
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 11 лютого 2013 р. №  76-р 

Київ 

Деякі питання використання у 2013 році 
державних капітальних видатків 

1. Передати головним розпорядникам бюджетних коштів бюджетні призначення, передбачені у 2013 
році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за 
програмою 3511090 “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому 
числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні “Охматдит”, реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво спортивних 
споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, підтримка 
реформування системи охорони здоров’я”, у сумі 1401083 тис. гривень за переліками згідно з додатками 1 і 
2. 

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку. 

2. Пооб’єктний розподіл бюджетних коштів, передбачених Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям для будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів соціальної та іншої інфраструктури, здійснюється Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим та відповідними державними адміністраціями. 

3. Забезпечити: 

1) головним розпорядникам бюджетних коштів: 

погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цього розпорядження, 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. 

 Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 

Інд.70 

 
                                                                                                                                                                



Додаток 1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2013 р. №  76-р 

ПЕРЕЛІК 
бюджетних призначень, що передаються  

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та  
Севастопольській міським державним адміністраціям 

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим — 16045 тис. гривень  для:  

будівництва Кримського республіканського центру екстреної медичної допомоги у м. Сімферополі;  

будівництва дошкільного закладу у мікрорайоні “Загородний” у м. Сімферополі; 

капітального ремонту основної будівлі та реконструкції допоміжних приміщень республіканської 
організації “Кримський академічний театр ляльок”. 

2. Вінницька облдержадміністрація — 13358 тис. гривень  для: 

будівництва хірургічного корпусу обласної лікарні імені Пирогова у м. Вінниці; 

реконструкції середньої загальноосвітньої школи I—III ступеня у с. Сосонка Вінницького району; 

будівництва системи водопостачання м. Тульчина від Суворівського водозабору. 

3. Волинська облдержадміністрація — 8489 тис. гривень для будівництва: 

школи і дитячого садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька;  

загальноосвітньої школи I—III ступеня на 198 учнів у с. Любохини Старовижівського району. 

4. Дніпропетровська облдержадміністрація — 27140 тис. гривень для: 

будівництва автомобільної дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги М-04 
Знам’янка — Луганськ — Ізварине у м. Дніпропетровську; 

реконструкції будівлі поліклініки (блок № 5) під неонатальний блок на 60 ліжок комунального 
закладу “Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” по вул. Космічна, 13, у м. Дніпропетровську; 

будівництва радіологічного корпусу міської лікарні № 19 — комунального закладу 
“Дніпропетровський клінічний онкологічний центр” Дніпропетровської обласної ради по вул. Космічній, 21, 
у м. Дніпропетровську. 

5. Донецька облдержадміністрація — 60091 тис. гривень для: 

реставрації і реконструкції об’єктів комунального підприємства “Донецький національний 
академічний театр опери та балету ім. А. Б. Солов’яненка” у м. Донецьку; 

створення центру андронної (протонної) променевої терапії у м. Донецьку; 

реконструкції санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, “Смарагдове місто” у м. Святогірську; 

берегоукріплення Азовського узбережжя сіл Новоазовського району, с. Безіменне (будівництво); 

газифікації м. Святогірська (II пусковий комплекс); 

будівництва будівлі ПЕТ-КТ центру (центру позитронно-емісійної томографії) по просп. Ілліча, 14, у 
м. Донецьку;  

придбання спеціалізованого автобуса для Донецької обласної організації інвалідів Всеукраїнської 
організації “Союз організацій інвалідів України” —1000 тис.; 

будівництва хірургічного комплексу комунальної медичної установи “Клінічна руднична лікарня” в м. 
Макіївці — 10000 тис.; 

капітального ремонту будівель Донецького обласного госпіталю для ветеранів війни по вул. 
Осипенка, 29, у м. Мар’їнці — 1500 тис.; 

реконструкції фасадів житлових будинків №№ 6, 8, 10, 15, 17, 19, 19а, по бульв. Шевченка 
(покрівля, фасади, інженерні мережі) у м. Донецьку — 11600 тис. 

6. Житомирська облдержадміністрація — 10407 тис. гривень для: 

будівництва Житомирського обласного онкологічного диспансеру; 

реконструкції центральної міської лікарні (хірургічний корпус) у м. Коростені;  

реконструкції центрального стадіону у м. Житомирі. 

7. Закарпатська облдержадміністрація — 10224 тис. гривень для: 

реконструкції будівлі “Закарпаткнига” по вул. Копушанській, 145, у м. Ужгороді під обласний архів; 

будівництва підземних відділень алергологічних лікарень на території покладів кам’яної солі у межах 



Тереблянського купола Солотвинської западини. 

8. Запорізька облдержадміністрація — 14645 тис. гривень для:  

реконструкції палацу спорту “Юність” у м. Запоріжжі — 6300 тис.; 

оснащення спеціальним обладнанням автомобілів швидкої медичної допомоги — 8345 тис. 

9. Івано-Франківська облдержадміністрація — 11281 тис. гривень для будівництва: 

центральної районної лікарні по вул. Н. Вівчаренко в м. Галичі (третій пусковий комплекс); 

центральної районної поліклініки у м. Коломиї. 

10. Київська облдержадміністрація —16555 тис. гривень для: 

будівництва загальноосвітньої школи I—II ступеня № 12 на 198 учнів з дитячим садком на 80 місць 
по вул. Комунарів у м. Фастові (перша черга — школа на 198 учнів); 

будівництва загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1 по вул. Червоноармійська, 9, у 
м. Вишневому Києво-Святошинського району;  

будівництва загальноосвітньої школи I—III ступеня на 720 учнів у селищі Чабани Києво-
Святошинського району; 

реконструкції плавального басейну “Купава” по вул. Шевченка, 10, в м. Бровари Київської області 
(коригування робочого проекту) — 2500 тис. 

11. Кіровоградська облдержадміністрація — 8194 тис. гривень для:  

реконструкції блоку очисних споруд районного водопроводу “Дніпро — Кіровоград”; 

реконструкції автомобільної дороги Н-23 Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя, км 73 + 735 — км 
75 + 950;  

добудови житлового будинку на 70 квартир по вул. Космонавта Попова, 16/17, у м. Кіровограді. 

12. Луганська облдержадміністрація — 18577 тис. гривень для:  

завершення будівництва загальноосвітніх навчальних закладів у с. Кримське Слов’яносербського 
району, с. Валуйське Станично-Луганського району та с. Самсонівка Краснодонського району; 

будівництва стаціонарного відділення комунальної установи “Луганський обласний центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів “Відродження”; 

капітального ремонту, зокрема утеплення фасадів, заміни вікон, дверей, покрівель корпусів 
Луганської обласної клінічної лікарні; 

реконструкції та посилення злітно-посадкової смуги Луганського обласного комунального 
підприємства “Міжнародний аеропорт Луганськ” із заміною обладнання вогнів підходу та глісадних вогнів;  

будівництва та реконструкції автомобільної дороги М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на 
ділянці Луганськ — Дебальцеве);  

будівництва шляхопроводу по вул. Радянській у м. Луганську. 

13. Львівська облдержадміністрація — 20769 тис. гривень для: 

ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та об’єктах історико-культурної спадщини 
м. Львова та Львівської області;  

реконструкції лікувального корпусу А-2 Львівського обласного державного клінічного лікувально-
діагностичного кардіологічного центру (I черга);  

реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру 
імені Марії Заньковецької у м. Львові. 

14. Миколаївська облдержадміністрація — 9631 тис. гривень для:  

створення спортивного містечка по просп. Героїв Сталінграда, 4в, у м. Миколаєві; 

реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру по вул. Веселинівській, 
4, у с. Надбузьке Миколаївського району. 

15. Одеська облдержадміністрація — 19522 тис. гривень для:  

будівництва шкіл у с. Комишівка Ізмаїльського району і с. Міняйлівка Саратського району, 
навчально-виховного комплексу у с. Градениці Біляївського району; 

реконструкції спортивно-концертного комплексу Одеського палацу спорту; 

проведення ремонтних та реставраційних робіт фасадів та покрівель будівель, розташованих в 
історичній частині м. Одеси; 



капітального ремонту та реконструкції комунальної установи “Міська туберкульозна лікарня № 1”; 

будівництва лікувального корпусу на 297 ліжок комунальної установи “Одеська обласна дитяча 
клінічна лікарня” по вул. Академіка Воробйова, 3, у м. Одесі; 

будівництва навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступеня — дошкільний 
навчальний заклад” на 470 учнівських місць у с. Надрічне Тарутинського району;  

будівництва загальноосвітньої школи I—III ступеня на 290 учнівських місць у с. Ставрове 
Красноокнянського району. 

16. Полтавська облдержадміністрація — 13574 тис. гривень для: 

реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17 у м. Кременчуці; 

будівництва обласного протитуберкульозного диспансеру на 350 ліжок (III черга) по 
вул. Шилівській, 51а, у м. Полтаві; 

будівництва спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по 
вул. Петра Юрченка, la, y м. Полтаві; 

оснащення Кременчуцького обласного госпіталю для інвалідів війни сучасним медичним 
обладнанням — 1500 тис. 

17. Рівненська облдержадміністрація — 9435 тис. гривень для: 

будівництва центральної районної лікарні в селищі Рокитне Рокитнівського району (терапевтичний 
корпус, друга черга); 

будівництва обласного онкологічного диспансеру у м. Рівному;  

будівництва загальноосвітньої школи I—III ступеня на 796 учнівських місць у с. Глинне 
Рокитнівського району (друга черга). 

18. Сумська облдержадміністрація — 9419 тис. гривень для: 

добудови обласного комунального закладу “Сумський обласний клінічний психоневрологічний 
диспансер” на 240 місць у м. Сумах; 

розширення комунального закладу “Охтирська центральна районна лікарня” у м. Охтирці; 

добудови лікувально-терапевтичного корпусу центральної районної лікарні у селищі Велика 
Писарівка Великописарівського району. 

19. Тернопільська облдержадміністрація — 23914 тис. гривень для: 

реконструкції радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторного комплексу та 
централізованої стерилізаційної комунального закладу Тернопільської обласної ради “Тернопільська 
університетська лікарня” по вул. Клінічній, 1, у м. Тернополі; 

будівництва Кременецької центральної комунальної районної лікарні на 400 ліжок з поліклінікою на 
600 відвідувань за зміну у м. Кременці; 

будівництва державного архіву на 1,5 млн. одиниць зберігання по вул. Карпенка в м. Тернополі; 

будівництва двох житлових будинків на 63 квартири у м. Почаєві Кременецького району — 15083 
тис. 

20. Харківська облдержадміністрація — 22413 тис. гривень для: 

будівництва окремої будівлі для розміщення Державного архіву Харківської області; 

будівництва Харківського метрополітену для введення в експлуатацію станції “Проспект Перемоги” 
та продовження проектних і підготовчих робіт на новій дільниці від станції “Метробудівників імені Г. І. 
Ващенка” до станції “Одеська”; 

будівництва об’єктів спортивної інфраструктури комунального закладу “Український східний центр 
олімпійської підготовки із зимових видів спорту”; 

завершення пам’яткоохоронних робіт будівлі комунального підприємства “Харківська обласна 
філармонія” (пам’ятка архітектури) по вул. Римарській, 21, у м. Харкові (реконструкція);  

реконструкції комунального закладу охорони здоров’я “Харківський обласний госпіталь для інвалідів 
війни” по вул. Луначарського, 42а, у м. Харкові; 

проведення робіт з реабілітації, пов’язаних із реконструкцією будівлі обласного комунального 
закладу Харківського історичного музею — пам’ятки архітектури місцевого значення по 
вул. Університетській у м. Харкові. 

21. Херсонська облдержадміністрація — 22855 тис. гривень для: 

реконструкції комунальної установи “Бериславська центральна районна лікарня” з будівництвом 
акушерсько-гінекологічного відділення у м. Бериславі; 

будівництва загальноосвітньої школи на 1200 учнів, дитячого садка на 280 місць;  



спортивної школи з універсальним спортивним залом і плавальним басейном та відкритим стадіоном 
у Таврійському мікрорайоні м. Херсона; 

розвитку інфраструктури Арабатської стрілки Генічеського району — 12000 тис.; 

придбання стаціонарного ангіографа для обласного онкологічного диспансеру в м. Херсоні — 2000 
тис. 

22. Хмельницька облдержадміністрація — 10791 тис. гривень для:  

будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні та 
реконструкції існуючого корпусу під поліклініку (перша черга) у м. Хмельницькому; 

будівництва музичного училища в комплексі з музичною школою у м. Хмельницькому; 

будівництва будинку культури на 500 місць у селищі Теофіполь Теофіпольського району. 

23. Черкаська облдержадміністрація — 10441 тис. гривень для:  

капітального ремонту мостового переходу через р. Дніпро на км 23 + 068 автомобільної дороги Н-16 
Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань;  

реконструкції Золотоніських очисних споруд комунального підприємства “Міський водоканал” у 
м. Золотоноші. 

24. Чернівецька облдержадміністрація — 7400 тис. гривень для добудови:  

загальноосвітньої школи I—III ступеня на 240 учнівських місць навчання по вул. Центральній у 
с. Усть-Путила Путильського району; 

навчального корпусу школи до спортивного залу клубу в с. Мошанець Кельменецького району; 

учбового корпусу до Тернавського навчально-виховного комплексу у с. Тернавка Герцаївського 
району. 

25. Чернігівська облдержадміністрація — 10397 тис. гривень для:  

реконструкції центральної районної лікарні у селищі Козелець Козелецького району (акушерсько-
педіатричний корпус на 65 ліжок);  

будівництва загальноосвітньої школи I—III ступеня № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній, 115, у 
м. Носівці; 

реконструкції блоку “В” пологового будинку по вул. Московській, 21а, у м. Ніжині; 

проектування та будівництва комплексного спортивного центру в м. Чернігові — 1500 тис. 

26. Севастопольська міськдержадміністрація — 3116 тис. гривень для: 

реконструкції котельні по вул. Рибаків, 1; 

реконструкції каналізаційних очисних споруд “Південні” у м. Севастополі та будівництва 
каналізаційних очисних споруд у Балаклавському районі; 

розширення моста біля міського залізничного вокзалу, забезпечення водопостачання сіл Гончарне, 
Резервне (Балаклавський район). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                             Додаток 2 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2013 р. №  76-р 

ПЕРЕЛІК 
бюджетних призначень, що передаються міністерствам,  
іншим державним органам, Національній академії наук 

1. Будівництво (капітальне будівництво): 

гуртожитку Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця — 10000 тис. гривень 
(МОЗ); 

об’єкта українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України, 
вул. Герцена, 44, у м. Києві (перепрофілювання об’єкта незавершеного будівництва “Лікувально-
діагностичний комплекс із стаціонаром на 190 ліжок для українського філіалу ВНДІ загальної та судової 
психіатрії ім. В. П. Сербського в м. Києві”) — 5000 тис. гривень (МОЗ); 

пріоритетних об’єктів будівництва Донецької області — 100000 тис. гривень (Мінрегіон); 

дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену від станції “Виставковий 
центр” до Одеської площі, дистанційним комплексом “Теремки” та оборотними тупиками — 96000 тис. 
гривень (Мінрегіон);  

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні 
“Охматдит” по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва — 95000 тис. гривень 
(Укрєвроінфрапроект);  

будівлі Національної академії прокуратури (у тому числі придбання) — 31200 тис. гривень 
(Генеральна прокуратура України); 

спортивних споруд з штучним льодом — 10000 тис. гривень (Укрєвроінфрапроект);  

житла для військовослужбовців Управління державної охорони (у тому числі придбання) — 48200 
тис. гривень (Управління державної охорони). 

2. Капітальний ремонт: 

приміщень та ліфту адміністративної будівлі Держінформнауки, придбання оснащення після 
проведення капітального ремонту — 2000 тис. гривень (МОНмолодьспорт); 

будівель слідчих ізоляторів ДПтС — 1500 тис. гривень (Мін’юст); 

навчальних корпусів Київського національного університету будівництва та архітектури — 5200 тис. 
гривень (МОНмолодьспорт); 

адміністративної будівлі по вул. Володимирській, 33, у м. Києві — 30000 тис. гривень (СБУ); 

адміністративного будинку ДПС на Львівській площі, 8, у Шевченківському районі м. Києва — 
35000 тис. гривень (Мінфін); 

хірургічного корпусу обласної дитячої клінічної лікарні у м. Донецьку — 10000 тис. гривень (МОЗ); 

будинків Генеральної прокуратури України — 90000 тис. гривень (Генеральна прокуратура України); 

корпусу відкритої форми туберкульозу легень Київської міської протитуберкульозної лікарні № 2 
(смт Гостомель) — 12400 тис. гривень (Мінрегіон); 

адміністративної будівлі по вул. Паторжинського, 5/7, у м. Києві — 1000 тис. гривень (СБУ). 

3. Реконструкція: 

Сумського державного університету (погашення бюджетної кредиторської заборгованості за виконані 
роботи з реконструкції навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту) — 1070 тис. гривень 
(МОНмолодьспорт); 

Національного інституту раку (у тому числі розширення) — 40000 тис. гривень (МОЗ); 

транспортної розв’язки на Поштовій площі — 100000 тис. гривень (Мінрегіон); 

системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов’янська — 22300 тис. 
гривень (Мінрегіон); 

приміщень будівлі і прилеглої території Українського науково-практичного центру ендокринної 
хірургії та трансплантації ендокринних органів і тканин — 12000 тис. гривень (МОЗ); 

лікувального корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни у с. 
Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області — 1500 тис. гривень (МОЗ); 

об’єктів органів прокуратури — 10000 тис. гривень (Генеральна прокуратура України). 

4. Капітальний ремонт та реконструкція: 



аварійної котельні Національного університету “Львівська політехніка” — 6300 тис. гривень 
(МОНмолодьспорт); 

котелень, систем опалення та дахів навчальних корпусів вищих навчальних закладів I і II рівнів 
акредитації — 1090 тис. гривень (МОНмолодьспорт); 

котелень, систем опалення та дахів професійно-технічних навчальних закладів — 1440 тис. гривень 
(МОНмолодьспорт). 

5. Проведення закупівлі: 

літаків та тренажерів для Національного авіаційного університету (погашення бюджетної 
кредиторської заборгованості) — 9900 тис. гривень (МОНмолодьспорт); 

обладнання для резервування інформації у системі ЄРДР та захисту від несанкціонованих втручань в 
роботу апаратно-програмних комплексів, Генеральної прокуратури України, придбання обладнання для 
розвитку захищеної інформаційної мережі органів прокуратури України — 63000 тис. гривень (Генеральна 
прокуратура України); 

обладнання (у тому числі поліграфічного) — 11800 тис. гривень (Генеральна прокуратура України). 

6. Будівництво та капітальний ремонт приміщень будинку відпочинку “Конча-Заспа” та його 
прибудинкової споруди під лікарську амбулаторію, Столичне шосе, 24 км, в м. Києві — 2500 тис. гривень 
(Мінрегіон). 

7. Будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об’єктах 
державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного 
проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення — 
50000 тис. гривень (Мінрегіон). 

8. Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-
реставраційних робіт на території Києво-Печерської лаври — 10000 тис. гривень (Мінрегіон). 

9. Проектування та реставрація з пристосуванням приміщень будівлі під приміщення Інституту 
ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України та прибудови з боку дворового фасаду по 
вул. Терещенківській, 4, у  
м. Києві — 10000 тис. гривень (Національна академія наук). 

10. Проектування та капітальний ремонт будівель: 

Інституту технічної теплофізики НАН України по вул. Булаховського, 2, у м. Києві — 2000 тис. 
гривень (Національна академія наук); 

Видавничого дому “Академперіодика” НАН України по вул. Булаховського, 2д, у м. Києві — 2000 тис. 
гривень (Національна академія наук). 

11. Реконструкція, ремонт та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві з метою розміщення 
структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського — 
53000 тис. гривень (Укрєвроінфрапроект). 

 

 


