
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 23 жовтня 2013 р. №  840-р 

Київ 

Про перерозподіл деяких видатків та передачу 
бюджетних призначень, передбачених 
у 2013 році Міністерству фінансів 

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів 
на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 10000 тис. гривень 
шляхом: 

зменшення обсягу видатків споживання за програмами 3501170 “Обслуговування державного боргу 
та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень” на 5000 
тис. гривень і 3511590 “Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під державні 
гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів” на 5000 тис. гривень; 

збільшення обсягу видатків розвитку 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” на 
10000 тис. гривень. 

2. Передати 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 10000 тис. гривень Запорізькій обласній державній адміністрації для реконструкції палацу спорту 
“Юність” комунального спортивно-видовищного підприємства “Юність” у м. Запоріжжі. 

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку. 

3. Забезпечити: 

1) Запорізькій обласній державній адміністрації: 

погодження перерозподілу видатків державного бюджету та передачі бюджетних призначень, 
передбачених пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; 

розроблення та затвердження у разі потреби порядку 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 нової бюджетної програми та внесення відповідних 
змін до розпису державного бюджету; 

Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно до переданих 
бюджетних призначень та інформування Міністерства фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги 
перерахування бюджетних коштів та касові видатки. 

 Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 

Інд.70 

 


