
 

                                                          
 
              МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,  
                         МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
 
                            Н А К А З  
 
                        03.04.2009  N 1109  
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України  
                                      30 квітня 2009 р.  
                                      за N 397/16413  
  
 
              Про затвердження Порядку використання  
            у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду,  
         передбачених для будівництва льодових спортивних  
         споруд із штучним льодом відповідно до Державної  
           цільової соціальної програми "Хокей України"  
            та створення бази олімпійської підготовки  
                        по стрільбі з лука  
  
 
     Відповідно до статті 76 Закону України "Про Державний  бюджет 
України  на  2009  рік"  ( 835-17 ),  постанови Кабінету Міністрів 
України  від  28  січня  2009  року  N  47  (  47-2009-п  )   "Про 
затвердження    Порядку    використання   у   2009   році   коштів 
Стабілізаційного  фонду  для  реалізації  інвестиційних   проектів 
соціально-економічного розвитку регіонів" Н А К А З У Ю:  
 
     1. Затвердити   Порядок   використання  у  2009  році  коштів 
Стабілізаційного  фонду,  передбачених  для  будівництва  льодових 
спортивних  споруд  із  штучним  льодом  відповідно  до  Державної 
цільової соціальної програми "Хокей України" (  1194-2007-п  )  та 
створення  бази  олімпійської  підготовки  по стрільбі з лука,  що 
додається.  
 
     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Дутчака М.В.  
 
     3. Цей  наказ  набирає чинності через 10 днів після державної 
реєстрації в Мін'юсті.  
 
 Міністр                                             Ю.О.Павленко 
 
 ПОГОДЖЕНО:  
 
 Заступник Міністра  
 фінансів України                                    В.М.Матвійчук 
  
 
 
 
 
 



                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                      Наказ Міністерства України 
                                      у справах сім'ї, молоді та 
                                      спорту  
                                      03.04.2009  N 1109  
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України  
                                      30 квітня 2009 р.  
                                      за N 397/16413  
  
 
                             ПОРЯДОК  
                 використання у 2009 році коштів  
               Стабілізаційного фонду, передбачених  
               для будівництва льодових спортивних  
               споруд із штучним льодом відповідно  
                 до Державної цільової соціальної  
            програми "Хокей України" та створення бази  
            олімпійської підготовки по стрільбі з лука  
  
 
     1. Цей Порядок визначає механізм  використання  у  2009  році 
коштів  Стабілізаційного фонду,  передбачених Мінсім'ямолодьспорту 
для будівництва  льодових  спортивних  споруд  із  штучним  льодом 
відповідно   до  Державної  цільової  соціальної  програми  "Хокей 
України" ( 1194-2007-п ) та створення бази олімпійської підготовки 
по стрільбі з лука (далі - кошти Стабілізаційного фонду).  
 
     2. Кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на: 
     проектування та будівництво  сучасних  спортивних  споруд  із 
штучним  льодом  (далі  - льодові споруди) відповідно до Державної 
цільової  соціальної  програми   "Хокей   України",   затвердженої 
постановою Кабінету   Міністрів  України  від  03.10.2007  N  1194 
( 1194-2007-п ); 
     створення бази  олімпійської  підготовки  по  стрільбі з лука 
(далі - база).  
 
     3. Перелік льодових споруд з обсягами коштів, передбачених на 
їх  проектування  та будівництво в поточному році,  затверджується 
Мінсім'ямолодьспортом згідно з додатком 2  до  Державної  цільової 
соціальної   програми  "Хокей  України",  затвердженої  постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1194 ( 1194-2007-п  ), 
з   урахуванням   потреби  у  льодових  спорудах,  інформації  про 
наявність земельних  ділянок  для  їх  будівництва  з  інженерними 
мережами,    необхідними    для   функціонування   таких   споруд, 
затверджених  технічних  характеристик   та   проектно-кошторисної 
документації,  детальних розрахунків витрат,  визначених згідно із 
встановленими нормами та нормативами,  діючими цінами і  тарифами, 
кошторисної вартості льодових споруд, будівництво яких розпочалось 
у 2007-2008 роках, та залишку невиконаних робіт по них.  
 
     4. Мінсім'ямолодьспорт   на    підставі    заявок,    поданих 
Республіканським  комітетом Автономної Республіки Крим по фізичній 
культурі та спорту,  структурними підрозділами з  питань  фізичної 
культури  і спорту обласних,  Київської і Севастопольської міських 
держадміністрацій,  визначає  місце  створення   бази,   конкретні 
напрями витрат та їх обсяги. 
     Вимоги щодо форми і строку подачі заявок,  технічні  та  інші 
характеристики бази встановлюються Мінсім'ямолодьспортом.  
 



     5. Кошти   Стабілізаційного  фонду  виділяються  за  рішенням 
Кабінету  Міністрів  України,   що   готується   в   установленому 
законодавством  порядку  Мінсім'ямолодьспортом  за  погодженням  з 
Мінфіном. 
     Після прийняття рішення про виділення коштів Стабілізаційного 
фонду: 
     Мінсім'ямолодьспорт повідомляє  у  тижневий  строк Мінфін про 
коди  економічної  класифікації  видатків  державного  бюджету  та 
відповідні обсяги коштів згідно із зазначеним рішенням; 
     Мінфін у разі потреби визначає бюджетну  програму,  закріплює 
за  нею  коди програмної та функціональної класифікації видатків і 
кредитування бюджету відповідно до напряму використання  бюджетних 
коштів,   затвердженого  зазначеним  рішенням  Кабінету  Міністрів 
України,  і в  установленому  порядку  вносить  зміни  до  розпису 
державного бюджету; 
     Мінсім'ямолодьспорт після отримання довідки про внесення змін 
до  розпису  державного  бюджету  розробляє  і  затверджує разом з 
Мінфіном  паспорт  бюджетної  програми  та  інші   документи,   що 
необхідні   для   забезпечення  виконання  зазначеної  програми  і 
передбачені Порядком складання, розгляду, затвердження та основних 
вимог  до  виконання  кошторисів  бюджетних установ,  затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України  від  28  лютого  2002  року 
N 228 ( 228-2002-п ); 
     Державне казначейство після внесення змін до розпису  бюджету 
забезпечує його виконання в установленому законодавством порядку. 
 
     6. Перерахування коштів Стабілізаційного фонду здійснюється в 
межах  установлених  обсягів  видатків   відповідно   до   Порядку 
обслуговування  державного  бюджету  за  видатками та операціями з 
надання  та  повернення  кредитів,  наданих  за   рахунок   коштів 
державного бюджету,  затвердженого наказом Державного казначейства 
України від 25.05.2004  N  89  (  z0716-04  ),  зареєстрованого  у 
Міністерстві   юстиції   України  10.06.2004  за  N  716/9315  (зі 
змінами).  
 
     7. Підготовка   проектної   документації   на    будівництво, 
реконструкцію   об'єктів   здійснюється   відповідно   до  Порядку 
затвердження  інвестиційних  програм  і  проектів  будівництва  та 
проведення   їх  державної  експертизи,  затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів  України  від  31  жовтня  2007  року  N   1269 
( 1269-2007-п ). 
     Титули будов (об'єктів) затверджуються відповідно до  Порядку 
затвердження    титулів   будов   (об'єктів),   будівництво   яких 
здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств 
державної  власності,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 вересня 1997 року N 995 ( 995-97-п ).  
 
     8. Фінансування     об'єктів     капітального     будівництва 
здійснюється   відповідно   до   Порядку  державного  фінансування 
капітального  будівництва,   затвердженого   постановою   Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1764 ( 1764-2001-п ). 
 
     9. Об'єкти  приймаються  в експлуатацію відповідно до Порядку 
прийняття  в  експлуатацію   закінчених   будівництвом   об'єктів, 
затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 
2008 року N 923 ( 923-2008-п ).  
 
     10. Закупівля товарів,  робіт  і  послуг  за  бюджетні  кошти 
здійснюється в установленому законодавством порядку. 
     У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг обов'язково 
передбачаються вимоги щодо: 



     недопущення включення до собівартості робіт (послуг)  витрат, 
які  безпосередньо  не  пов'язані з їх виконанням (наданням),  або 
необґрунтованого завищення їх вартості; 
     коригування визначеної  в договорі суми та зобов'язань сторін 
у разі зменшення бюджетних призначень за відповідною програмою під 
час уточнення показників державного бюджету.  
 
     11. Попередня  оплата  товарів,  робіт  і  послуг  за рахунок 
коштів Стабілізаційного фонду провадиться відповідно до  постанови 
Кабінету Міністрів   України   від  9  жовтня  2006  року  N  1404 
( 1404-2006-п )  "Питання  попередньої  оплати  товарів,  робіт  і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". 
     Остаточна оплата  вартості  виконаних  робіт  провадиться  на 
підставі актів приймання-передачі цих робіт.  
 
     12. Кошти  Стабілізаційного  фонду забороняється спрямовувати 
на: 
     проектування та  будівництво  нових  льодових  споруд  у разі 
наявності незавершених робіт  на  льодових  спорудах,  будівництво 
яких розпочалось за рахунок бюджетних коштів у 2007-2008 роках, та 
відсутності  коштів,   необхідних   для   завершення   будівництва 
зазначених  споруд і введення їх в експлуатацію до кінця поточного 
року; 
     придбання для   бази   обладнання,   використання   якого  не 
пов'язане  із  забезпеченням   проведення   навчально-тренувальних 
зборів і змагань по стрільбі з лука.  
 
     13. Мінсім'ямолодьспорт      після      отримання      коштів 
Стабілізаційного фонду до 5 числа місяця,  наступного за  звітним, 
подає Мінфіну звіт про їх використання,  а також інформацію про їх 
повернення до державного бюджету за формою, встановленою Мінфіном. 
 
     14. Після  закінчення  бюджетного  періоду   залишки   коштів 
Стабілізаційного  фонду,  що  обліковуються на рахунках замовників 
станом на 1 січня 2010 року за відповідною бюджетною програмою,  в 
обов'язковому  порядку  повертаються  на  рахунок Стабілізаційного 
фонду для  подальшого  їх  використання  у  наступному  бюджетному 
періоді.  
 
     15. Складення    та    подання   фінансової   звітності   про 
використання коштів Стабілізаційного фонду, а також контроль за їх 
цільовим  витрачанням  здійснюються в установленому законодавством 
порядку.  
 
 Директор департаменту  
 економіки та фінансів                               Р.А.Мироненко 

 


