
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

 
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 «Деякі питання використання коштів, що надходять 

на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України» 

… 

44. Міністерству молоді та спорту за погодженням із 

Національним банком забезпечити відкриття поточного 

рахунка для надходження коштів у національній та 

іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, 

резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, 

гуманітарна допомога, ґранти та дарунки для задоволення 

потреб фізичної культури і спорту. 

… 

… 

44. Міністерству молоді та спорту за погодженням із 

Національним банком забезпечити відкриття поточного 

рахунка для надходження коштів у національній та 

іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, 

резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, 

гуманітарна допомога, ґранти та дарунки для задоволення 

потреб фізичної культури і спорту, молодіжної політики. 
… 

Порядок використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України “United24”, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 
… 

2. Для цілей цього Порядку офіційними рахунками 

для пожертв на підтримку України “United24” 

вважаються спеціальний рахунок для збору коштів на 

підтримку Збройних Сил, рахунок “Фонд відновлення 

зруйнованого майна та інфраструктури”, рахунок для 

гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від 

… 

2. Для цілей цього Порядку офіційними рахунками 

для пожертв на підтримку України “United24” вважаються 

спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку 

Збройних Сил, рахунок “Фонд відновлення зруйнованого 

майна та інфраструктури”, рахунок для гуманітарної 

допомоги українцям, постраждалим від російської агресії, 
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російської агресії, рахунок для задоволення потреб освіти 

і науки, рахунок для задоволення потреб фізичної 

культури і спорту, рахунок для задоволення потреб 

культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і 

збереження культурної спадщини, культурних цінностей, 

підтримки засобів масової інформації, рахунок для 

забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку 

держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку 

цифрової інфраструктури держави та рахунок для 

задоволення потреб охорони здоров’я (далі – офіційні 

рахунки). 

3. Кошти, що надходять на офіційні рахунки, 

використовуються: 

… 

9) Мінмолодьспортом – з рахунка для задоволення 

потреб фізичної культури і спорту. 

… 

рахунок для задоволення потреб освіти і науки, рахунок 

для задоволення потреб фізичної культури і спорту, 

молодіжної політики, рахунок для задоволення потреб 

культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і 

збереження культурної спадщини, культурних цінностей, 

підтримки засобів масової інформації, рахунок для 

забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку 

держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку 

цифрової інфраструктури держави та рахунок для 

задоволення потреб охорони здоров’я (далі – офіційні 

рахунки). 

3. Кошти, що надходять на офіційні рахунки, 

використовуються: 

… 

9) Мінмолодьспортом – з рахунка для задоволення 

потреб фізичної культури і спорту, молодіжної політики. 

… 

Додаток до Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України “United24”, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 

 ІНФОРМАЦІЯ 

щодо витрат з рахунка для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту (Мінмолодьспорт) 

 

Загальна інформація 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо витрат з рахунка для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту, молодіжної політики 

(Мінмолодьспорт) 

Загальна інформація 
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Найменування показника Сума, гривень 

Зібрано коштів 

 

Витрачено коштів 

 

Залишок коштів 

 

Порядковий 

номер 

Найменування 

витрат, 

придбаних 

товарів 

Ціна за 

одиницю, 

гривень 

Кількість, 

одиниць 

Сума, 

гривень 

Спортивне обладнання та інвентар загального та спеціального 

призначення 

1 

    

… 

    

 

Обладнання та інвентар для забезпечення діяльності закладів, 

 

Найменування показника Сума, гривень 

Зібрано коштів 

 

Витрачено коштів 

 

Залишок коштів  

 

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: 
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установ, організацій сфери фізичної культури і спорту 

1 

    

… 

    

Транспортні засоби 

1 

    

… 

    

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо заходів з відновлення та розвитку 

спортивних споруд, закладів, установ, організацій 

сфери фізичної культури і спорту 

Перелік спортивних споруд, закладів, установ, організацій 

сфери фізичної культури і спорту, в яких розпочаті заходи 

з відновлення 

 

Порядковий 

номер 

Найменування спортивних 

споруд, закладів, установ, 

організацій сфери фізичної 

культури і спорту, в яких 

Витрачено коштів, 

гривень 

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: 
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розпочаті заходи з відновлення 

1 

  

… 

  

 

Перелік спортивних споруд, закладів, установ, організацій 

сфери фізичної культури і спорту, в яких завершені заходи з 

відновлення 

Порядковий 

номер 

Найменування 

спортивних споруд, 

закладів, установ, 

організацій  сфери 

фізичної культури і 

спорту, в яких 

завершені заходи з 

відновлення 

Опис здійснених 

заходів з 

відновлення 

Витрачено 

коштів, 

гривень 

1 

   

… 

   

 

Перелік спортивних споруд, закладів, установ сфери 

фізичної культури і спорту, в яких розпочато заходи з 

розвитку 

Порядковий Найменування спортивних Витрачено коштів, 

будівництво нових об’єктів    

реконструкцію та капітальний 

ремонт існуючих об’єктів 

  

придбання спортивного 

обладнання та інвентарю 

  

придбання обладнання, 

інвентарю  

  

придбання транспортних засобів   

_______________ 
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номер споруд, закладів, установ 

фізичної культури і спорту, в 

яких розпочаті заходи з розвитку 

гривень 

1 

  

… 

  

 

Перелік спортивних споруд, закладів, установ сфери 

фізичної культури і спорту, в яких завершено заходи з 

розвитку 

Порядковий 

номер 

Найменування 

спортивних споруд, 

закладів, установ 

сфери фізичної 

культури і спорту, в 

яких завершені заходи 

з розвитку 
 

Опис здійснення 

заходів з 

розвитку 

Витрачено 

коштів, 

гривень 

1 

   

 

постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2022 р. № 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» 
 

Назва постанови: 

Про затвердження Порядку використання коштів з 

Назва постанови: 

Про затвердження Порядку використання коштів з 
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рахунка для задоволення потреб фізичної культури і 

спорту та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 2022 р. № 472 

 

… 

1. Затвердити Порядок використання коштів з 

рахунка для задоволення потреб фізичної культури і 

спорту, що додається. 

… 

рахунка для задоволення потреб фізичної культури і 

спорту, молодіжної політики та внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. 

№ 472 

… 

1. Затвердити Порядок використання коштів з рахунка 

для задоволення потреб фізичної культури і спорту, 

молодіжної політики, що додається. 
 

… 

Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб фізичної культури і спорту, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2022 р. № 655 

 

Назва Порядку: 

Порядок використання коштів з рахунка для 

задоволення потреб фізичної культури і спорту 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання 

коштів, що надійшли  на рахунок для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, 

наведеному в Законах України “Про фізичну культуру і 

спорт”, “Про гуманітарну допомогу”, “Про благодійну 

діяльність та благодійні організації”, “Про громадські 

Назва Порядку: 

Порядок використання коштів з рахунка для 

задоволення потреб фізичної культури і спорту, 

молодіжної політики 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання 

коштів, що надійшли  на рахунок для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту, молодіжної політики. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, 

наведеному в Законах України «Про фізичну культуру і 

спорт», «Про основні засади молодіжної політики», 

«Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність 
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об’єднання”. 

Під терміном “рахунок для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту” (далі – рахунок) у цьому 

Порядку розуміється поточний рахунок 

Мінмолодьспорту, відкритий у Національному банку для 

надходження коштів у національній та іноземній валюті 

від фізичних та юридичних осіб, резидентів і 

нерезидентів як благодійної пожертви, гуманітарної 

допомоги, ґрантів та дарунків (далі – кошти), для 

задоволення потреб фізичної культури і спорту. 

… 

4. Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуються 

на: 

відновлення спортивних споруд, закладів, установ, 

організацій сфери фізичної культури і спорту (далі – 

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; 

 

 

 

 

та благодійні організації», «Про громадські об’єднання». 

Під терміном «рахунок для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту, молодіжної політики» (далі – 

рахунок) у цьому Порядку розуміється поточний рахунок 

Мінмолодьспорту, відкритий у Національному банку для 

надходження коштів у національній та іноземній валюті 

від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів 

як благодійної пожертви, гуманітарної допомоги, ґрантів 

та дарунків (далі – кошти), для задоволення потреб 

фізичної культури і спорту, молодіжної політики. 

… 

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 
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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. 

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. 

 

 

5. Кошти з рахунка спрямовуються у такій 

пріоритетності: 

об’єкти відновлення державної та комунальної 

власності, що постраждали внаслідок бойових дій; 

 

об’єкти відновлення приватної власності, що 

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. 

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. 

5. Кошти з рахунка спрямовуються у такій 

пріоритетності: 

Спортивні та молодіжні об’єкти відновлення 

державної та комунальної власності, що постраждали 

внаслідок бойових дій; 

спортивні об’єкти відновлення приватної власності, 
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постраждали внаслідок бойових дій; 

… 

Серед об’єктів відновлення та розвитку 

пріоритетними є заклади фізичної культури і спорту, які 

включені до переліку закладів фізичної культури і спорту, 

яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської 

та дефлімпійської підготовки, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 

“Про затвердження Порядку надання закладу фізичної 

культури і спорту статусу бази олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку 

закладів, яким надано такий статус” (Офіційний вісник 

України, 2006 р., № 3, ст. 94; 2017 р., № 80, ст. 2446). 

 

7. Формування переліку об’єктів відновлення та 

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. 

 

 

 

що постраждали внаслідок бойових дій; 

… 

Серед спортивних об’єктів відновлення та розвитку 

пріоритетними є заклади фізичної культури і спорту, які 

включені до переліку закладів фізичної культури і спорту, 

яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської 

та дефлімпійської підготовки, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 «Про 

затвердження Порядку надання закладу фізичної культури 

і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та 

дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано 

такий статус» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, 

ст. 94; 2017 р., № 80, ст. 2446). 

 

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 
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8. Пропозиції щодо фінансування об’єктів 

відновлення та розвитку надсилаються одержувачами 

коштів з урахуванням поданих матеріалів керівниками 

об’єктів відновлення та розвитку на електронну пошту: 

united24@msms.gov.ua. 

Пропозиції повинні включати обґрунтування 

необхідності виділення коштів, напрями (найменування 

товару, виду робіт) та їх обґрунтовану вартість, строки 

завершення робіт/придбання товару, обсяг коштів, 

залучених з інших джерел (зазначити, які саме), реквізити 

відповідного рахунка, контакти відповідальної 

особи/підрозділу, підтвердні документи (дефектні акти, 

фото- або відеоматеріали, що підтверджують 

пошкодження спортивного об’єкта). 

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. 

 

8. Пропозиції щодо фінансування спортивних  та 

молодіжних об’єктів відновлення, об’єктів розвитку 

надсилаються одержувачами коштів з урахуванням 

поданих матеріалів керівниками об’єктів відновлення та 

розвитку на електронну пошту: united24@msms.gov.ua. 

Пропозиції повинні включати обґрунтування 

необхідності виділення коштів, напрями (найменування 

товару, виду робіт) та їх обґрунтовану вартість, строки 

завершення робіт/придбання товару, обсяг коштів, 

залучених з інших джерел (зазначити, які саме), реквізити 

відповідного рахунка, контакти відповідальної 

особи/підрозділу, підтвердні документи (дефектні акти, 

фото- або відеоматеріали, що підтверджують пошкодження 

спортивного об’єкта). 
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Пропозиції щодо об’єктів відновлення та розвитку, які 

фінансуються з інших рахунків, що надходять для 

пожертв на підтримку України “United24”, не 

приймаються. 

… 

12. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану здійснюються відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 

р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., 

№ 25, ст. 1254), після припинення або скасування 

воєнного стану – в установленому законом порядку. 

… 

Одержувачі коштів організовують роботу із 

задоволення потреб фізичної культури і спорту за 

рахунок коштів та інформують не рідше ніж один раз на 

тиждень Мінмолодьспорт про використання коштів та 

здійснення заходів за напрямами, визначеними у пункті 

4 цього Порядку. 

13. На період здійснення заходів, спрямованих на 

задоволення потреб фізичної культури і спорту, на 

одержувачів коштів, визначених у пункті 6 цього 

Порядку, не поширюються встановлені законодавством 

вимоги щодо отримання, використання, обліку та 

звітності благодійної допомоги від юридичних та 

Пропозиції щодо фінансування спортивних та 

молодіжних об’єктів відновлення, об’єктів розвитку, які 

фінансуються з інших рахунків, що надходять для пожертв 

на підтримку України “United24”, не приймаються. 

 

12. Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану здійснюються відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. 

№ 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» 

(Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1254), після 

припинення або скасування воєнного стану – в 

установленому законом порядку. 

… 

Одержувачі коштів організовують роботу із 

задоволення потреб фізичної культури і спорту, 

молодіжної політики за рахунок коштів та інформують не 

рідше ніж один раз на тиждень Мінмолодьспорт про 

використання коштів та здійснення заходів за напрямами, 

визначеними у пункті 4 цього Порядку. 

13. На період здійснення заходів, спрямованих на 

задоволення потреб фізичної культури і спорту, 

молодіжної політики, на одержувачів коштів, визначених 

у пункті 6 цього Порядку, не поширюються встановлені 

законодавством вимоги щодо отримання, використання, 

обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та 
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фізичних осіб - резидентів і нерезидентів. 

14. Керівники одержувачів коштів та керівники 

об’єктів відновлення та розвитку здійснюють контроль та 

несуть персональну відповідальність згідно із 

законодавством за достовірність поданих документів та 

цільове використання коштів. 
 

фізичних осіб - резидентів і нерезидентів. 

14. Керівники одержувачів коштів та керівники 

спортивних та молодіжних об’єктів відновлення, 

об’єктів розвитку здійснюють контроль та несуть 

персональну відповідальність згідно із законодавством за 

достовірність поданих документів та цільове використання 

коштів. 

 

 

 

Міністр молоді та спорту України                   Вадим ГУТЦАЙТ 

 

___ _________ 2022 р.  


