
 
          КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, 
                         МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 
                          Р І Ш Е Н Н Я 
 
                        11.06.2009  N 3/1 
 
 
           Про забезпечення ефективного господарювання, 
               своєчасної виплати заробітної плати, 
             цільового використання бюджетних коштів, 
                 роботи з персоналом та правового 
              забезпечення в державних підприємствах 
                         сфери управління 
              Міністерства України у справах сім'ї, 
                         молоді та спорту 
 
 
     З метою недопущення державними підприємствами, віднесеними до 
сфери        управління       Мінсім'ямолодьспорту,       порушень 
фінансово-бюджетної   дисципліни,   забезпечення   їх   ефективної 
діяльності,   своєчасної   виплати   заробітної  плати,  належного 
кадрового та правового забезпечення колегія В И Р І Ш И Л А: 
 
     1. Інформацію керівників державних підприємств та  начальника 
управління  правового  забезпечення  Мінсім'ямолодьспорту взяти до 
відома. 
 
     2. Продовжити практику заслуховування на  засіданнях  колегії 
керівників  державних  підприємств  щодо  забезпечення ефективного 
господарювання,  своєчасної виплати  заробітної  плати,  цільового 
використання  бюджетних  коштів,  роботи з персоналом та правового 
забезпечення   в   державних   підприємствах   сфери    управління 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. 
 
     3. Попередити    керівників    державних    підприємств   про 
персональну відповідальність за: 
     - порушення   визначених   Колективними  договорами  термінів 
виплати заробітної плати та утворення  заборгованості  по  виплаті 
заробітної плати; 
     - несвоєчасне  розроблення  та  подання  на  затвердження  до 
Мінсім'ямолодьспорту проектів установчих документів; 
     - порушення   вимог   наказу   Міністерства   праці   України 
від 29.07.93 р. N 58( z0110-93 ) "Про затвердження Інструкції про 
порядок ведення трудових книжок працівників"; 
     - невиконання   показників  затвердженого  фінансового  плану 
підприємства та показників  ефективності  використання  державного 
майна і прибутку, визначених додатком до контракту. 
 
     4. Керівникам    державних   підприємств,   розташованих   на 
території НСК "Олімпійський"  (ДП  ЛТК  "Крижинка",  МДП  "Тенісні 
корти", ДП "НСБ "Атлет", ДАТП "Автомехбаза", ДП "Готель "Спорт"): 
     - надавати всебічне сприяння у вирішенні питань, пов'язаних з 
реконструкцією  Спорткомплексу в рамках підготовки до проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 
     - підготувати   та  подати  на  затвердження  Міністру  плани 
розвитку  підприємств  до  2012  року,   з   урахуванням   проекту 
реконструкції  НСК  "Олімпійський",  включаючи облаштування шляхів 
евакуації глядачів та "зон гостинності"; 
     - обрахувати  потребу  в  коштах  на проведення реконструкції 
ДП ЛТК "Крижинка" та МДП "Тенісні корти",  підготувати  відповідні 
розрахунки  та  обґрунтування до бюджетного запиту Міністерства на 
2010 рік. 



 
     5. Контрольно-ревізійному сектору (Мовчан О.В.)  включити  до 
плану  контрольно-ревізійної  роботи  на  II  півріччя  2009  року 
перевірки державних підприємств  віднесених  до  сфери  управління 
Міністерства  та  погодити  план  з Головним контрольно-ревізійним 
управлінням України в установленому порядку. 
 
     6. Відділу експлуатації спортивних споруд (Нич І.І.)  спільно 
з Фондом державного майна України забезпечити проведення перевірок 
орендних відносин державних підприємств. 
 
     7. За   неналежну   та   неефективну   роботу,   систематичне 
невиконання  наказів Мінсім'ямолодьспорту від 02.02.2009 р.  N 192 
"Про виділення приміщення адміністрації ДП  НСК  "Олімпійський"  у 
будівлі  ДП  "Готель  "Спорт",  від  28.04.2009  р.  N  1408  "Про 
проведення перевірки ДП "Готель "Спорт",  від 14.03.2009 р.  N 661 
"Про  внесення змін до статуту ДП "Готель "Спорт",  порушень вимог 
законодавства  у  сфері  пожежної  безпеки,  викладених   у   акті 
перевірки  Управління з питань наглядово-профілактичної діяльності 
ГУМНС України  в  м.  Києві,  недосягнення  згоди  між  керівником 
ДП "Готель  "Спорт"  та Міністерством як органом управління майном 
щодо показників  проекту   фінансового   плану   підприємства   на 
2009 рік,  неодноразове  порушення умов контракту,  неприбуття без 
поважних причин на засідання Колегії,  визнати роботу  керівництва 
ДП     "Готель     "Спорт"    незадовільною    та    рекомендувати 
Мінсім'ямолодьспорт розірвати достроково  контракт  з  Генеральним 
директором  державного  підприємства  "Готель  "Спорт"  у порядку, 
встановленому законодавством. 
 
     8. Директору  ДП  "Центральна  дирекція   з   управління   та 
реконструкції спортивних споруд" (Бибик Б.Л.): 
     - надати пояснення щодо вчинених порушень фінансово-бюджетної 
дисципліни, виявлених за результатами перевірки ГоловКРУ; 
     - враховуючи результати перевірки ГоловКРУ усунути порушення, 
які  були  допущені при будівництві спортивних об'єктів зі штучним 
льодовим покриттям; 
     - спільно  з місцевими органами виконавчої влади вжити дієвих 
заходів  щодо  якнайшвидшого  введення   в   експлуатацію   критої 
спортивної споруди із штучним льодом в м. Харкові. 
 
     9. Департаменту економіки та фінансів (Мироненку Р.А.): 
     - за підсумками аналізу  результатів  фінансово-господарської 
діяльності  державних підприємств,  віднесених до сфери управління 
Міністерства,  за 2008 рік та за 1-й квартал 2009 року підготувати 
пропозиції  щодо  внесення  змін до затверджених фінансових планів 
зазначених підприємств на 2009 рік; 
     - здійснювати   щоквартальний   моніторинг  цінової  політики 
державних   підприємств,   віднесених    до    сфери    управління 
Міністерства. 
 
     10. Департаменту  економіки  та  фінансів  (Мироненку  Р.А.), 
керівникам урядових органів  державного  управління,  утворених  у 
складі   Міністерства,  бюджетних  установ,  віднесених  до  сфери 
управління  Міністерства,  у   випадку   несвоєчасного   виділення 
асигнувань з    державного    бюджету    на   незахищені   видатки 
(КЕКВ 1172,  5000) здійснювати в першу  чергу  оплату  за  послуги 
державних    підприємств,    віднесених    до   сфери   управління 
Міністерства. 
 
     11. Заступнику   Міністра   Дутчаку    М.В.,    департаментам 
олімпійського   спорту   (Уманець   Н.Д.),  фізичної  культури  та 
неолімпійських видів спорту (Артем'єв О.К.), Українському центру з 
фізичної  культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Скугарева О.А.) 
при  проведенні   спортивних   заходів,   включених   до   Єдиного 



календарного  плану  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
на відповідний рік, забезпечити максимальне завантаження державних 
підприємств,  віднесених до сфери управління Мінсім'ямолодьспорту, 
яким відповідно   до   постанови   Кабінету   Міністрів    України 
від 18  січня  2006  р.  N  30 (  30-2006-п  ) надано статус бази 
олімпійської та параолімпійської підготовки. 
 
     12. Керівнику  Олімпійського   навчально-спортивного   центру 
(Смелаш Л.Й.): 
     - підготувати  та  подати  на  затвердження   Міністру   план 
розвитку  Центру  до  2012  року  з урахуванням його підготовки до 
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 
як   тренувальної   бази,  підготувати  відповідні  розрахунки  та 
обґрунтування до бюджетного запиту Міністерства на 2010 рік; 
     - забезпечити підготовку проектно-кошторисної документації до 
завершення 2009 року. 
 
     13. Управлінню справами (Семенов В.О.) сприяти  в  оформленні 
державного   акта   на  право  постійного  користування  земельною 
ділянкою МДП "Тенісні корти". 
 
     14. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, урядових 
органів  державного  управління,  утворених у складі Міністерства, 
бюджетних установ,  віднесених до сфери  управління  Міністерства, 
громадських   організацій   -  одержувачів  бюджетних  коштів  при 
проведенні заходів державної політики з питань сім'ї, дітей, жінок 
та  молоді,  фізкультурно-спортивних  заходів за рахунок бюджетних 
коштів залучати в  першу  чергу  до  надання  послуг  (проживання, 
харчування  учасників заходів,  користування спортивними спорудами 
та   іншими   приміщеннями,    транспортні    послуги)    державні 
підприємства,  віднесені  до сфери управління Міністерства.  Інших 
контрагентів залучати виключно у випадках,  коли закупівля  послуг 
здійснюється за процедурами,  визначеними Положенням про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів   України   від   17   жовтня  2008  р.  N  921 
( 921-2008-п ),  а  також  коли  зазначені  державні  підприємства 
неспроможні  надати послуги в необхідній кількості та у необхідний 
період часу. 
 
     15. Звернутись до виконавчого органу Київської  міської  ради 
(Київської  міської  державної  адміністрації)  щодо  необхідності 
невідкладного  виділення   асигнувань   спортивним   школам,   які 
утримуються  або одержують фінансову підтримку за рахунок міського 
бюджету,   для   погашення   заборгованості    перед    державними 
підприємствами,  віднесеними до сфери управління Міністерства,  за 
надані послуги по проведенню спортивних заходів. 
 
 Міністр, голова колегії                              Ю.О.Павленко 


