
 
 

                                                          
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                   від 28 березня 2011 р. N 334  
                               Київ  
 
              Деякі питання використання у 2011 році  
                  державних капітальних видатків  
  
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
     1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних  призначень, 
передбачених  у 2011 році Міністерству фінансів у загальному фонді 
державного бюджету  (  2857-17   )   (загальнодержавні   видатки), 
перерозподіл видатків у сумі 310000 тис.  гривень шляхом зменшення 
їх обсягу за програмою 3511030 "Резервний фонд" та  збільшення  їх 
обсягу  за  програмою  3511090  "Державні  капітальні видатки,  що 
розподіляються Кабінетом Міністрів України".  
 
     2. Передати бюджетні призначення,  передбачені  у  2011  році 
Міністерству   фінансів  у  загальному  фонді  державного  бюджету 
( 2857-17  )  (загальнодержавні  видатки)  за  програмою   3511090 
"Державні   капітальні   видатки,   що   розподіляються  Кабінетом 
Міністрів  України",  у  сумі  1275690,1  тис.  гривень   головним 
розпорядникам бюджетних коштів, у тому числі:  
 
     1) Міністерству оборони - 48690,8 тис. гривень, з них:  
 
     25000 тис.  -  за програмою 2101150 "Закупівля і модернізація 
озброєння та військової техніки для Збройних Сил України,  в  тому 
числі літаків АН-70 та двигунів Д-27";  
 
     23690,8 тис.  -  за  програмою 2101230 "Забезпечення участі у 
міжнародних миротворчих операціях";  
 
     2) Міністерству внутрішніх справ -  100000  тис.  гривень,  з 
них:  
 
     60000 тис.  - для придбання обладнання для реалізації першого 
етапу робіт з впровадження закордонних паспортів  з  біометричними 
даними власника;  
 
     40000 тис.   -   для   будівництва  лікувально-профілактичних 
закладів   Міністерства   внутрішніх   справ   у    Закарпатській, 
Запорізькій та Київській областях;  
 
     3) Міністерству охорони здоров'я - 100404,3 тис.  гривень,  з 
них:  
 
     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"; 
 
     50000 тис.  - для добудови хірургічного корпусу Національного 
інституту раку;  
 
     3000 тис. - для розроблення проектно-кошторисної документації 
та  проведення  капітального  ремонту (з реставраційними роботами) 
будівель Міністерства охорони здоров'я;  
 
     10000 тис.   -   для    будівництва    підземних    відділень 
алергологічних лікарень;  
 
     4) Міністерству  соціальної політики - 5000 тис.  гривень для 
будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху;  
 
     5) Міністерству  регіонального   розвитку,   будівництва   та 
житлово-комунального господарства - 524000 тис. гривень, з них:  
 
     40000 тис.   -  для  забезпечення  житлом  інвалідів  Великої 
Вітчизняної  війни  I  групи,  які   протягом   тривалого   строку 
перебувають у черзі на отримання житла;  
 
     100000 тис.   -  для  надання  державної  підтримки  з  метою 
будівництва (придбання) доступного житла;  
 
     60000 тис.  -  для  проведення  робіт   з   берегоукріплення, 
протизсувних  та упоряджувальних робіт на Чорноморському узбережжі 
Криму  в  районі  смт  Форосу  з  метою   запобігання   виникненню 
надзвичайних ситуацій природного характеру;  
 
     14000 тис.  - для проведення ремонтно-реставраційних робіт на 
об'єктах Києво-Печерської лаври;  
 
     310000 тис.  -  для  будівництва,  реконструкції,  проведення 
проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та 
регіонального значення,  які перебувають у незадовільному стані та 
потребують  невідкладного  проведення зазначених робіт,  згідно із 
затвердженим Міністерством переліком;  
 
     6) Міністерству надзвичайних ситуацій -  35000  тис.  гривень 
для  будівництва  (придбання) житла для громадян,  які постраждали 
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  і   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;  
 
     7) Міністерству  інфраструктури  -  30000  тис.  гривень  для 
будівництва Дніпропетровського метрополітену;  
 
     8) Міністерству культури - 10100 тис. гривень, з них:  
 
     2100 тис. - для капітального ремонту Національного художнього 
музею;  
 
     3000 тис.  -  для  капітального   ремонту   та   модернізації 
обладнання  Національного  академічного  театру  російської  драми 
імені Лесі Українки;  
 
     5000 тис.  -  для  реконструкції  та   капітального   ремонту 
Одеського національного академічного театру опери та балету;  



 
     9) Міністерству освіти і науки, молоді та спорту - 12000 тис. 
гривень   для   капітального   ремонту   будівель    Національного 
університету "Одеська юридична академія";  
 
     10) Державному   комітетові  телебачення  і  радіомовлення  -
19186,6 тис.  гривень для придбання обладнання в рамках інтеграції 
Національної  телекомпанії  у  світовий  інформаційний  простір за 
допомогою сучасних технологій;  
 
     11) Державному  агентству  лісових  ресурсів  -  40000   тис. 
гривень   для  будівництва  доріг  протипожежного  призначення  та 
придбання  пожежної  і  лісогосподарської  техніки  для   лісового 
господарства;  
 
     12) Державному  агентству  резерву  -  63,2 тис.  гривень для 
погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2008 році, за 
придбання і впровадження автоматизованої системи діловодства;  
 
     13) Національному агентству з питань підготовки та проведення 
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з  футболу 
та  реалізації інфраструктурних проектів - 30000 тис.  гривень для 
проектування та будівництва спортивних споруд із  штучним  льодом, 
зокрема  реконструкції  в  м.  Донецьку  Палацу  спорту  "Дружба", 
(просп.  Ілліча,  93а) відповідно до Державної цільової соціальної 
програми   "Хокей   України",   затвердженої  постановою  Кабінету 
Міністрів України від 3 жовтня 2007 р.  N  1194  (  1194-2007-п  ) 
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2818);  
 
     14) Державній   архівній  службі  -  5000  тис.  гривень  для 
реконструкції  комплексу  споруд  центральних  державних  архівних 
установ;  
 
     15) Державній  податковій  службі  -  45000 тис.  гривень для 
створення   автоматизованої    інформаційно-аналітичної    системи 
фінансових і фіскальних органів;  
 
     16) Адміністрації  Державної  служби  спеціального зв'язку та 
захисту інформації - 126000 тис.  гривень  для  заміни  аналогових 
станцій   урядового   зв'язку   на   цифрові,   придбання  засобів 
криптографічного захисту інформації  для  перших  посадових  осіб, 
створення  системи  відеоконференцзв'язку та захищеного мобільного 
зв'язку, обладнання  вузла  зв'язку  по   вул.   Солом'янській   у 
м. Києві;  
 
     17) Фонду   державного   майна   -  805,4  тис.  гривень  для 
проведення ремонтних та відновлювальних робіт в  адміністративному 
будинку,   (бульв.   Лесі   Українки,   26)   з  метою  розміщення 
регіонального  відділення  Фонду  державного  майна  по  Київській 
області;  
 
     18) Національній   академії   медичних  наук  -  137933  тис. 
гривень, з них:  
 
     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;  
 
     40000 тис.  - для дообладнання кардіохірургічного  центру  та 
центру судинної хірургії державної установи "Інститут невідкладної 
і відновної хірургії імені  В.К.  Гусака  Академії  медичних  наук 
України";  
 
     4233 тис.   -   для   придбання   обладнання  для  відділення 
інтенсивної нефрології  державної  установи  "Інститут  нефрології 
Академії медичних наук України";  
 
     19) Національній академії аграрних наук - 6506,8 тис. гривень 
для погашення заборгованості за виготовлення  проектно-кошторисної 
документації,   пов'язаної   з   реконструкцією   та  будівництвом 
гідроспоруд та  інших  об'єктів  Нікітського  ботанічного  саду  -
Національного наукового центру.  
 
     Передачу бюджетних  призначень  здійснити  в  межах  видатків 
розвитку.  
 
     3. Передати  бюджетні  асигнування,   відкриті   Міністерству 
фінансів відповідно  до  постанови  Кабінету Міністрів України від 
31 січня 2011 р.  N 55 ( 55-2011-п ) "Деякі питання використання у 
2011   році   державних   капітальних   видатків  для  будівництва 
Дніпропетровського метрополітену"   (Офіційний   вісник   України, 
2011 р., N 9, ст. 413), Міністерству інфраструктури.  
 
     4. Забезпечити:  
 
     1) головним розпорядникам бюджетних коштів:  
 
     погодження передачі    бюджетних   призначень,   передбаченої 
пунктом 2 цієї постанови,  з Комітетом Верховної  Ради  України  з 
питань бюджету;  
 
     розроблення та   затвердження   у   разі   потреби   порядків 
використання відповідних бюджетних коштів;  
 
     подання щомісяця до 5 числа Міністерству фінансів  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.  
 
     5. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  акти   Кабінету 
Міністрів України згідно з переліком, що додається.  
  
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
 
     Інд. 70  
  



 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 28 березня 2011 р. N 334  
 
                             ПЕРЕЛІК  
                актів Кабінету Міністрів України,  
                       що втратили чинність  
  
 
     1. Розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від  31  січня 
2011 р.  N  73  (  73-2011-р  ) "Про передачу бюджетних призначень 
Міністерству оборони".  
 
     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011  р. 
N 55  (  55-2011-п  )  "Деякі  питання  використання  у  2011 році 
державних капітальних видатків для будівництва  Дніпропетровського 
метрополітену" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 9, ст. 413). 
 
     3. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від 14 лютого 
2011 р.  N 154 ( 154-2011-р ) "Про передачу  у  2011  році  деяких 
бюджетних призначень".  
 
     4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. 
N 200 ( 200-2011-п ) "Деякі питання використання коштів державного 
бюджету  з  метою  надання  державної  підтримки  для  будівництва 
(придбання) доступного житла" (Офіційний вісник України,  2011 р., 
N 17, ст. 709).  
 
     5. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. 
N 190 ( 190-2011-п )  "Деякі  питання  використання  у  2011  році 
державних  капітальних  видатків  для  забезпечення функціонування 
лабораторій  з  контролю   якості   та   безпеки   нафтопродуктів" 
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 678).  
 
     6. Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від 11 березня 
2011 р.  N 207 ( 207-2011-р ) "Про передачу  бюджетних  призначень 
Міністерству     регіонального     розвитку,     будівництва    та 
житлово-комунального господарства".  
 
( Документ отримано з офіційного джерела - zakon1.rada.gov.ua ) 

 


