
 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 9 червня 2010 р. № 412  

Київ 

 

Питання використання у 2010 році коштів  
Стабілізаційного фонду для будівництва  
спортивних споруд з штучним льодом  

відповідно до Державної цільової соціальної  
програми “Хокей України” 

 

Відповідно до статті 74 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 
рік” Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду 
для будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової 
соціальної програми “Хокей України”, що додається. 

2. Виділити Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту відповідно до пункту 11 
частини першої статті 74 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” 
кошти Стабілізаційного фонду в сумі 150 000 тис. гривень для будівництва спортивних 
споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми “Хокей 
України” за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів, а в 
разі їх недостатності — надходжень від приватизації державного майна і продажу 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, які 
перебувають у державній власності і на яких розміщені об’єкти, що підлягають 
приватизації. 

3. Міністерству фінансів забезпечити відкриття нової бюджетної програми для 
фінансування будівництва, зазначеного в пункті 2 цієї постанови, та внесення 
відповідних змін до розпису державного бюджету. 

4. Державному казначейству перерахувати виділені відповідно до цієї постанови 
кошти у межах фактичних надходжень до Стабілізаційного фонду. 

 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 

 

 

Інд. 28 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 

України  
від 9 червня 2010 р. № 412 

 

ПОРЯДОК 
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду 

для будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно 
до Державної цільової соціальної програми “Хокей України” 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів 
Стабілізаційного фонду за напрямом, передбаченим пунктом 11 частини першої статті 74 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, для будівництва 
спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної 
програми “Хокей України” (далі — бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсім’ямолодьспорт. 

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Центральна дирекція з 
управління та реконструкції спортивних споруд”.  

3. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі з урахуванням вимог 
Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 289 (Офіційний вісник України, 2009 
р., № 24, ст. 793; 2010 р., № 2, ст. 69), та спрямовуються на проектування та 
будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової 
соціальної програми “Хокей України”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 жовтня 2007 р. № 1194 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2818), згідно з 
Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 
р., № 52, ст. 2374). 

Перелік спортивних споруд з штучним льодом та обсяг коштів, передбачених для їх 
проектування та будівництва в поточному році, затверджуються Мінсім’ямолодьспортом 
згідно з додатком 2 до зазначеної Державної цільової соціальної програми з урахуванням 
потреби у таких спорудах, наявності земельних ділянок для будівництва споруд з 
інженерними мережами, необхідними для їх функціонування, затверджених технічних 
характеристик та проектно-кошторисної документації, детальних розрахунків витрат, 
визначених згідно з встановленими нормами та нормативами, діючими цінами і тарифами, 
а також кошторисної вартості споруд, будівництво яких розпочалося у 2007—2008 роках, 
та невиконаних робіт з їх будівництва. 

4. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно 
до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання 
та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого 
Державним казначейством. 

5. Державне казначейство відкриває бюджетне асигнування Мінсім’ямолодьспорту 
відповідно до розпису державного бюджету та за умови відсутності на його рахунках 
залишків невикористаних бюджетних коштів за відповідною бюджетною програмою. 

6. Проектна документація на будівництво спортивних споруд з штучним льодом 
готується відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів 
будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 
84, ст. 3106). 

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 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 
37, с. 17). 

7. Одержувач бюджетних коштів бере бюджетні зобов’язання та здійснює видатки 
відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів виключно у межах 
фактично перерахованих на його рахунки коштів. 

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів та їх попередня 
оплата здійснюються в установленому законодавством порядку. 

Остаточна оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів їх приймання-
передачі. 



9. Державне казначейство подає щомісяця до 16 числа Мінфіну інформацію про 
обсяги перерахованих Мінсім’ямолодьспорту бюджетних коштів та залишки 
невикористаних бюджетних коштів на його рахунках за відповідною бюджетною 
програмою. 

Мінсім’ямолодьспорт щомісяця до 10 числа подає Мінфіну звіт про використання 
бюджетних коштів та виконані роботи за формою, встановленою Мінфіном. 

10. Забороняється спрямовувати бюджетні кошти на проектування та будівництво 
нових спортивних споруд з штучним льодом у разі наявності незавершених робіт на 
спорудах, будівництво яких розпочалося за рахунок бюджетних коштів у 2007—2008 
роках. 

11. Спортивні споруди з штучним льодом приймаються в експлуатацію відповідно 
до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923 (Офіційний вісник 
України, 2008 р., № 80, ст. 2694; 2009 р., № 41, ст. 1370). 

12. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що 
обліковуються на рахунках головного розпорядника і одержувача бюджетних коштів 
станом на 1 січня 2011 р., повертаються до Стабілізаційного фонду. 

13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних 
коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням і своєчасним поверненням 
здійснюються в установленому законодавством порядку. 

14. Головний розпорядник і одержувач бюджетних коштів несуть відповідальність 
за нецільове використання бюджетних коштів відповідно до закону. 

 

 


