
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 29 липня 2015 р. № 596 

Київ 

Про затвердження переліків закладів фізичної культури  
і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з  

державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та 
всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які  

отримують фінансову підтримку з державного бюджету  

Відповідно до статті 87 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити переліки закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з 
державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських 
громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з 
державного бюджету, згідно з додатками 1—3. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що 
додається. 

 

 

Прем’єр-міністр України 

 

 

А. ЯЦЕНЮК 
 

 

Інд. 73 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2015 р. № 596 

ПЕРЕЛІК 
закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського  
рівня, які фінансуються з державного бюджету 

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, м. Київ 

Державна установа “Державний центр олімпійської підготовки з біатлону”, м. Чернігів 

Державна установа “Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів 
“Укрспортзабезпечення”, м. Київ 

Державна школа вищої спортивної майстерності, м. Київ 

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, його обласні та Київське міське 
відділення (філії) 

Національний антидопінговий центр, м. Київ 

Первинна організація Всеукраїнської громадської організації “Фізкультурно-спортивне товариство 
“Україна” — “Центральна школа вищої спортивної майстерності”, м. Київ 

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, м. Київ 

Центральний спортивний комплекс Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки та його філії (Миколаївський палац спорту в м. Миколаїв, Миколаївський спортивно-оздоровчий 
комплекс “Ювілейний” в м. Миколаїв Львівської області, Харківський палац спорту “Зміна” в м. Харків, 
Харківський палац спорту “Гарт” в м. Харків, Центральна дитячо-юнацька навчально-спортивна база 
“Трудові резерви” в м. Біла Церква Київської області) 

Центральна школа вищої спортивної майстерності “Колос” Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства “Колос” агропромислового комплексу України, м. Київ 

Центральна школа вищої спортивної майстерності Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки, м. Київ 

Центральна школа вищої спортивної майстерності фізкультурно-спортивного товариства “Спартак”, м. 
Київ 

_____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2015 р. № 596 

ПЕРЕЛІК 
баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки,  
які отримують фінансову підтримку з державного бюджету 

Державне підприємство “Арена Львів”, м. Львів 

Державне підприємство “Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база “Заросляк”, смт 
Ворохта Івано-Франківської області 

Державне підприємство “Олімпійський навчально-спортивний центр “Конча-Заспа”, м. Київ 

Державне підприємство “Олімпійський навчально-спортивний центр “Чернігів”, м. Чернігів 

Державне підприємство “Спортивний комплекс “Авангард”, м. Київ 

Державне підприємство “Спортивний комплекс “Атлет”, м. Київ 

Державне підприємство “Об’єднання спортивно-господарських споруд”, м. Київ 

Державне підприємство “Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
“Льодовий стадіон”, м. Київ 

Комплекс спортивних споруд Запорізької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Запоріжжя 

Комплекс спортивних споруд Львівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Львів 

Комплекс спортивних споруд Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Миколаїв 

Лижна база Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”, с. Токарі Сумського району Сумської 
області  

Навчально-спортивна база зимових видів спорту “Тисовець”, м. Сколе Львівської області 

Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони, м. Львів 

Новокаховська учбово-спортивна база “Динамо” із стрільби з лука, м. Нова Каховка Херсонської 
області 

Підприємство “Західний реабілітаційно-спортивний центр” Національного комітету спорту інвалідів, с. 
Яворів Турківського району Львівської області 

Підприємство фізкультурно-оздоровчий комплекс “Динамо”, створене на базі власності Житомирської 
обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”, м. Житомир 

Спортивний комплекс Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”, 
м. Харків 

Центральний спортивний клуб Збройних Сил України, м. Київ 

_____________________ 
  

 
Додаток 3 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2015 р. № 596 

ПЕРЕЛІК 
всеукраїнських громадських організацій  

фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують  
фінансову підтримку з державного бюджету 

Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Колос” агропромислового комплексу України, м. 
Київ 

Національний комітет спорту інвалідів, м. Київ 

Національний олімпійський комітет, м. Київ 

Спілка громадських організацій “Спортивний комітет України”, м. Київ 

Фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України, м. Київ 

Фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”, м. Київ 

Фізкультурно-спортивне товариство “Україна”, м. Київ 

_____________________ 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2015 р. № 596 

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України,  

що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 р. № 527 “Про затвердження переліку 
центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, видатки на утримання яких здійснюються з 
державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 16, ст. 867). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 3 “Про доповнення переліку 
центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, видатки на утримання яких здійснюються з державного бюджету” (Офіційний вісник 
України, 2006 p., № 1—2, ст. 36). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 592 “Про внесення зміни до переліку 
центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, видатки на утримання яких здійснюються з державного бюджету” (Офіційний вісник 
України, 2006 p., № 18, ст. 1337). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 579 “Про внесення змін до переліку 
центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, видатки на утримання яких здійснюються з державного бюджету” (Офіційний вісник 
України, 2014 p., № 88, ст. 2524). 

_____________________ 

 


