
 
 

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                   від 13 травня 2009 р. N 584  
                               Київ  
 
            Про внесення змін до Порядку використання  
            у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду  
              для реалізації інвестиційних проектів  
             соціально-економічного розвитку регіонів  
  
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
     Внести до   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, N 24, ст. 803, 
N 31, ст. 1048), зміни, що додаються.  
  
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО 
 
     Інд. 42  
  
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 13 травня 2009 р. N 584  
 
                              ЗМІНИ,  
         що вносяться до Порядку використання у 2009 році  
           коштів Стабілізаційного фонду для реалізації  
          інвестиційних проектів соціально-економічного  
                 розвитку регіонів ( 47-2009-п )  
  
 
     1. В абзацах другому та дев'ятому пункту 2 слова "Будівництво 
льодових   спортивних  споруд  із  штучним  льодом  відповідно  до 
Державної цільової соціальної програми  "Хокей  України"  і  слова 
"Будівництво   льодових   спортивних   споруд  із  штучним  льодом 
відповідно  до  Державної  цільової  соціальної  програми   "Хокей 
України" та" виключити.  
 
     2. Доповнити Порядок ( 47-2009-п ) пунктом 2-1 такого змісту: 
 
     "2-1. Кошти    Стабілізаційного    фонду,   передбачені   для 
будівництва  льодових  спортивних   споруд   із   штучним   льодом 
відповідно   до  Державної  цільової  соціальної  програми  "Хокей 
України" в  обсязі  150000  тис.  гривень   та   метрополітену   у 
м. Донецьку в обсязі 50000 тис. гривень, спрямувати на:  



 
     1) реалізацію        таких       інвестиційних       проектів 
соціально-економічного розвитку регіонів:  
 
     реконструкція системи  водопостачання  м.  Львова  -   147300 
тис. гривень;  
 
     реконструкція та   реставрація  будинку-музею  Т.Г.  Шевченка 
(м. Канів) - 22400 тис. гривень;  
 
     2) завершення робіт з ліквідації наслідків  стихійного  лиха, 
що  сталося  23-27  липня  2008  р.,  у  тому  числі на проведення 
капітального ремонту:  
 
     обласному бюджету  Тернопільської  області   -   17200   тис. 
гривень;  
 
     обласному бюджету Вінницької області - 13100 тис. гривень.". 

 


