
 

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                    від 2 квітня 2009 р. N 300  
                               Київ  
 
              Про затвердження Порядку використання  
            у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду  
                 для виконання Державної програми  
            створення єдиної системи надання екстреної  
             медичної допомоги на період до 2010 року  
  
 
     Відповідно до статті 76 Закону України "Про Державний  бюджет 
України    на   2009   рік"   (   835-17   )   Кабінет   Міністрів 
України  п о с т а н о в л я є:  
 
     1. Затвердити  Порядок  використання  у  2009   році   коштів 
Стабілізаційного  фонду для виконання Державної програми створення 
єдиної системи надання екстреної медичної допомоги  на  період  до 
2010 року, що додається.  
 
     2. Абзаци  восьмий і дев'ятий пункту 2 Порядку використання у 
2009   році   коштів   Стабілізаційного   фонду   для   реалізації 
інвестиційних  проектів  соціально-економічного розвитку регіонів, 
затвердженого    постановою   Кабінету   Міністрів   України   від 
28 січня  2009  р.  N  47 ( 47-2009-п ) (Офіційний вісник України, 
2009 р., N 8, ст. 245), замінити абзацами такого змісту:  
 
     "Головними розпорядниками коштів є:  
 
     за напрямами  "Будівництво  льодових  спортивних  споруд   із 
штучним   льодом   відповідно  до  Державної  цільової  соціальної 
програми  "Хокей  України"   та   "Створення   бази   олімпійської 
підготовки   по   стрільбі  з  лука"  -  Мінсім'ямолодьспорт,  яке 
використовує кошти в установленому ним порядку  за  погодженням  з 
Мінфіном;  
 
     за напрямом  "Виконання  Державної  програми створення єдиної 
системи   надання   екстреної  медичної   допомоги  на  період  до 
2010 року" - МОЗ,  яке використовує кошти в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.".  
  
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 
 
     Інд. 28  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 2 квітня 2009 р. N 300  
 
                             ПОРЯДОК  
                 використання у 2009 році коштів  
               Стабілізаційного фонду для виконання  
           Державної програми створення єдиної системи  
               надання екстреної медичної допомоги  
              на період до 2010 року ( 1290-2007-п )  
  
 
     1. Цей Порядок визначає механізм  використання  у  2009  році 
коштів  Стабілізаційного  фонду  для  виконання Державної програми 
створення єдиної системи надання екстреної  медичної  допомоги  на 
період  до  2010 року,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2007 р.  N 1290 ( 1290-2007-п ) (Офіційний 
вісник   України,   2007  р.,  N  84,  ст.  3109)  (далі  -  кошти 
Стабілізаційного фонду).  
 
     2. Бюджетна  програма  використання  коштів  Стабілізаційного 
фонду визначається Мінфіном,  який закріплює за нею код програмної 
та функціональної класифікації видатків та кредитування державного 
бюджету  і  вносить  в  установленому  порядку  зміни  до  розпису 
державного бюджету.  
 
     Державне казначейство  після   внесення   змін   до   розпису 
державного  бюджету  забезпечує  його  виконання  в  установленому 
законодавством порядку.  
 
     3. Кошти    Стабілізаційного    фонду    спрямовуються     на 
централізовану   закупівлю   медичного   обладнання,  транспортних 
засобів   та   устатковання   відповідно  до  Державної   програми 
( 1290-2007-п ), зазначеної в пункті 1 цього Порядку.  
 
     4. Кошти  Стабілізаційного  фонду використовуються відповідно 
до  Порядку  використання  у  2007  році  коштів,  передбачених  у 
державному   бюджеті   для   виконання   програм   та   здійснення 
централізованих  заходів   з   охорони   здоров'я,   затвердженого 
постановою  Кабінету  Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 601 
( 601-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 26, ст. 1043, 
N 43 ст. 1715, N 61, ст. 2412; 2008 р., N 31, ст. 985).  
 
     5. Перерахування коштів Стабілізаційного фонду здійснюється в 
межах  установленого  обсягу  видатків  у  порядку,  затвердженому 
Державним казначейством.  

 


