
 

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                 від 29 листопада 2010 р. N 1100  
                               Київ  
 
                   Про перерозподіл та передачу  
                 бюджетних призначень у 2010 році  
  
 
     Відповідно до частини другої статті 26  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:  
 
     1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень,  передбачених 
Міністерству фінансів, у межах загального фонду державного бюджету 
( 2154-17 ) в сумі 84432,2 тис.  гривень шляхом  зменшення  обсягу 
видатків  споживання  за програмою 3511150 "Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  та  житлових  субсидій 
населенню   на  оплату  електроенергії,  природного  газу,  послуг 
тепло-,  водопостачання   і   водовідведення,   квартирної   плати 
(утримання   будинків   і   споруд  та  прибудинкових  територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот"  (Дніпропетровська 
область  -  20000 тис.  гривень,  Донецька область - 44432,2 тис., 
Харківська область - 20000  тис.  гривень)  та  збільшення  обсягу 
видатків   розвитку  за  програмою  3511090  "Державні  капітальні 
видатки".  
 
     2. Передати  бюджетні  призначення,  передбачені Міністерству 
фінансів (загальнодержавні видатки) за загальним фондом державного 
бюджету ( 2154-17 )  за  програмою  3511090  "Державні  капітальні 
видатки":  
 
     1) Державній  судовій  адміністрації  -  у  сумі  31000  тис. 
гривень (видатки споживання), в тому числі за програмами:  
 
     0501010 "Організаційне  забезпечення  діяльності   судів   та 
установ   судової   системи"  -  384,4  тис.  гривень  для  оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв;  
 
     0501020 "Здійснення   правосуддя   місцевими   господарськими 
судами" - 1978,4 тис.  гривень,  в тому числі 1156,8 тис.  гривень 
для оплати комунальних послуг та енергоносіїв;  
 
     0501030 "Здійснення правосуддя Апеляційним судом  України  та 
апеляційними судами"   -   15230,8  тис.  гривень,  в  тому  числі 
8706,2 тис. гривень для оплати комунальних послуг та енергоносіїв; 
 
     0501040 "Здійснення   правосуддя    місцевими    судами"    -
6759,3 тис.  гривень,  в тому числі 5879,5 тис. гривень для оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв;  
 
     0501050 "Здійснення   правосуддя   військовими   судами"    -
867,5 тис.  гривень,  в  тому числі 216,3 тис.  гривень для оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв;  
 
     0501080 "Здійснення  правосуддя  апеляційними  господарськими 
судами" - 3826,7 тис. гривень, в тому числі 781,5 тис. гривень для 
оплати комунальних послуг та енергоносіїв;  



 
     0501110 "Підготовка  осіб  для  зайняття  посад   професійних 
суддів,  підвищення  кваліфікації  суддів  та працівників апаратів 
судів Академією суддів України" -  150  тис.  гривень  для  оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв;  
 
     0501160 "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними 
судами" - 967,1 тис.  гривень,  в тому числі 441 тис.  гривень для 
оплати комунальних послуг та енергоносіїв;  
 
     0501170 "Здійснення  правосуддя  місцевими  адміністративними 
судами" - 835,8 тис.  гривень, в тому числі 734,6 тис. гривень для 
оплати комунальних послуг та енергоносіїв;  
 
     2) Міністерству  регіонального  розвитку  та  будівництва - у 
сумі 30000 тис.  гривень (видатки розвитку) за  програмою  2751300 
"Забезпечення  житлом інвалідів I групи Великої Вітчизняної війни, 
які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла"; 
 
     3) Міністерству фінансів для надання субвенції  з  державного 
бюджету міському бюджету:  
 
     м. Києва   на   поліпшення   технічного   стану  підприємства 
Дитячоюнацький  учбово-спортивний  центр   профспілок   м.   Києва 
"Авангард" - у сумі 15000 тис. гривень (видатки розвитку);  
 
     м. Умані Черкаської області на придбання житла для відселення 
мешканців будинків,  що  розташовані  на  території  Національного 
дендрологічного парку "Софіївка",  яка підлягає реконструкції,  за 
програмою  3511190  "Субвенція  з  державного   бюджету   місцевим 
бюджетам   на   здійснення   заходів  щодо  соціально-економічного 
розвитку регіонів" - у сумі 2760 тис. гривень (видатки розвитку); 
 
     4) Міністерству фінансів - у сумі 1600 тис.  гривень (видатки 
споживання)  для  надання  субвенції з державного бюджету міському 
бюджету м.  Києва на забезпечення  функціонування  Центру  ядерної 
медицини   з   використанням   ПЕТ-технологій   Київської  міської 
онкологічної лікарні;  
 
     5) Державній   службі   спеціального   зв'язку   та   захисту 
інформації  -  у  сумі  4072,2 тис.  гривень (видатки розвитку) за 
програмою 6641010 "Забезпечення функціонування  державної  системи 
спеціального зв'язку та захисту інформації України".  
 
     3. Установити,   що   кошти,   зазначені  в  абзаці  третьому 
підпункту 3 пункту 2 цієї постанови,  використовуються  відповідно 
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.  N 422 ( 422-2010-п ) (Офіційний вісник України,  2010 р., 
N 44, ст. 1435, N 66, ст. 2371, N 83, ст. 2916).  
 
     У зв'язку  з цим внести до зазначеного Порядку ( 422-2010-п ) 
зміни, що додаються.  
 
     4. Міністерству   фінансів   забезпечити   у   разі   потреби 
визначення бюджетних програм, закріплення за ними кодів програмної 
та функціональної класифікації видатків і кредитування  та  внести 
відповідні зміни до розпису державного бюджету.  
  
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
 
     Інд. 34  
  
 



                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                від 29 листопада 2010 р. N 1100  
 
                              ЗМІНИ,  
         що вносяться до Порядку використання у 2010 році  
         субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам  
            на соціально-економічний розвиток регіонів  
                          ( 422-2010-п )  
  
 
     1. Абзац п'ятий пункту 4 Порядку ( 422-2010-п  )  після  слів 
"аварійних  будинків"  доповнити  словами ",  придбанням житла для 
відселення  мешканців  будинків,  що  розташовані   на   території 
Національного   дендрологічного  парку  "Софіївка",  яка  підлягає 
реконструкції".  
 
     2. Додаток 1 ( 422-2010-п  )  доповнити  пунктом  4-3  такого 
змісту:  
 
------------------------------------------------------------------
|"4-3. м. Умань Черкаської |міському бюджету на      |   2760".  |
|      області             |придбання житла для      |           |
|                          |відселення мешканців     |           |
|                          |будинків, що розташовані |           |
|                          |на території             |           |
|                          |Національного            |           |
|                          |дендрологічного парку    |           |
|                          |"Софіївка", яка підлягає |           |
|                          |реконструкції            |           |
------------------------------------------------------------------

 


