
 

 

Про хід виконання у 2021 році Програми створення страхового 

фонду документації Сумської області на 2020-2022 роки 

 

 Рішенням двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання Сумської обласної ради 

від 25 жовтня 2019 року затверджена Програма створення страхового фонду 

документації Сумської області на 2020-2022 роки (далі – Програма).  

 З метою реалізації Програми у 2021 році Державним архівом Сумської 

області підготовлено проєкт змін до Програми у частині обсягів і джерел 

фінансування, переліку виконавців Програми, а також був розроблений 

додатковий розділ «Створення страхового фонду документації мобілізаційного 

призначення». Рішенням Сумської обласної ради від 18 червня 2021 року 

внесено зміни та затверджено Програму створення страхового фонду 

документації Сумської області на 2020-2022 роки в новій редакції. 

 Згідно з паспортом розробником Програми створення страхового фонду 

документації Сумської області на 2020-2022 роки є Державний архів Сумської 

області, відповідальними виконавцями Програми визначені Департамент 

містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації, 

Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної 

адміністрації, Глухівська та Лебединська територіальні громади.  

 Державним архівом області були проведені консультації з Північно-східним 

регіональним центром страхового фонду документації (м. Харків, 

вул. Москалівська, 139) щодо виконання робіт зі створення страхового фонду 

документації Сумської області у 2021 році. За розрахунками у 2021 році 

виконання Програми потребувало фінансування у сумі 396,665 тис. гривень з 

обласного бюджету. Фінансування заходів Програми у 2021 році не відбулося.  

 Департаменту містобудування та архітектури Сумської обласної державної 

адміністрації та Департаменту капітального будівництва Сумської обласної 

державної адміністрації направлені листи від 05.10.2021 № 644/01-26 та 

№ 645/01-26 про внесення до бюджетного запиту на 2022 рік видатків на 

виконання заходів Програми. 

Рішенням Сумської обласної ради від 22 грудня 2021 року затверджено 

Програму економічного і соціального розвитку Сумської області на 2022 рік. 

Програму створення страхового фонду документації Сумської області на 2020-

2022 роки внесено до переліку обласних цільових програм, фінансування яких у 

2022 році здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету. Згідно з 

розрахунками у 2022 році реалізація Програми потребує фінансування у сумі 

442,045 тис. гривень. 
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