
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від                      2022 р. №        

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 19 квітня 2022 р. № 472 і від 07 червня 2022 р. № 655 

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 

«Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки 

для пожертв на підтримку України» (Офіційний вісник України, 2022 р., 

№ 35, ст. 1915): 

1) доповнити пункт 44 після слів «культури і спорту.» новими словами 

«молодіжної політики.»; 

2) у Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на 

підтримку України “United24”, затвердженого зазначеною постановою: 

пункт 2 після слова «спорту,» доповнити словами «молодіжної 

політики,»; 

підпункт 9 пункту 3 після слова «спорту,» доповнити словами 

«молодіжної політики,». 

3) розділ «Інформація щодо витрат з рахунка для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту (Мінмолодьспорт)» додатку до Порядку, 

викласти в такій редакції: 

«ІНФОРМАЦІЯ 

щодо витрат з рахунка для задоволення потреб фізичної культури і 

спорту, молодіжної політики (Мінмолодьспорт) 

Загальна інформація 

 

Найменування показника Сума, гривень 

Зібрано коштів 

 

Витрачено коштів 

 

Залишок коштів  
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Інформація щодо витрат 

Напрям витрат Перелік підприємств, 

установ, організацій, яким 

перераховані кошти/ 

придбаних товарів, опис 

здійснених заходів з 

відновлення, розвитку 

Сума, 

гривень 

відновлення спортивних споруд, закладів, 

установ, організацій сфери фізичної 

культури і спорту, в тому числі: 

  

виконання будівельно-ремонтних робіт, 

технічне забезпечення  

  

придбання спортивного обладнання та 

інвентарю 

  

придбання обладнання, інвентарю  

  

придбання транспортних засобів 

  

відновлення молодіжних центрів в тому 

числі: 

  

виконання будівельно-ремонтних робіт, 

технічне забезпечення 

  

придбання обладнання та інвентарю 

  

розвиток державних і комунальних закладів 

фізичної культури, державних установ 

сфери управління Мінмолодьспорту, 

організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, в тому числі: 

  

будівництво нових об’єктів    

реконструкцію та капітальний ремонт 

існуючих об’єктів 

  

придбання спортивного обладнання та 

інвентарю 

  

придбання обладнання, інвентарю    
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придбання транспортних засобів   
 

___________________________». 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 07 червня 2022 року 

№ 655 «Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка для 

задоволення потреб фізичної культури і спорту та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472» 

(Офіційний вісник України, 2022 р., № 48, ст. 2652): 

1) назву та пункт 1 постанови після слова «спорту» доповнити 

словами «, молодіжної політики»; 

2) у Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту, затвердженого зазначеною постановою: 

назву та пункт 1 Порядку після слова «спорту» доповнити новими 

словами «, молодіжної політики»; 

у пункті 2: 

абзац перший після слів «“Про фізичну культуру і спорт”,» доповнити 

новими словами «“Про основні засади молодіжної політики”,»; 

абзац другий після слова «спорту» доповнити новими словами 

«, молодіжної політики»; 

пункт 4 викласти в такій редакції: 

«4. Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуються на: 

відновлення спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери 

фізичної культури і спорту (далі – спортивні об’єкти відновлення), що 

постраждали внаслідок бойових дій, зокрема виконання будівельно-

ремонтних робіт, технічне забезпечення, придбання спортивного 

обладнання та інвентарю, придбання обладнання, інвентарю та 

транспортних засобів, необхідних для забезпечення належного 

функціонування об’єкта відновлення сфери фізичної культури та спорту; 

відновлення молодіжних центрів (далі – молодіжні об’єкти 

відновлення), що постраждали внаслідок бойових дій, зокрема виконання 

будівельно-ремонтних робіт, технічне забезпечення, придбання 

обладнання та інвентарю необхідних для забезпечення належного 

функціонування об’єкта відновлення молодіжної сфери; 

розвиток державних і комунальних закладів фізичної культури, 

державних установ сфери управління Мінмолодьспорту, організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості (далі – об’єкти розвитку), зокрема 

будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих, 

придбання спортивного обладнання та інвентарю, придбання обладнання, 

інвентарю та транспортних засобів, необхідних для забезпечення 

належного функціонування об’єкта розвитку. 
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Мінмолодьспорт може використовувати кошти з рахунка на оплату 

банківських послуг, а також у разі виникнення комісійних витрат у рамках 

виконання договору банківського рахунка з Національним банком.»; 

у пункті 5: 

в абзаці другому слово «об’єкти» замінити словами «спортивні та 

молодіжні об’єкти»; 

в абзаці третьому слово «об’єкти» замінити словами «спортивні 

об’єкти»; 

в абзаці шостому слово «об’єктів» замінити словами «спортивних 

об’єктів»; 

пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. Формування переліку спортивних та молодіжних об’єктів 

відновлення, об’єктів розвитку і розподіл коштів між ними (далі - перелік) 

здійснюються Мінмолодьспортом з урахуванням обсягу коштів, залучених 

на здійснення заходів за напрямами, визначеними у пункті 4 цього 

Порядку, коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, та 

пріоритетності, визначеної у пункті 5 цього Порядку. 

У разі якщо кошти надійшли на рахунок без цільового призначенням 

платежу, що направлений на задоволення потреб фізичної культури і 

спорту або молодіжної політики, то розподіл таких коштів між об’єктами 

здійснюється Мінмолодьспортом з урахуванням наявної оперативної 

інформації щодо обсягів руйнувань, пропозицій щодо необхідності 

відновлення та розвитку, поданих відповідно до пункту 8 цього Порядку, 

безпечності проведення необхідних робіт з відновлення та можливості 

подальшого забезпечення функціонування об’єктів фізичної культури і 

спорту та молодіжних центрів.»; 

у пункті 8: 

в абзаці першому слова «об’єктів відновлення та» замінити словами 

«спортивних та молодіжних об’єктів відновлення, об’єктів»; 

в абзаці третьому слова «об’єктів відновлення та» замінити словами 

«спортивних та молодіжних об’єктів відновлення, об’єктів»; 

абзац третій пункту 12 та пункт 13 Порядку після слова «спорту» 

доповнити новими словами «, молодіжної політики»; 

у пункті 14 слова «об’єктів відновлення та» замінити словами 

«спортивних та молодіжних об’єктів відновлення, об’єктів». 

 

____________________ 


