
 
 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                          постановою Кабінету Міністрів України 

                                                          від                      2022 р. №  

 

 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

 

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для фінансової підтримки громадських об’єднань фізкультурно-спортивного 

спрямування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України                                

від 23 березня 2011 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 913, 

2012 р., № 15, ст. 555; 2013 р., № 90, ст. 3310; 2021 р., № 17, ст. 666): 

1) у пункті 3: 

абзаци перший і другий  викласти у такій редакції  

«3. З метою забезпечення розвитку громадського руху у сфері фізичної 

культури та спорту бюджетні кошти спрямовуються на: 

надання фінансової підтримки всеукраїнським фізкультурно-спортивним 

товариствам для виконання загальнодержавних програм і здійснення 

фізкультурно-оздоровчих заходів;»; 

в абзаці третьому слова «центральних шкіл вищої спортивної майстерності 

таких товариств» замінити словами «центральним школам вищої спортивної 

майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств «Україна», 

«Спартак», «Колос» на організаційне та матеріально-технічне забезпечення їх 

діяльності»; 

в абзаці четвертому слова «Національного олімпійського комітету» 

замінити словами «Національному олімпійському комітету на організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення його діяльності»; 

в абзаці п’ятому слова «Спортивного комітету» замінити словами 

«Спортивному комітету на організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

його діяльності»; 

 2) пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого 

змісту: 

«Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання фінансової 

підтримки всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам для 



2 
 

виконання загальнодержавних програм і здійснення фізкультурно-оздоровчих 

заходів здійснюється між такими товариствами за результатами конкурсу, що 

організовується Мінмолодьспортом відповідно до Порядку проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 64,  

ст. 4021), з урахуванням пріоритетних напрямів реалізації завдань і заходів, 

визначених Державною цільовою соціальною програмою розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2024 року, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України,  

2017 р., № 22, ст. 621).». 

 У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім. 

2. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р.  

№ 1049 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 64, ст. 4021) слова 

«всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам» замінити словами 

«фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» України»; 

  

 3. У додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015 р. № 596 «Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту 

всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз 

олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування, суб’єктів 

паралімпійського руху, які отримують фінансову підтримку з державного 

бюджету» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 67, ст. 2209; 2021 р., № 17,  

ст. 666) позиції «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос», 

м. Київ», «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак», м. Київ» та 

«Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Україна”, м. Київ» 

доповнити словами та цифрами «, яке отримує фінансову підтримку з 

державного бюджету відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. 

№ 1049 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 64, ст. 4021)». 
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