
 

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                   від 14 червня 2010 р. N 472  
                               Київ  
 
              Про затвердження Порядку використання  
            у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду  
           для здійснення інвестицій в інфраструктурні  
           об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери,  
               капітальні видатки бюджетних установ  
           та інші першочергові загальнодержавні заходи  
  
 
     Відповідно до статті 74 Закону України "Про Державний  бюджет 
України на  2010  рік"  (  2154-17  )  Кабінет  Міністрів  України 
п о с т а н о в л я є:  
 
     Затвердити Порядок   використання   у   2010   році    коштів 
Стабілізаційного фонду для здійснення інвестицій в інфраструктурні 
об'єкти,  об'єкти соціально-культурної сфери,  капітальні  видатки 
бюджетних установ та інші першочергові загальнодержавні заходи, що 
додається.  
  
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
 
     Інд. 42  
  
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 14 червня 2010 р. N 472  
 
                             ПОРЯДОК  
                 використання у 2010 році коштів  
                Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )  
           для здійснення інвестицій в інфраструктурні  
           об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери,  
               капітальні видатки бюджетних установ  
           та інші першочергові загальнодержавні заходи  
  
 
     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  використання у 2010 році 
коштів Стабілізаційного   фонду    за    напрямом,    передбаченим 
підпунктом 11   частини  першої  статті  74  Закону  України  "Про 
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )  для  здійснення 
інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної 
сфери,  капітальні видатки бюджетних установ та інші  першочергові 
загальнодержавні заходи (далі - бюджетні кошти).  
 
     2. Бюджетні   кошти   надаються  на  безповоротній  основі  з 
урахуванням вимог  Порядку  використання  коштів  Стабілізаційного 



фонду,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
березня  2009  р.  N 289 ( 289-2009-п ) (Офіційний вісник України, 
2009 р., N 24, ст. 793; 2010 р., N 2, ст. 69).  
 
     Джерелами покриття   бюджетних   коштів   є  надходження  від 
цільового  розміщення  державних  цінних   паперів,   приватизації 
державного  майна  та інші надходження,  безпосередньо пов'язані з 
процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, 
які  надходитимуть  від  сплати  штрафів,  пені  та  неустойки  за 
невиконання  власниками  приватизованих  об'єктів  умов  договорів 
купівлі-продажу,  а у разі їх недостатності - кошти,  отримані від 
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній власності,  на яких розміщені об'єкти,  що 
підлягають приватизації, або від повернення коштів, які надавалися 
на поворотній основі.  
 
     3. Бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:  
 
     1) будівництво  центру  із  застосування  ПЕТ-технології  для 
раннього виявлення онкологічних захворювань на території Київської 
міської онкологічної лікарні по вул.  Верховинній, 69 у м. Києві -
70200 тис. гривень;  
 
     2) придбання   пожежної   техніки   та   будівництво    доріг 
протипожежного  призначення  лісового  господарства  -  60000 тис. 
гривень;  
 
     3) кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на 
будівництво  (реконструкцію)  та  придбання  житла  -  50000  тис. 
гривень;  
 
     4) придбання  спортивного   інвентарю   та   обладнання   для 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 12000 тис. гривень;  
 
     5) придбання повітряних суден - 214400 тис. гривень;  
 
     6) реконструкція  Палацу  спорту  в  м.  Києві  -  87000 тис. 
гривень;  
 
     7) будівництво спортивних споруд з штучним льодом  відповідно 
до Державної   цільової  соціальної  програми  "Хокей  України"  -
150000 тис. гривень;  
 
     8) субвенція   з   державного   бюджету   міському    бюджету 
м. Запоріжжя  на  будівництво  автотранспортної  магістралі  через 
р. Дніпро у м. Запоріжжі - 100000 тис. гривень;  
 
     9) здешевлення кредитів на придбання пасажирських  вагонів  -
28500 тис. гривень;  
 
     10) завершення     будівництва     Всеукраїнського     центру 
радіохірургії - 130000 тис. гривень;  
 
     11) будівництво  та  реконструкція  Інституту   хірургії   та 
трансплантології - 40000 тис. гривень;  
 
     12) реконструкція,  розширення та капітальний ремонт об'єктів 
державної   установи   "Національний   інститут    фтизіатрії    і 
пульмонології імені Ф.Г. Яновського" - 22937 тис. гривень;  
 
     13) реставрація   та   пристосування  Маріїнського  палацу  в 



м. Києві - 80000 тис. гривень;  
 
     14) субвенція з державного бюджету міському бюджету м.  Нової 
Каховки  Херсонської області на будівництво Кафедрального собору -
1400 тис. гривень;  
 
     15) субвенція   з   державного   бюджету   міському   бюджету 
м. Курахового  Донецької  області  на  будівництво Соборного храму 
Божої Матері - 3000 тис. гривень;  
 
     16) реконструкція  комплексу  споруд  центральних   державних 
архівних установ - 25000 тис. гривень;  
 
     17) створення       інформаційно-аналітичної       підсистеми 
стратегічного планування для формування прогнозного  енергетичного 
балансу - 2700 тис. гривень;  
 
     18) аварійні   та   ремонтно-відновні   роботи  у  навчальних 
корпусах та приміщеннях гуртожитків національних вищих  навчальних 
закладів - 24500 тис. гривень;  
 
     19) придбання  виробничої  лінії та налагодження на базі КНВО 
"Форт" МВС України виробництва деталей зброї за МІМ-технологіями -
19300 тис. гривень.  
 
     4. Головними  розпорядниками  бюджетних  коштів за напрямами, 
зазначеними у пункті 3 цього Порядку, є:  
 
     у підпунктах 1, 8, 14 і 15 - Мінфін;  
 
     у підпункті 2 - Держкомлісгосп;  
 
     у підпунктах 3, 4, 6 і 7 - Мінсім'ямолодьспорт;  
 
     у підпунктах 5 і 9 - Мінтрансзв'язку;  
 
     у підпункті 10 - МОЗ;  
 
     у підпунктах 11 і 12 - Академія медичних наук;  
 
     у підпункті 13 - Державне управління справами;  
 
     у підпункті 16 - Держкомархів;  
 
     у підпункті 17 - Національна академія наук;  
 
     у підпункті 18 - МОН;  
 
     у підпункті 19 - МВС.  
 
     5.  Бюджетні  кошти  за  напрямом,  зазначеним  у підпункті 1 
пункту  3  цього  Порядку,  використовуються відповідно до Порядку 
використання   у   2010   році   коштів   Стабілізаційного  фонду, 
передбачених  у  державному  бюджеті для виконання функцій столиці 
відповідно  до  Закону  України "Про столицю України - місто-герой 
Київ",  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
травня  2010  р.  N  401 ( 401-2010-п ) (Офіційний вісник України, 
2010 р., N 42, ст. 1380).  
 
     6. Порядки  використання  бюджетних  коштів   за   напрямами, 
зазначеними   у   підпунктах  5  і  19  пункту  3  цього  Порядку, 



затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
 
     7. Бюджетні кошти за напрямами,  зазначеними у підпунктах  2, 
4,  7  і 9 пункту 3 цього Порядку,  використовуються відповідно до 
наказу головного розпорядника бюджетних коштів  за  погодженням  з 
Мінфіном.  
 
     8. Видатки,  пов'язані  з фінансуванням об'єктів капітального 
будівництва,  за напрямами, зазначеними у підпунктах 6, 8, 10, 11, 
13,  16  і  18 пункту 3 цього Порядку,  здійснюються відповідно до 
Порядку   державного   фінансування   капітального    будівництва, 
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2001 р.  N  1764  (  1764-2001-п  )  (Офіційний  вісник   України, 
2001 р., N 52, ст. 2374).  
 
     9. Видатки  за  напрямом,  зазначеним  у підпункті 3 пункту 3 
цього Порядку,  здійснюються відповідно до Положення  про  порядок 
надання  пільгового  довгострокового  державного  кредиту  молодим 
сім'ям   та   одиноким   молодим   громадянам    на    будівництво 
(реконструкцію)   і   придбання  житла,  затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів  України  від  29  травня   2001   р.   N   584 
( 584-2001-п ) (Офіційний вісник України,  2001 р., N 22, ст. 996; 
2003 р., N 9, ст. 390).  
 
     10. Видатки за напрямом,  зазначеним у підпункті 12 пункту  3 
цього  Порядку,  здійснюються  відповідно  до  постанови  Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2010 р. N 280 ( 280-2010-п ) "Про 
використання   у  2010  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  для 
виконання  робіт  з  реконструкції,  розширення  та   капітального 
ремонту   об'єктів   державної   установи  "Національний  інститут 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних 
наук   України"   та  погашення  кредиторської  заборгованості  за 
виконані у 2008 році роботи з будівництва і  капітального  ремонту 
зазначених об'єктів"  (Офіційний  вісник України,  2010 р.,  N 21, 
ст. 873).  
 
     11. Видатки за напрямом,  зазначеним у підпункті 17 пункту  3 
цього  Порядку,  здійснюються  відповідно  до Порядку формування і 
виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, 
проектних  та  конструкторських робіт за рахунок коштів державного 
бюджету,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 
25  серпня  2004  р.  N  1084  (  1084-2004-п  ) (Офіційний вісник 
України, 2004 р., N 34, ст. 2252).  
 
     12. Головний розпорядник бюджетних коштів  бере  зобов'язання 
виключно в межах фактичних надходжень на зазначені цілі.  
 
     Державне казначейство  перераховує  субвенції  відповідно  до 
Порядку перерахування дотації вирівнювання,  додаткової дотації на 
вирівнювання   фінансової   забезпеченості  місцевих  бюджетів  та 
субвенцій з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам,  коштів,  що 
передаються  до  державного  бюджету з місцевих бюджетів,  а також 
міжбюджетних трансфертів між  місцевими  бюджетами,  затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р.  N 490 
( 490-2002-п ) (Офіційний вісник України,  2002 р., N 15, ст. 807; 
2003 р.,  N 14,  ст.  617;  2007 р.,  N 6, ст. 226; 2009 р., N 11, 
ст. 340),  та  Порядку  обслуговування   державного   бюджету   за 
видатками та операціями з надання та повернення кредитів,  наданих 
за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04  ),  затвердженого 
Державним казначейством.  
 



     13. Закупівля   товарів,   робіт   і   послуг  проводиться  в 
установленому законодавством порядку.  
 
     14. Головні  розпорядники  бюджетних   коштів   щомісяця  до 
10 числа  подають  Мінфіну  інформацію  про  цільове  використання 
бюджетних коштів  за  напрямами,  зазначеними  у  пункті  3  цього 
Порядку.  
 
     15. Державне  казначейство  щомісяця  до  16  числа  інформує 
Мінфін про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки 
за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку.  
 
     16. Після  закінчення  бюджетного  періоду  залишки бюджетних 
коштів,  що обліковуються на рахунках їх головних розпорядників за 
визначеними  бюджетними  програмами,  обов'язково  повертаються до 
державного бюджету.  
 
     17. Складення   та   подання   фінансової    звітності    про 
використання  бюджетних  коштів,  а  також контроль за їх цільовим 
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 
 
( Oтримaно з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua ) 

 


