
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

12 червня 2019                                     Київ                                            № 570 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 22.05.2018 № 253 

 

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 від 17.01.2013 за № 130/22662, рішення 

Антимонопольного комітет України від 15.05.2019 № 336-р з метою усунення 

аварійного стану спального корпусу № 4 Державного підприємства 

"Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло"  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести наступні зміни до наказу ДСА України від 20.05.2018 № 253 

"Про визнання одержувача бюджетних коштів":  

1) замінити в пункті 1 слова, цифри та знаки "у сумі 6,0 млн грн" словами, 

цифрами та знаками "у сумі 6 000,0 тис. грн на 2018 рік та в сумі                                 

32 605,873 тис. грн на 2019 рік."  

 

2) доповнити пункт 1 знаками абзацом наступного змісту: "Затвердити 

перелік витрат, на які буде спрямовуватись державна допомога, а саме: 

У 2018 році 6 000,0 тис. грн: 

 виконання будівельних робіт на об’єкті "Реконструкція спального 

корпусу № 4 з переплануванням номерів ДП СКЛЦ "Шкло" –                  

5 897,9 тис. грн; 



2 

 

 виконання робіт з ведення технічного нагляду за об’єктом 

"Реконструкція спального корпусу № 4 з переплануванням номерів  

ДП СКЛЦ "Шкло" – 73,7 тис. грн; 

 проведення авторського нагляду на об’єкті "Реконструкція спального 

корпусу № 4 з переплануванням номерів ДП СКЛЦ "Шкло" –                       

28,4 тис. гривень. 

У 2019 році 32 605,873 тис. грн: 

 будівельні роботи – 29 564,145 тис. грн; 

– кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 

технічний нагляд) (1,5%) – 832,312 тис. грн; 

 кошти на здійснення авторського нагляду – 43,092 тис. грн; 

 кошторисний прибуток – 931,945 тис. грн; 

 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій – 

241,431 тис. грн; 

 кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва –                           

992,948 тис. грн." 

 

3) у пункті 3 слова та цифри "на 2018 рік" замінити словами, цифрами та 

знаками "на 2018, 2019 роки"; 

 

4) у пункті 4 слова та цифри "провести до кінця 2018 року" замінити 

словами та цифрами "проводити до кінця 2018 року та до кінця І-го кварталу 

2020 року". 

 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                      

(Лавер І. Г.) довести копію цього наказу до заступників Голови Державної 

судової адміністрації України, радників Голови Державної судової 

адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів 

Державної судової адміністрації України, Державного підприємства 

"Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло", Антимонопольного комітету 

України. 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова    

Державної судової 

адміністрації України                   (підпис)                               З. Холоднюк 


