
 

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                 від 15 листопада 2010 р. N 1070  
                               Київ  
 
                     Про перерозподіл коштів  
                  державного бюджету у 2010 році  
  
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
     1. Здійснити перерозподіл  коштів  Стабілізаційного  фонду  в 
сумі  177000  тис.  гривень  шляхом  зменшення  обсягу видатків за 
напрямом,  передбаченим пунктом 11 частини першої статті 74 Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ),  і 
збільшення обсягу видатків за  напрямом,  передбаченим  пунктом  7 
частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ).  
 
     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 
2010  р.  N  422  (  422-2010-п  )   "Про   затвердження   Порядку 
використання  у  2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на соціально-економічний  розвиток  регіонів"  (Офіційний 
вісник України,  2010 р.,  N 44,  ст.  1435, N 65, ст. 2272, N 66, 
ст. 2371,  N 83,  ст.  2916) та  від  14  червня  2010  р.  N  472 
( 472-2010-п  ) "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" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, 
ст.  1527,  N 50,  ст. 1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944, N 58, 
ст. 2006,  N 65,  ст.  2276,  ст.  2277,  N 67,  ст.  2423,  N 70, 
ст. 2528,  N 74,  ст.  2616, N 77, ст. 2726, N 79, ст. 2796, N 80, 
ст.  2833,  N 82,  ст.  2885,  N 86, ст. 3048, ст. 3049, ст. 3050) 
зміни, що додаються.  
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                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                від 15 листопада 2010 р. N 1070  
 
                              ЗМІНИ,  
                     що вносяться до постанов  
                    Кабінету Міністрів України  
            від 7 червня 2010 р. N 422 ( 422-2010-п )  
          та від 14 червня 2010 р. N 472 ( 472-2010-п )  
  
 



     1. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України  від  7  червня 
2010 р. N 422 ( 422-2010-п ):  
 
     у пункті 2 постанови ( 422-2010-п ) цифри  "120660"  замінити 
цифрами "103760";  
 
     у додатку  1  до Порядку використання у 2010 році субвенцій з 
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  соціально-економічний 
розвиток регіонів,     затвердженого     зазначеною     постановою 
( 422-2010-п ):  
 
     у графі "Обсяг, тис. гривень" пунктів 10 і 21 цифри "14778,6" 
і "80000" замінити відповідно цифрами "29778,6" і "63100";  
 
     доповнити додаток  ( 422-2010-п ) пунктами 11-1 і 11-2 такого 
змісту:  
 
"11-1. Чемеровецький район  районному бюджету на          1200  
       Хмельницької області придбання пересувного  
                            флюорографа  
  
 
 11-2. Брусилівський район   районному бюджету на          700". 
       Житомирської області  будівництво центральної  
                             районної лікарні  
                             у смт Брусилові (другий  
                             пусковий комплекс)  
 
     2. У 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,   затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2010 р.  N 472 
( 472-2010-п ):  
 
     1) у пункті 3:  
 
     у підпункті 2 цифри "40000" замінити цифрами "20000";  
 
     підпункт 4 виключити;  
 
     у підпункті 7 цифри "101389,3" замінити цифрами "7403,7";  
 
     у підпункті 13 цифри "50000" замінити цифрами "14900";  
 
     у підпункті 16 цифри "25000" замінити цифрами "17000";  
 
     у підпункті 18 цифри "27500" замінити цифрами "24500";  
 
     підпункти 29 і 36 виключити;  
 
     доповнити пункт підпунктами 47 і 48 такого змісту:  
 
     "47) будівництво,   реконструкція   та   капітальний   ремонт 
спеціальних   установ  міліції  в  Автономній  Республіці  Крим  і 
Луганській області - 5000 тис. гривень;  
 
     48) придбання спеціальної техніки, обладнання та транспортних 
засобів спеціалізованого призначення для потреб органів внутрішніх 
справ і внутрішніх військ МВС - 15585,6 тис. гривень.";  
 



     2) у пункті 4:  
 
     в абзаці четвертому цифру ", 4" виключити;  
 
     в абзаці дванадцятому слово і цифри "і 36" виключити;  
 
     абзац тринадцятий після цифр "19" доповнити цифрами і  словом 
", 47 і 48";  
 
     в абзаці  п'ятнадцятому  слова  і  цифри  "підпунктах  29  і" 
замінити словом "підпункті";  
 
     3) у пункті 6 цифри і слово "4,  5, 19, 31, 38 і 39" замінити 
цифрами і словом "5, 19, 31, 38, 39, 47 і 48";  
 
     4) у пункті 8 цифри ", 36" виключити;  
 
     5) пункт 11-2 виключити.  
 
( Джepeло тексту - http://zakon1.rada.gov.ua ) 

 


