської територіальної громади – 473 812 гривень; 

бюджету Путивльської міської територіальної громади – 207 260 гривень; 

бюджету Глухівської міської територіальної громади – 100 00 гривень; 

бюджету Есманьської селищної територіальної громади – 102 380 гривень; 

бюджету Попівської сільської територіальної громади – 180 290 гривень; 

бюджету Роменської міської територіальної громади – 700 000 гривень; 

бюджету Свеської селищної територіальної громади – 90 990 гривень; 

бюджету Середино-Будської міської територіальної громади – 

127 410 гривень; 

2) збільшити обсяг видатків загального фонду по головному 

розпорядникові коштів – Департаменту фінансів Сумської обласної державної 

адміністрації на суму 6 646 821 гривня за кодом типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 3719770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» для передачі місцевим бюджетам області, у 

тому числі для: 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасників антитерористичної 

операції (операції Об’єднаних сил) та інших ветеранів війни – 6 035 044 гривні, 

з них: районному бюджету Конотопського району – 472 380 гривень, 

районному бюджету Охтирського району – 398 980 гривень, районному 

бюджету Роменського району – 174 710 гривень, районному бюджету 

Сумського району – 1 702 290 гривень, районному бюджету Шосткинського 

району – 203 680 гривень, бюджету Шосткинської міської територіальної 
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громади – 148 550 гривень, бюджету Сумської міської територіальної громади – 

2 193 384 гривні, бюджету Конотопської міської територіальної громади – 

27 790 гривень, бюджету Охтирської міської територіальної громади – 

171 100 гривень, бюджету Глухівської міської територіальної громади – 

272 360 гривень, бюджету Лебединської міської територіальної громади – 

269 820 гривень; 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 

611 777 гривень, з них: районному бюджету Конотопського району – 

47 890 гривень, районному бюджету Охтирського району – 40 450 гривень, 

районному бюджету Роменського району – 17 710 гривень, районному бюджету 

Сумського району – 172 560 гривень, районному бюджету Шосткинського 

району – 20 640 гривень, бюджету Шосткинської міської територіальної 

громади – 15 060 гривень, бюджету Сумської міської територіальної громади – 

222 337 гривень, бюджету Конотопської міської територіальної громади – 

2 820 гривень, бюджету Охтирської міської територіальної громади – 

17 350 гривень, бюджету Глухівської міської територіальної громади – 

27 610 гривень, бюджету Лебединської міської територіальної громади – 

27 350 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 22.12.2021 

«Про обласний бюджет Сумської області на 2022 рік». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Савченка Т.Г. 

 

 

Голова            Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 

 


