
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 18 квітня 2012 р. №  344 

Київ 

Про використання коштів, передбачених  
у державному бюджеті для будівництва спортивних  
споруд з штучним льодом відповідно до Державної  
цільової соціальної програми “Хокей України” 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної 
програми “Хокей України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 p. 
№ 68 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 381), зміни, що додаються. 

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Національним агентством з питань 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та реалізації 
інфраструктурних проектів подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України проект нормативно-
правового акта про  внесення змін 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), в частині уточнення показників.  

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ 

Інд.70 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 квітня 2012 р. №  344 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для будівництва спортивних споруд  
з штучним льодом відповідно до Державної цільової  

соціальної програми “Хокей України” 

1. У пункті 3: 

1) в абзаці першому слова і цифри “у тому числі реконструкцію Палацу спорту “Дружба” по 
просп. Ілліча, 93а, у м. Донецьку,” виключити; 

2) абзац третій після слова “робіт” доповнити словами “, а також необхідності виконання 
бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності 
паспорту бюджетної програми”. 

2. У пункті 6 слова і цифри “Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів 
будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 (Офіційний вісник України, 2007 p., № 84, ст. 3106)” замінити 
словами і цифрами “Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник 
України, 2011 p., № 41, ст. 1674), та за умови, що новозбудовані об’єкти будуть введені в 
експлуатацію до 1 січня 2013 року”. 

3. У пункті 7 слова “Державним казначейством” замінити словом “Мінфіном”. 

4. В абзаці першому пункту 8 слова і цифри “від 8 жовтня 2008 р. № 923 (Офіційний вісник 
України, 2008 p., № 80, ст. 2694; 2009 р., № 41, ст. 1370)” замінити словами і цифрами “від 13 квітня 
2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 32, ст. 1359)”. 

5. Пункт 10 виключити. 

6. Пункти 11 і 12 викласти у такій редакції: 

“11. Не допускається спрямування бюджетних коштів на: 

здійснення видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами; 

оплату посередницьких послуг; 

створення об’єктів, які передбачається вводити в експлуатацію після 1 січня 2013 року. 

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, 
а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому 
законодавством порядку.”. 

7. Доповнити Порядок пунктом 13 такого змісту: 

“13. Укрєвроінфрапроект разом з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачами бюджетних коштів вживають заходів до завершення у поточному році будівельних робіт, 
оплати поточних рахунків та недопущення утворення кредиторської та дебіторської заборгованості на 
кінець поточного року.”. 

 

 


