
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

22 травня  2018 р.                                Київ                                            №  253 

 

Про визначення одержувача  

бюджетних коштів  

 

З метою виконання пунктів 4 та 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного 

кодексу України, пунктів 9 та 34 Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, пунктів 2 та 3 

Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та 

одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 22.12.2011 № 1691 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12.01.2012 за № 33/20346, пункту 2.4 Порядку казначейського 

обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за № 130/22662, з метою усунення 

аварійного стану спального корпусу № 4 Державного підприємства 

"Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити одержувачем бюджетних коштів за КЕКВ 3210 "Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)" за бюджетною 

програмою 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, 

апеляційними та вищими спеціалізованими судами" у сумі 6,0 млн грн 

Державне підприємство "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" (далі 

– ДП СКЛЦ "Шкло").    

 

2. Директору Державного підприємства "Санаторно-курортний 

лікувальний центр "Шкло" Козаку Р. І. у тижневий строк з дня видання цього 

наказу:  

1) подати згідно з чинним законодавством до територіального органу 

Державної казначейської служби України за своїм місцезнаходженням 

документи для реєстрації в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів 

та одержувачів бюджетних коштів; 
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2) надати Державній судовій адміністрації України на погодження 

затверджений план використання бюджетних коштів із детальними 

розрахунками до нього. 

 

3. Планово-фінансовому управлінню (Покотило Я. Б.): 

1) після отримання від Державної казначейської служби України витягу з 

Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних 

коштів подати згідно з чинним законодавством до Державної казначейської 

служби України зміни до мережі розпорядників та одержувачів коштів 

Державного бюджету України на 2018 рік з урахуванням пункту 1 цього наказу; 

2) відкривати асигнування відповідно до звернень ДП СКЛЦ "Шкло" з їх 

підтвердженням відповідними документами про понесені витрати. 

 

4. Відділу аудиту (Лещенку О. П.) провести до кінця 2018 року аудит 

щодо цільового використання виділених Державному підприємству 

"Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" коштів. 

 

5. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                      

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до заступників Голови, 

керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України,                                    

ДП СКЛЦ "Шкло". 

 

6. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати в 

розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту                     

ДСА України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його 

видання. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова    

Державної судової 

адміністрації України                                                  З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


