
 

                                                           
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                    від 26 січня 2011 р. N 68  
                               Київ  
 
              Про затвердження Порядку використання  
            коштів, передбачених у державному бюджеті  
           для будівництва спортивних споруд з штучним  
             льодом відповідно до Державної цільової  
               соціальної програми "Хокей України"  
  
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
     Затвердити Порядок   використання   коштів,   передбачених  у 
державному бюджеті ( 2857-17 ) для будівництва спортивних споруд з 
штучним   льодом   відповідно  до  Державної  цільової  соціальної 
програми "Хокей України" ( 1194-2007-п ), що додається.  
  
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 
 
     Інд. 4  
  
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 26 січня 2011 р. N 68  
 
                             ПОРЯДОК  
                використання коштів, передбачених  
         у державному бюджеті ( 2857-17 ) для будівництва  
          спортивних споруд з штучним льодом відповідно  
            до Державної цільової соціальної програми  
                 "Хокей України" ( 1194-2007-п )  
  
 
     1. Цей  Порядок  визначає   механізм   використання   коштів, 
передбачених  у  державному  бюджеті  (  2857-17  )  за  бюджетною 
програмою  "Будівництво  спортивних  споруд   з   штучним   льодом 
відповідно   до  Державної  цільової  соціальної  програми  "Хокей 
України"  (  1194-2007-п  )  (далі  -  бюджетні  кошти),  з  метою 
створення необхідної сучасної інфраструктури для розвитку хокею.  
 
     2. Головним  розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем бюджетної програми є Укрєвроінфрапроект.  
 
     3. Бюджетні   кошти   спрямовуються   на   проектування    та 
будівництво  спортивних  споруд  з  штучним  льодом,  у тому числі 
реконструкцію Палацу спорту "Дружба"  по  просп.  Ілліча,  93а,  у 
м. Донецьку,   заначених   у   додатку  2  до  Державної  цільової 
соціальної  програми  "Хокей  України",  затвердженої   постановою 
Кабінету Міністрів   України   від   3   жовтня  2007  р.  N  1194 
( 1194-2007-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2007  р.,  N   76, 
ст. 2818).  



 
     Перелік спортивних  споруд  з  штучним  льодом із зазначенням 
обсягу коштів,  передбачених для їх проектування та будівництва  в 
поточному  році,  затверджується  Укрєвроінфрапроектом  виходячи з 
потреб  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.  
 
     Розподіл бюджетних    коштів   здійснюється   з   урахуванням 
першочерговості  введення  зазначених  споруд  в  експлуатацію   в 
поточному   році,  ступеня  їх  готовності  та  проведеної  оплати 
виконаних робіт.  
 
     4. Перелік розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та їх 
одержувачів визначається Укрєвроінфрапроектом.  
 
     5. Закупівля  товарів,  робіт  і  послуг  за  бюджетні  кошти 
здійснюється в установленому законом порядку.  
 
     6. Видатки,  пов'язані з фінансуванням об'єктів  капітального 
будівництва,   здійснюються   відповідно   до  Порядку  державного 
фінансування капітального  будівництва,  затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів   України   від   27  грудня  2001  р.  N  1764 
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України,  2001  р.,  N  52,  ст. 
2374),   і   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.   N   995 
( 995-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), 
за наявності проектної  документації  на  об'єкти,  яка  оформлена 
згідно  з  Порядком  затвердження інвестиційних програм і проектів 
будівництва та проведення їх  державної  експертизи,  затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 
( 1269-2007-п  )  (Офіційний  вісник  України,  2007  р.,  N   84, 
ст. 3106).  
 
     7. 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 
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.  
 
     8. Прийняття  в  експлуатацію  спортивних  споруд  з  штучним 
льдом,  передбачених  пунктом  3   цього   Порядку,   здійснюється 
відповідно   до   Порядку   прийняття  в  експлуатацію  закінчених 
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України  від  8  жовтня  2008  р.  N 923 ( 923-2008-п ) (Офіційний 
вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370). 
 
     Зазначені споруди  незавершеного  будівництва  та   закінчені 
будівництвом   споруди   зараховуються   на   баланс  замовника  в 
установленому  порядку  та  відображаються  у   його   квартальній 
звітності.  
 
     9. Розпорядники   бюджетних   коштів   нижчого  рівня  та  їх 
одержувачі  подають  Укрєвроінфрапроекту  звіти  про  використання 
бюджетних  коштів,  фактично  виконані  обсяги робіт за формою і в 
строки, визначені Укрєвроінфрапроектом.  
 
     10. Укрєвроінфрапроект подає у строки,  визначені для подання 



квартальної  та  річної  зведеної  фінансової  звітності,  Мінфіну 
відповідно квартальний та  річний  звіти  про  виконання  паспорта 
бюджетної програми за формою, затвердженою Мінфіном.  
 
     11. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:  
 
     здійснення видатків,   що   фінансуються   за  рахунок  інших 
бюджетних програм;  
 
     оплату посередницьких послуг.  
 
     12. Контроль  за   цільовим   та   ефективним   використанням 
бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.  
 
{ Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua }

 


