
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 3 квітня 2019 р. № 277 

Київ 

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

Інд. 73



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 квітня 2019 р. № 277 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У другому реченні абзацу першого пункту 1 Тимчасового порядку 
відшкодування витрат, пов’язаних з участю національних збірних команд, 
окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, 
навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться 
в Україні та за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 липня 2009 р. № 695 (Офіційний вісник України, 2009 р., 
№ 51, ст. 1740; 2013 р., № 83, ст. 3084; 2015 р., № 65, ст. 2156), слова 
“Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” 
замінити словами “Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю “Інваспорт”, а після слів “з окремих олімпійських” доповнити 
словами “та неолімпійських”. 

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та 
резервного спорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, 
ст. 614; 2015 р., № 65, ст. 2156; 2017 р., № 4, ст. 116): 

1) у підпункті 111 пункту 3 слова “Порядку проведення експерименту 
щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних 
федерацій з окремих олімпійських видів спорту  до організації і проведення 
спортивних заходів” замінити словами “Порядку проведення експерименту 
щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних 
федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до 
організації і проведення спортивних заходів”; 

2) підпункт 7 пункту 7 після слів “з окремих олімпійських” доповнити 
словами “та неолімпійських”. 

3. У постанові 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; 2016 р., № 24, ст. 944; 2017 р., № 4, ст. 116): 

1) назву і текст постанови після слів “з окремих олімпійських” 
доповнити словами “та неолімпійських”; 

2) у Порядку проведення експерименту щодо залучення Міністерством 
молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих 
олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, 
затвердженому зазначеною постановою: 
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назву, пункт 1 та абзац перший пункту 2 Порядку після слів 
“з окремих олімпійських” доповнити словами “та неолімпійських”; 

пункт 5 після слова “визначається” доповнити словами “у порядку, 
встановленому”; 

пункт 10 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: 

“створення підґрунтя для переходу на європейську модель взаємодії з 
федераціями та позбавлення Мінмолодьспорту невластивих повноважень;”. 

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами 
четвертим і п’ятим; 

3) у додатку до постанови: 

назву додатка після слів “з окремих олімпійських” доповнити словами 
“та неолімпійських”; 

позицію 

“Федерація важкої атлетики України, м. Київ” 

замінити такими позиціями: 

“Автомобільна федерація України, м. Київ 

Федерація боксу України, м. Київ 

Федерація тхеквондо (ВТФ) України, м. Харків”; 

позицію 

“Федерація легкої атлетики України, м. Київ” 

замінити такою позицією: 

“Легка атлетика України, м. Київ”. 

_____________________ 


