
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 13 грудня 2010 р. № 1153 

Київ 

Про внесення змін до порядків, затверджених  
постановами Кабінету Міністрів України  

від 31 травня 2010 р. № 421  
і від 7 червня 2010 р. № 422 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для 
реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі 
погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного 
казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 р. № 421 (Офіційний вісник 
України, 2010 р., № 43, ст. 1420, № 55, ст. 1873, № 69, ст. 2487, № 71, ст. 2559, № 74, 
ст. 2639, № 78, ст. 2755, № 82, ст. 2884, № 84, ст. 2940, № 85, ст. 2993, № 90, ст. 3182), 
і Порядку використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
на соціально-економічний розвиток регіонів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 червня 2010 р. № 422 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 44, 
ст. 1435, № 74, ст. 2617, № 83, ст. 2916, № 91, ст. 3221), зміни, що додаються. 

  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ 

Інд.42 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 грудня 2010 р. № 1153 

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених  
постановами Кабінету Міністрів України  

від 31 травня 2010 р. № 421 і  
від 7 червня 2010 р. № 422 

 

1. Абзац п’ятдесят перший підпункту 1 пункту 3 Порядку використання у 2010 році 
коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-
економічного розвитку регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державного казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 
січня 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 
р. № 421, після слова “обладнання” доповнити словами “та меблів”. 



2. У додатку 1 до Порядку використання у 2010 році субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2010 р. № 422: 

пункт 4 виключити; 

у графі “Обсяг, тис. гривень” у пунктах 42 і 112 цифри “65000” і “700” замінити 
відповідно цифрами “72000” і “1500”; 

доповнити додаток пунктами 113—119 такого змісту: 

“113. Чернівецька область обласному бюджету на реставрацію з реабілітацією 
(добудова) лікувального корпусу дитячої лікарні по 
вул. Буковинській, 4, м. Чернівці 

5000 

114. Одеська область обласному бюджету на реконструкцію 
централізованої системи водопостачання с. Яськи 
Біляївського району 

6145 

115. Рокитнівський район 
Рівненської області 

районному бюджету на реконструкцію пологового 
відділення Березівської дільничної лікарні в 
с. Березово 

600 

116. Печенізький район 
Харківської області 

районному бюджету на капітальний ремонт 
районного будинку культури в  
с-щі Печеніги 

3666,4 

117. м. Нова Каховка 
Херсонської області 

міському бюджету на завершення реконструкції 
палацу культури 

2000 

118. м. Луцьк  міському бюджету на соціально-економічний 
розвиток 

1670 

119. Малинський район 
Житомирської області 

районному бюджету на придбання та встановлення 
парового котла для територіального медичного 
об’єднання  

160”; 

у графі “Обсяг, тис. гривень” у пункті 15 цифри “48500” замінити цифрами 
“28458,6”. 

 

 


