
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 25 червня 2012 р. № 464-р 

Київ 

Про перерозподіл деяких видатків державного  
бюджету, передбачених Міністерству фінансів  
на 2012 рік, та внесення змін до розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 177 

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
фінансів на 2012 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 
532820 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3511030 “Резервний фонд” та 
збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3511090 “Державні капітальні видатки, що 
розподіляються Кабінетом Міністрів України”. 

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 177 “Деякі 
питання використання у 2012 році державних капітальних видатків” — із змінами, внесеними 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 299, від 28 травня 2012 р. 
№ 338 і від 20 червня 2012 р. № 393, зміни, що додаються. 

3. Забезпечити: 

1) головним розпорядникам бюджетних коштів: 

погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, та 
передачі бюджетних призначень, передбаченої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 
березня 2012 р. № 177 “Деякі питання використання у 2012 році державних капітальних видатків” 
(з урахуванням змін, внесених пунктом 2 цього розпорядження), з Комітетом Верховної Ради 
України з питань бюджету; 

розроблення та затвердження у разі потреби відповідних порядків використання 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. 

                  Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ 

Інд.70 
 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 25 червня 2012 р. № 464-р 

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 21 березня 2012 р. № 177 

1. У пункті 1 цифри “1658000” замінити цифрами “2190820”. 

2. У додатку до розпорядження: 

1) у графі “Бюджетні призначення”: 

у позиції “МОНмолодьспорт”: 

в абзаці першому цифри “50672” замінити цифрами “58672”; 

доповнити позицію абзацом такого змісту: 

“8000 тис. — для будівництва на території республіканського вищого училища 
фізичної культури по вул. Матеюка, 4, у м. Києві повітряно-опорної споруди із штучним 
льодом;”; 

у позиції “Мінрегіон”: 

в абзаці першому цифри “399680” замінити цифрами “548900”; 

доповнити позицію абзацами такого змісту: 

“4000 тис. — для реконструкції і очищення системи водовідведення зливових та стічних вод 
на території Суворовського району м. Одеси; 

4220 тис. — для ремонту, реконструкції, технічного переоснащення приміщень (будинок 
28б) будинку відпочинку “Конча-Заспа” та прибудинкової споруди під лікарську амбулаторію і 
придбання обладнання; 

20000 тис. — для реконструкції приміщень національного культурно-мистецького та 
музейного комплексу “Мистецький арсенал” і прилеглої території з метою їх пристосування до 
проведення державних та міжнародних заходів; 

21000 тис. — для реконструкції та капітального ремонту об’єктів централізованих систем 
водопостачання та водовідведення у Донецькій області; 

100000 тис. — для будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. 
Дніпро в м. Києві;”; 

у позиції “Мін’юст”: 

в абзаці першому цифри “28273,2” замінити цифрами “38273,2”; 

в абзаці шостому цифри “9147” замінити цифрами “19147”; 

2) позицію “Укрєвроінфрапроект” замінити такими позиціями: 

усього — 35219 тис. гривень, у тому числі: 

15219 тис. — для погашення кредиторської 
заборгованості за проведені в минулому році роботи з 
капітального ремонту та переоснащення гуртожитку 
готельного типу № 19 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка по вул. 
Васильківській, 94, у м. Києві; 

“Укрєвроінфрапроект 

20000 тис. — для реконструкції, ремонту та оснащення 
будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві з метою 
розміщення структурних підрозділів Інституту 
епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. 
Громашевського; 

Держкомтелерадіо 10000 тис. гривень — для заміни ліфтів та технічного 
переоснащення Національної телекомпанії; 

Рада національної 
безпеки і оборони 

6300 тис. гривень — для розвитку системи прямого 
спеціального зв’язку;”; 

3) позицію “Рада міністрів Автономної Республіки Крим” викласти в такій редакції: 

усього — 200000 тис. гривень, у тому числі: 

184000 тис. — для будівництва, реконструкції та ремонту 
об’єктів соціальної та іншої інфраструктури; 

“Рада міністрів 
Автономної Республіки 
Крим 

16000 тис. — для придбання шкільних автобусів;”; 

4) у графі “Бюджетні призначення” у позиції “Волинська облдержадміністрація”: 

в абзаці першому цифри “16526,5” замінити цифрами “21526,5”; 

доповнити позицію абзацами такого змісту: 

“3500 тис. — для реконструкції загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Перемоги, 1, 
у смт Голоби Ковельського району; 



1500 тис. — для реконструкції дитячого садка по вул. Ткача, 26, у смт Голоби Ковельського 
району;”; 

5) позицію “Донецька облдержадміністрація” викласти в такій редакції: 

усього — 72852 тис. гривень, у тому числі: “Донецька 
облдержадміністрація 

37552 тис. — для будівництва, реконструкції та ремонту 
об’єктів соціальної та іншої інфраструктури; 

10300 тис. — для забезпечення соціально-економічного 
розвитку Донецької області; 

25000 тис. — для будівництва, реконструкції, ремонту 
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів та 
придбання товарів;”; 

6) у графі “Бюджетні призначення” у позиції “Житомирська облдержадміністрація”: 

в абзаці першому цифри “4068” замінити цифрами “6568”; 

доповнити позицію абзацом такого змісту: 

“2500 тис. — для проведення ремонтних робіт у будинку культури в с. Орепи Новоград-
Волинського району”;”; 

7) доповнити додаток після позиції “Житомирська облдержадміністрація” такою позицією: 

усього — 12800 тис. гривень, у тому числі: 

7800 тис. — для завершення будівництва на території 
Тереблянської сільської ради Тячівського району 
житлового комплексу, об’єктів соціальної сфери та 
інженерно-транспортної інфраструктури з метою 
відселення жителів смт Солотвино з прогнозованої зони 
деформації земної поверхні; 

“Закарпатська 
облдержадміністрація 

5000 тис. — для розроблення проектно-кошторисної 
документації та будівництва підземних відділень 
алергологічних лікарень на території Солотвинського 
родовища кам’яної солі Закарпатської області;”; 

8) позицію “Одеська облдержадміністрація” викласти в такій редакції: 

“Одеська 
облдержадміністрація 

1000 тис. гривень — для реконструкції будинку культури 
в с. Старі Трояни Кілійського району;”; 

9) у графі “Бюджетні призначення”: 

у позиції “Сумська облдержадміністрація”: 

в абзаці другому цифри “1853” замінити цифрами “953”; 

доповнити позицію абзацом такого змісту: 

“900 тис. — для капітального ремонту гуртожитку державного професійно-технічного 
навчального закладу “Кролевецьке вище професійне училище;”; 

у позиції “Хмельницька облдержадміністрація”: 

абзаци четвертий, шостий і сьомий викласти в такій редакції: 

“300 тис. — для будівництва каналізаційно-очисних споруд потужністю 300 куб. метрів на 
добу в смт Білогір’я;”;  

“1000 тис. — для капітального ремонту з підсиленням конструкцій та утепленням фасадів 
72 квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку по Нігинському шосе, 1а, в м. Кам’янці-
Подільському; 

3015,8 тис. — для ліквідації аварійного стану (друга черга), консервації, реставрації та 
пристосування пам’ятки архітектури 1542—1672 років (охоронний номер 730/8) — башти Нова 
Західна комплексу Старий Замок у м. Кам’янці-Подільському;”; 

у позиції “Київська міськдержадміністрація”: 

в абзаці першому цифри “200500” замінити цифрами “469200” 

в абзаці четвертому цифри “100000” замінити цифрами “368700”; 

у позиції “Севастопольська міськдержадміністрація”: 

в абзаці першому цифри “35000” замінити цифрами “43000”; 

доповнити позицію абзацом такого змісту: 

“8000 тис. — для будівництва об’єкта “Транспортна розв’язка по вул. Хрустальова —
 Камишовому шосе”.”. 

 


