
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 13 липня 2011 р. № 706-р 

Київ 

Про перерозподіл деяких видатків та  
передачу бюджетних призначень,  

передбачених у 2011 році Міністерству фінансів 

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2011 році 
Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні видатки), перерозподіл 
видатків у сумі 32 000 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3511090 “Державні капітальні 
видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України” та збільшення їх обсягу за програмою 3511190 
“Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток”.  

Перерозподіл здійснити в межах видатків розвитку.  

2. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у 
загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні видатки) за програмою 3511090 
“Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України”, у сумі 17 600 тис. 
гривень Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів за програмою 
6651260 “Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової 
соціальної програми “Хокей України” для завершення будівництва та введення в експлуатацію 
спортивних споруд із штучним льодом в мм. Донецьку і Дніпропетровську та для завершення 
реконструкції в м. Донецьку Палацу спорту “Дружба” (просп. Ілліча, 93а). 

Передачу здійснити в межах видатків розвитку.  

3. Внести до переліку об’єктів, що фінансуються  у 2011 році за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 98, — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2011 р. № 184 і від 21 березня 2011 р. № 297 та постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011 р. № 595, зміни, що додаються. 

4. Забезпечити:  

Міністерству фінансів і Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів погодження в 
установленому порядку перерозподілу видатків та передачі бюджетних призначень, передбачених пунктами 
1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;  

Міністерству фінансів внесення відповідних змін до розпису державного бюджету після зазначеного 
погодження; 

Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів подання щомісяця до 5 числа 
наступного місяця Міністерству фінансів звіту про використання бюджетних коштів. 

 Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 

Інд. 70 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2011 р. № 706-р 

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку об’єктів, що фінансуються  

у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток 

1. Позицію “Обласний бюджет Донецької області” доповнити словами і цифрами 

 “лікувальний корпус № 5 обласної дитячої клінічної лікарні, 
м. Донецьк (капітальний ремонт) 

5000”. 

2. Позицію “Районний бюджет Шахтарського району Донецької області” доповнити словами і цифрами 

 “житлові будинки с. Розівка (реконструкція та улаштування 
навісних вентильованих фасадних систем)  

10 000 

 система опалення багатоквартирного житлового будинку № 23 
по вул. Островського, с. Розівка (реконструкція) 

299 

 система опалення багатоквартирного житлового будинку № 25 
по вул. Островського, с. Розівка (реконструкція) 

250 

 система опалення багатоквартирного житлового будинку № 27 
по вул. Островського, с. Розівка (реконструкція) 

299 

 система опалення багатоквартирного житлового будинку № 29 
по вул. Островського, с. Розівка (реконструкція) 

250 

 системи опалення багатоквартирних житлових будинків № 6а, 
7а, 8а по вул. Островського, с. Розівка (реконструкція) 

299 

 системи опалення багатоквартирних житлових будинків № 13, 
15, 17 по вул. Островського, с. Розівка (реконструкція) 

299 

 системи опалення багатоквартирних житлових будинків № 19, 
20, 21 по вул. Островського, с. Розівка (реконструкція) 

299 

 системи опалення багатоквартирних житлових будинків № 1, 2, 
3, 4 і 5 по вул. Щорса с. Розівка (реконструкція) 

299 

 газифікація житлових будинків № 6а і 8а по вул. Островського, 
с. Розівка 

200 

 система опалення гуртожитку по вул. Островського, 31, 
с. Розівка (реконструкція) 

299 

 система опалення гуртожитку по вул. Островського, 16, 
с. Розівка (реконструкція) 

299 

 система опалення будинку культури, с. Розівка (капітальній 
ремонт) 

299 

 покрівлі багатоквартирних житлових будинків № 20, 21 по 
вул. Островського, с. Розівка (капітальній ремонт) 

200 

 покрівлі багатоквартирних житлових будинків № 5 по 
вул. Щорса і № 9а по вул. Островського, с. Розівка (капітальній 
ремонт) 

200 



 покрівлі багатоквартирних житлових будинків № 25, 29 по 
вул. Островського, с. Розівка (капітальній ремонт) 

299 

 будинок культури с. Розівка (капітальний ремонт) 299 

 гуртожиток по вул. Островського, 31, с. Розівка (капітальній 
ремонт)  

299 

 дитячий садок “Сонечко” с. Розівка (капітальний ремонт) 299 

 гуртожиток по вул. Островського, 16, с. Розівка (капітальний 
ремонт) 

299 

 каналізаційний колектор с. Розівка (капітальний ремонт) 299 

 каналізаційна насосна станція с. Розівка (капітальний ремонт) 299 

 дільниці водогонів по вулицях Польова і Гагаріна, с. Розівка 
(капітальний ремонт) 

299 

 автодорога по вул. Польова, с. Розівка (капітальний ремонт) 299 

 автодорога та дорожні споруди по вул. Щорса, с. Розівка 
(капітальний ремонт) 

299 

 лісосмуги автодоріг комунальної власності (прочистка) 100 

 газифікація житлових будинків по вул. Щорса, 1 і 3, с. Розівка 119”. 

3. Позицію “Міський бюджет м. Києва” доповнити словами і цифрами 

 “дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок 
“Авангард”, вул. Мельникова, 46, м. Київ (реконструкція) 

10000”. 

_____________________ 

 


