
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 2 березня 2016 р. № 196 

Київ 

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України, пов’язаних з  

проведенням спортивних заходів 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України, пов’язаних з проведенням спортивних 
заходів, зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України                                                              А. ЯЦЕНЮК 

Інд. 73 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2016 р. № 196 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, пов’язаних з  

проведенням спортивних заходів  

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 239 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі 
національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх” 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 796; 2012 р., № 13, ст. 473, № 91, ст. 3682; 2013 р., 
№ 90, ст. 3310; 2015 р., № 31, ст. 899; 2016 р., № 16, ст. 634): 

1) назву і пункт 1 постанови після слів “Юнацьких Олімпійських” доповнити  словом “, 
Всесвітніх”; 

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою: 

назву і пункт 1 Порядку після слів “Юнацьких Олімпійських” доповнити словом “, 
Всесвітніх”; 

у пункті 3: 

у підпункті 1: 

абзац перший після  слів “(далі — Ігри)” доповнити словом “, Всесвітніх”; 

абзаци третій — шостий після  слів “(зимові) Ігри” у всіх відмінках доповнити  словом “, 
Всесвітні” у відповідному відмінку; 

підпункт 3 після  слів “(зимових) Іграх” доповнити словом “, Всесвітніх”; 

останній абзац після слів “літніх Ігор” доповнити словом “, Всесвітніх”; 

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції: 

“Склад національної збірної команди, перелік необхідного спортивного обладнання та 
інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, 
парадного одягу для участі у літніх (зимових) Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх та 
Європейських іграх затверджуються Мінмолодьспортом за погодженням з Національним 
олімпійським комітетом, для участі у Всесвітніх іграх — за погодженням із Спортивним комітетом 
України.”; 

пункт 6 викласти в такій редакції: 

“6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку казначейського 
обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.”; 

абзаци другий і третій пункту 7 після слів “(зимові) Ігри” у всіх відмінках доповнити словом 
“, Всесвітні” у відповідному відмінку. 

2. У підпункті 6 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний 
вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614, № 45, ст. 1752; 2013 р., № 17, ст. 584, № 90, ст. 3310; 
2015 р., № 65, ст. 2156; 2016 р., № 2, ст. 73, № 16, ст. 634), слова “Всесвітніх іграх з 
неолімпійських видів спорту,” виключити. 

3. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573 “Про 
проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних 
спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних 
заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 
лютого 2012 р. № 152” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 65, ст. 2156) доповнити такими 
позиціями: 

“Федерація хокею України, м. Київ 

Федерація хокею на траві України, м. Київ”. 

 

 

 

 

 

 


