
 

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
                  від 14 лютого 2011 р. N 154-р  
                               Київ  
 
       Про передачу у 2011 році деяких бюджетних призначень  
  
 
     1. Передати  бюджетні  призначення,  передбачені Міністерству 
фінансів у  загальному  фонді  державного  бюджету  (  2857-17   ) 
(загальнодержавні   видатки)   за   програмою   3511090  "Державні 
капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України" 
у сумі 584452,6 тис. гривень:  
 
     1) Міністерству   внутрішніх   справ  у  сумі  172663,5  тис. 
гривень, у тому числі:  
 
     120000 тис. - для придбання обладнання для реалізації першого 
етапу  робіт  з впровадження закордонних паспортів з біометричними 
даними власника;  
 
     52663,5 тис.  -  для  будівництва   лікувально-профілактичних 
закладів    Міністерства   внутрішніх   справ   у   Закарпатській, 
Запорізькій та Київській областях;  
 
     2) Міністерству освіти і  науки,  молоді  та  спорту  в  сумі 
15000 тис. гривень, у тому числі:  
 
     10000 тис. - для облаштування спортивних майданчиків у місцях 
масового відпочинку населення;  
 
     5000 тис.  - для капітального ремонту будівель і  споруд  баз 
олімпійської  підготовки  державної форми власності та розроблення 
проектно-кошторисної документації для будівництва зазначених баз; 
 
     3) Міністерству охорони здоров'я в сумі 37404,3 тис. гривень, 
у тому числі:  
 
     7404,3 тис.  -  для  погашення  заборгованості за проведені у 
2010 році роботи з реконструкції  будівель  та  споруд  державного 
закладу  "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний 
центр Міністерства охорони здоров'я України";  
 
     30000 тис.    -    для    розроблення    проектно-кошторисної 
документації  та  інженерної підготовки будівельного майданчика на 
території Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"; 
 
     4) Міністерству  екології  та  природних  ресурсів   у   сумі 
2285 тис.    гривень    для    розроблення    проектно-кошторисної 
документації  для  будівництва  туристично-мистецького   комплексу 
"Маєток Святого Миколая";  
 



     5) Міністерству соціальної політики в сумі 5000 тис.  гривень 
для будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху; 
 
     6) Міністерству  регіонального   розвитку,   будівництва   та 
житлово-комунального  господарства  у сумі 57450 тис.  гривень,  у 
тому числі:  
 
     40000 тис.  -  для  забезпечення  житлом  інвалідів   Великої 
Вітчизняної   війни   I   групи,  які  протягом  тривалого  строку 
перебувають у черзі на отримання житла;  
 
     17450 тис.  - для здійснення заходів з відзначення 1000-річчя 
заснування  Софійського  собору  та  проведення  протиаварійних  і 
ремонтно-реставраційних робіт в Андріївській церкві;  
 
     7) Міністерству  надзвичайних  ситуацій  у  сумі  35000  тис. 
гривень  для  будівництва  (придбання)  житла  для  громадян,  які 
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та  потребують 
поліпшення  житлових  умов,  насамперед сімей з дітьми,  які стали 
інвалідами  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та   потребують 
особливого  догляду,  та  інвалідів  I  групи,  інвалідність  яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою;  
 
     8) Міністерству  юстиції  у  сумі  10000  тис.  гривень   для 
капітального ремонту приміщень органів юстиції;  
 
     9) Державному  комітетові  телебачення і радіомовлення у сумі 
19186,6 тис.  гривень для придбання обладнання в рамках інтеграції 
Національної  телекомпанії  в  світовий  інформаційний  простір за 
допомогою сучасних технологій;  
 
     10) Державному агентству лісових ресурсів у сумі  40000  тис. 
гривень   для  будівництва  доріг  протипожежного  призначення  та 
придбання  пожежної  і  лісогосподарської  техніки  для   лісового 
господарства;  
 
     11) Державному агентству резерву в сумі 63,2 тис. гривень для 
погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2008 році, за 
придбання і впровадження автоматизованої системи діловодства;  
 
     12) Державній  архівній службі в сумі 20000 тис.  гривень для 
реконструкції  комплексу  споруд  центральних  державних  архівних 
установ;  
 
     13) Національному агентству з питань підготовки та проведення 
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з  футболу 
та реалізації інфраструктурних проектів у сумі 60000 тис.  гривень 
для капітального ремонту (перша черга),  технічного  переоснащення 
інженерних  систем  спортивної  арени,  зокрема  систем енерго- та 
холодопостачання,  вентиляції,  кондиціювання,  зв'язку,   слабких 
струмів,     телемереж;     забезпечення    пропускного    режиму; 
функціонування системи громадського харчування;  поточного ремонту 
приміщень  і  благоустрою  території  Палацу  спорту  в  м.  Києві 
відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення 
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  14  квітня 
2010 р.  N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України,  2010 р., 
N 39, ст. 1297);  
 
     14) Національній академії наук у сумі 16700 тис.  гривень,  у 
тому числі:  



 
     2700 тис. - для створення інформаційно-аналітичної підсистеми 
стратегічного   планування   з   метою  формування    прогнозного 
енергетичного балансу;  
 
     14000 тис.  -  для  реконструкції  та будівництва об'єктів на 
території Національного дендрологічного парку "Софіївка";  
 
     15) Національній академії медичних наук  у  сумі  93700  тис. 
гривень, у тому числі:  
 
     50000 тис.  - для капітального ремонту та придбання медичного 
обладнання для Національного інституту  серцево-судинної  хірургії 
імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук;  
 
     6500 тис.  - для завершення будівництва лабораторного корпусу 
державної установи "Науковий центр радіаційної  медицини  Академії 
медичних наук України";  
 
     30000 тис.   -   для   придбання   медичного  обладнання  для 
Національного інституту   хірургії   та   трансплантології   імені 
О.О. Шалімова Національної академії медичних наук;  
 
     7200 тис.   -   для   придбання   медичного   обладнання  для 
Національного інституту   фтизіатрії   і    пульмонології    імені 
Ф.Г. Яновського Академії медичних наук.  
 
     Передачу бюджетних  призначень  здійснити  в  межах  видатків 
розвитку.  
 
     2. Забезпечити:  
 
     1) головним розпорядникам бюджетних коштів:  
 
     погодження передачі   бюджетних   призначень,    передбаченої 
пунктом 1 цього розпорядження,  з Комітетом Верховної Ради України 
з питань бюджету;  
 
     подання щомісяця до 5 числа Мінфіну  звіту  про  використання 
бюджетних коштів;  
 
     2) після зазначеного погодження:  
 
     Міністерству фінансів   -  відкриття  у  разі  потреби  нових 
бюджетних  програм  та  внесення відповідних  змін   до   розпису 
державного бюджету;  
 
     Державній казначейській   службі  -  перерахування  бюджетних 
коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.  
  
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
 
     Інд. 70 { Документ взято з сайта "Законодавство України" } 

 


