
ПРОТОКО Л №1
засідання комісії з відбору об’єктів для надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому 
періоді робіт з будівництва/рекоінструкції, будівництво нових, 
реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

10.08.2020 о 15:00 вул. Еспланадна, 42, м. Київ
Міністерство молоді та спорту 
зал засідань (2 поверх)

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:

Симонов Сергій Анатолійович -  перший заступник Міністра молоді та спорту 
України, голова комісії.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Анастасьєва Оксана Сергіївна -  заступник директора департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту -  начальник відділу пріоритетних 
неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту
Антончук-Довгополова Ірина Петрівна -  виконувач обов’язків заступника 
начальника відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури 
Мінмолодьспорту
Власков Андрій Анатолійович -  президент Федерації плавання України
Гайріян Нельсон Юрійович -  директор департаменту олімпійського спорту
Мінмолодьспорту
Г'урбик Олеся Андріївна -  головний спеціаліст відділу інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту
Куракова Наталія Олександрівна -  виконувач обов’язків начальника відділу 
інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту 
Маслюк Ольга Іванівна -  начальник відділу економіки державних підприємств 
департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту
Матієнко Сергій Михайлович -  радник Міністра молоді та спорту України на 
громадських засадах
Панафеда Наталія Миколаївна -  головний спеціаліст з антикорупційних питань 
Мінмолодьспорту
Пасічний Олександр Станіславович -  член Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету, народний депутат України
Пунда Олексій Васильович -  заступник директора департаменту економіки та 
фінансів -  начальник відділу фінансів національних збірних команд 
Мінмолодьспорту



С ал аду ха Ольга Валеріївна -- голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень 
та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, 
народкий депутат України
Кулик Ганна Юріївна -  провідний спеціаліст відділу олімпійських ігрових видів 
спорту департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту, секретар комісії

На засіданні присутні 14 членів Комісії.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2020 № № 550 «Про 
затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з 
будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний 
ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятий’ятиметрових 
басейнів» (далі -  Порядок та умови) розглядаємо 27 поданих проектів, щодо 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту басейнів.
Головний розпорядник бюджетних коштів -  Мінмолодьспорт.

1. Вступне слово голови комісії, першого заступника Міністра молоді та 
спорту України Симонова Сергія Анатолійовича -  інформація щодо проектів.

Сергій Симонов привітав присутніх з відкриттям засідання комісії з відбору об'єктів 
для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення 
розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво 
нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 
п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів (далі -  Комісія).

2. Голова комісії Сергій Симонов попросив членів комісії, які ще не 
надали заяви про відсутність конфлікту інтересів передати такі заяви 
секретарю комісії.

Підтвердження щодо відсутності конфлікту інтересів надали всі члени комісії перед 
початком засідання.

3. Розгляд та обговорення пропозицій проектів, які були надані для 
участі у конкурсному відборі за постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2020 № № 550 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення 
розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, 
будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих 
спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів»

Секретар комісії наголосила на обов’язковому виконанні Порядку та умов щодо:
-  об’єкти мають бути комунальної форми власності;



-  повинно бути передбачено 10% співфінансування - для будівництва та 
реконструкції;

-  50% співфінансування -  для капітального ремонту;
-  затверджена проектно-кошторисна документація з експертизою;
-  витяг з Держгеокадастру із зазначенням відповідного цільового призначення 

землі;
-  гарантійний лист щодо своєчасного використання субвенції, подальше 

завершення, облаштування, експлуатації, та функціонування басейнів за 
рахунок коштів з місцевого бюджету;

-  відповідність для використання спортивного басейну для розвитку дитячого, 
дитячо-юнацького, резервного спорт}  ̂вищих досягнень, проведення різного 
рівня спортивних заходів з водних видів спорту відповідно до правил і 
стандартів Міжнародної федерації плавання;

-  довжина ванни спортивного басейну повинна бути 25 або 50 метрів.
Секретар комісії оголосила, що всього було надано 27 обєктів та які після 
опрацювання, були розділені на два переліки:
Перший перелік -  басейни, які відповідають вимогам надання субвенції 
Другий перелік -  басейни, які НЕ відповідають вимогам надання субвенції.

Пропозиція: Відхилити одним пакетом перелік проектів, що не відповідають 
Порядку та умовам (згідно із додатком 1).
ГОЛОСУВАННЯ: За -  13 (одноголосно)

Проти -  0 
Утримався -  0

4. Відбір проектів, які відповідають та можуть бути реалізовані за рахунок 
коштів субвенції.

Пропозиція: Пунда О. В. запропонував з переліку об’єктів, які відповідають 
вимогам надання субвенції, також виключити проекти «Будівництво 
приблокованого спортивного комплексу КЗЛОР «Бродівський педагогічний коледж 
ім. М. Шашкевича» по вул. Е. Коновальця, 14 в м. Броди Львівської області. 
Коригування», «Реконструкція нежитлової будівлі котельні під спортивно 
реабілітаційний центр з добудовою по вул. Партизанській 3 в м. Касилові 
Хмельницької області», «Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі 
критого басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 у місті 
Золотоноша Черкаської області» так як назви проектів не відповідають умовам 
надання субвенції.
ГОЛОСУВАННЯ: За -  13 (одноголосно)

Проти -  0 
Утримався -  0

Для подальшого розгляду комісією відібрано 15 проектів. Деякі потребують 
доопрацювання.



5. Прийняття рішення щодо запрошення ініціаторів проектів, які 
відповідають Порядку та умовам субвенції на засідання міжвідомчої комісії.
Комісія вирішила запросити ініціаторів проектів для презентації за умови усунення 
зауважень.

Голова комісії Симонов Сергій Анатолійович оголосив перерву.

ПЕРЕРВА



ПРОДОВЖЕННЯ ЗАСІДАННЯ

13.08.2020 о 10:00 вул. Еспланаїдна, 42, м. Київ 
Міністерство молоді та спорту 
зал засідань (2 поверх)

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:

Симонов Сергій Анатолійович -  перший заступник Міністра молоді та спорту 
України, голова комісії.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Анастасьєва Оксана Сергіївна -  заступник директора департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту -  начальник відділу пріоритетних 
неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту
Антончук-Довгополова Ірина Петрівна -  виконувач обов’язків заступника 
начальника відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури 
Мінмо л о дь спорту
Власков Андрій Анатолійович -  президент Федерації плавання України 
Гайріян Нельсон Юрійович -  директор департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту
Гурбик Олеся Андріївна -  головний спеціаліст відділу інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту
Куракова Наталія Олександрівна -  виконувач обов’язків начальника відділу 
інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту 
Маслюк Ольга Іванівна -■ начальник відділу економіки державних підприємств 
департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту
Матієнко Сергій Михайлович -  радник Міністра молоді та спорту України на 
громадських засадах
Панафеда Наталія Миколаївна -  головний спеціаліст з антикорупційних питань 
Мінмолодьспорту
Предко Станіслав Валерійович -  президент федерації підводного спорту та 
підводної діяльності України
Кулик Ганна Юріївна -  провідний спеціаліст відділу олімпійських ігрових видів 
спорту департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту, секретар комісії

На засіданні присутні 12 членів Комісії.

6. Вступне слово голови комісії, першого заступника Міністра молоді 
та спорту України Симонова Сергія Анатолійовича щодо продовження 
засідання та заслуховування ініціаторів проектів.



7. Доповіді ініціаторів проектів, які відповідають Порядку та умовам 
Постанови з оголошенням недоліків за результатами попереднього засідання 
комісії.

1) Презентація проекту «Будівництво типової будівлі басейну «Н20- 
СІаваіс» по вул. Богдана Хмельницького,67 в м. Коломия» / Коломийська 
міська рада
Недоліки: відсутні

Доповідачі: СЛЮЗАР Ігор Богданович - Коломийський міський голова; КОЛЕСНИК 
Володимир Любомирович - Начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської 
ради

Доповідачі повідомили, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 
році складає -  45 606 тис. грн.

Пропозиція: підтримати проект для розподілу коштів з субвенції на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт басейнів

ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)
Проти -  0 
Утримався -  0

2) Презентація проекту «Реконструкція з благоустроєм території 
плавального басейну "Нептун” за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у 
Кальміуському районі м. Маріуполя» / Маріупольська міська рада

Недоліки: Відсутня інформація про використання басейну для дитячо-юнацького 
спорту, спорту вищих досягнень, відповідність стандартам Міжнародної федерації 
плавання

Доповідач: КОЧУРІН Олександр Олександрович -  заступник міського голови

Доповідачем був надан гарантійний лист про те, що басейн буде використовуватися 
для розвитку дитячо-юнацького спорту та вищих досягнень та буде відповідати 
стандартам Міжнародної федерації плавання,

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  36 438 тис грн.

Пропозиція: підтримати проект для розподілу коштів з субвенції на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт басейнів

ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)



Проти -  О 
Утримався -  О

3) Презентація проекту - «Капітальний ремонт плавального басейну 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 4 відділу молоді та спорту 
Сєвєродонецької міської ради, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 
Гоголя, 37/1»

Недоліки: відсутність гарантійного листа про забезпечення подальшої експлуатації; 
інформація про доступнність осіб з інвалідністю; можливість використання для 
дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, відповідність стандартам 
Міжнародної федерації плавання; наявність витягу з Державного земельного кадастру 
про право власності та речові права на земельну ділянку за визначеною адресою в 
проекті; наявність дозволу на виконання будівельних робіт.

Доповідач: ДУТОВА Ольга Аваківна - заступник директора з НТР КДЮСШЩ4

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  6 231 тис. грн

Пропозиція: опрацювати наданий доповідачем пакет документів, та розглянути 
проект на наступному засіданні.
ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)

Проти -  0 
Утримався -  0

4) Презентація проекту - «Реконструкція котельної №5 під позашкільний 
заклад з плавальним басейном м. Сватове кв.Незалежності, 2»/ Сватівська 
районна державна адміністрація Луганської області

Недоліки: відсутня інформація про можливість використання для дитячо-юнацького 
спорту, спорту вищих досягнень, відповідність стандартам Міжнародної федерації 
плавання; наявність дозволу на виконання будівельних робіт; наявність матеріалів 
щодо використаних коштів та виконаних робіт у минулих бюджетних періодах, 
включаючи документи, що характеризують виконання будівельний робіт, що1 були 
виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших 
джерел, не заборонених законодавством. !

Доповідачі: ЧЕСТНИХ Валерій Станіславович -  голова Сватівської раирнної 
державної адміністрації; ПАРХОМЕНКО Едуард Григорович -  спеціаліст відділу 
освіти Сватівської районної державної адміністрації



Доповідачі повідомили, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 
році складає -  17 123 тис. три

Пропозиція”, опрацювати наданий доповідачами пакет документів, та розглянути 
проект на наступному засіданні.
ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)

|

Проти -  0 
Утримався -  0

5) Презентація проекту - «Капітальний ремонт СДЮСТНІ ВВС "САДКО” за 
адресою: вул. Маяковського, 19-А/ Сєвєродонецька міська рада

Недоліки: відсутній гарантійний лист про забезпечення подальшої експлуатації, 
інформація про доступність осіб з інвалідністю; інформація про можливість 
використання для дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, відповідність 
стандартам Міжнародної федерації плавання; наявність відомостей з державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно за визначеною адресою в проекті; наявність 
дозволу на виконання будівельних робіт. |

Доповідач: ХАНЮВЧЕНКО Олександр Володимирович - директор СДЮСТШ ВВС 
"САДКО"

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  3 463 тис. грн

Пропозиція: опрацювати наданий доповідачем пакет документів, та розглянути 
проект на наступному засіданні.
ГОЛОСУВАННЯ: За- 9

Проти -  0 
Утримався -  2

6) Презентація проекту - «Будівництво спортивно-видовищного комплексу з 
приміщеннями громадського обслуговування по вул. П. Юрченка, 1а в м. 
Полтава. Коригування» / Полтавська обласна державна адміністрація

Недоліки: відсутні

Доповідачі: ЛУНІН Дмитро Сергійович —  перший заступник голови Полтавської 
обласної державної адміністрації; КОВАЛЬСЬКА Віта Володимирівна —  директор 
Департаменту освіти і науки облдержадманастрацїі; СИЗЬКО Сергій Іванович -  

начальник управління капітального будівництва Департаменту будівництва,



містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації; РУСАНОВ Руслам Володимирович — проектант

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  65 000 тис. грн

Пропозиція: підтримати проект для розподілу коштів з субвенції на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт басейнів

ГОЛОСУВАННЯ: За -  10
Проти -  1 
Утримався -  0

7) Презентація проекту - «Будівництво водно-спортивного комплексу 
(плавального басейну) по вул. Ярослава Мудрого, 13 м. Мелітополь Запорізької 
області» (коригування)» / Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради

Недоліки: відсутні

Доповідач: ФЕДОРОВ Іван Сергійович - перший заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації, радник міського голови м. Мелітополя Запорізької 
області

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  25 870 тис. грн.

Пропозиція: підтримати проект для розподілу коштів з субвенції на будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт басейнів

ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)
Проти -  0 
Утримався -  0

8) Презентація проекту - «Реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб 
плюс» на вул, Галицькій, 1 в с. Давидів Давидівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Пустомитівського району Львівської області» 
(Коригування) / Давидівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

Недоліки: відсутні документи щодо використання коштів та виконаних робіт у 
минулих бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують виконання 
будівельних робіт, що були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, 
міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством.



Доповідачі : КЕРНИЦЬКИЙ Володимир Михайлович - сільський голова Давидівської 
ОТЕ; СІЛЕНКОВ Олег Геинадійович - перший заступник сільського голови

Доповідачі надали довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 
минулі періоди.

Доповідачі повідомили, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  8 874 тис. грн

Пропозиція: опрацювати наданий доповідачем пакет документів, та розглянути 
проект на наступному засіданні.

ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)
Проти -  0 
Утримався -  0

9) Презентація проекту - «Реконструкція існуючого спортивного двадцяти 
п’яти метрового басейну в КУ «Новодністровськ ДІОСІІІ» / Новодніістровська 
міська рада

Недоліки: відсутні матеріали щодо використаних коштів та виконаних робіт у 
минулих бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують виконання 
будівельних робіт, що були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, 
міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Доповідачі: ЦИМБАЛЮК Наталя Олександрівна -  секретар міської ради; НАЖИГА 
Ігор Михайлович -  заступник міського голови; ФІЛ1МОНЮК Христина Іванівна -  

начальник відділу інвестицій та євроінтеграції; ЗУБЕЦЬ Тетяна Володимирівна —  

начальник відділу молоді та спорту; МАРКІТАН Віталій Петрович -  директор КУ 
«Новодністровська ДЮСІЛ»

Доповідачі повідомили, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  10 000 тис. грн

Маслюк О.І. зауважила, що в минулому році на даний проект була виділена субвенція 
в розмірі 10 000,0 тис грн, яка була використана не в повному обсязі (а саме з 10 000 
тис грн було використано 2 700 тис гри, залишок 7 300 тис грн повернуто до 
державного бюджету). Також, співфінансування яке гарантувала Новодністровська 
міська рада -  не відбулось.



Пропозиція: повторно розглянути проект на наступному засіданні. 
ГОЛОСУВАННЯ: За -  9

Проти -  2 
Утримався -  0

10) Презентація проекту - «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на 
базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Артилерійський, 5а м. 
Костопіль, Рівненська область» / Костопільска районна державна адміністрація

Недоліки: гарантійний лист про співфінансування менше ніж 10% від залишкової 
вартості

Доповідач: КОВАЛЬ Олександр Сергійович - голова Костопільської районної 
державної адміністрації

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  9 000 тис. грн

Пропозиція: відхилити даний проект, так як співфінансування з місцевих бюджетів 
менше ніж 10%.
ГОЛОСУВАННЯ: За -  9

Проти -  0 
Утримався -  2

11) Презентація проекту - «Будівництво плавального басейну за адресою: 
Житомирська область, Любарський район, смт Любар вул. Костьольна, 23» / 
Любарська районна державна адміністрація.

Недоліки: відсутній гарантійний лист про співфінансування та своєчасне 
використання субвенцій у повному обсязі, завершення у наступних бюджетних 
періодах робіт та облаштування, належного забезпечення подальшої експлуатації та 
функціонування збудоваиих/реконструйованих і відремонтованих спортивних 
басейнів за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених 
законодавством; інформація про можливість використання спортивного басейну для 
розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, 
проведення різного рівня спортивних заходів з водних видів спорту відповідно до 
правил і стандартів Міжнародної федерації плавання (ПКА).

Доповідач : СЬОМКО Віталій Тарасович - Голова районної державної адміністрації

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  4 770 тис. грн



Був наданий лист в якому зазначається, що після завершення будівництва та 
облаштування приміщень басейн буде використовуватись для розвитку дитячого, 
дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, проведення різного 
рівня спортивних заходів з водних видів спорту. Також, зазначається що при 
позитивному вирішенні питання надання субвенції будуть гарантувати виділення 
коштів на співфінансування, що порушує одну з умов надання субвенції.

Пропозиція: відхилити даний проект, в зв’язку з тим що не гарантують 
співфінансування в розмірі не менше 10% від залишкової вартості.
ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)

Проти -  0 
Утримався -  0

12) Презентація проекту - «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу 
з басейном в м. Тетієві» / Виконавчий комітет Тетіївсіької міської ради 
! е і йвського району Київської області

Недоліки: відсутні

Доповідач : МАЙСТРУК Руслам Володимирович -  міський голова

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає -  10 600 тис. грн

Власков А. А. та Предко С. В. зауважили, що басейн запроектовано з габаритними 
розмірами ванни 25 х 8,5 м, що не відповідає стандартам Міжнародної федерації 
плавання (FINА).

Пропозиція: відхилити даіний проект, так як басейн не відповідає стандартам 
Міжнародної федерації плавання (FINA).
ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)

Проти -  0 
Утримався -  0

13) Презентація проекту - Будівництво басейну по вул. Стадіонна , 1 в м. 
Кагарлик Київської області / Кагарлицька районна рада

Недоліки: відсутність гарантійного листа про своєчасне використання субвенцій у 
повному обсязі, завершення у наступних бюджетних періодах робіт та облаштування 
належного забезпечення подальшої експлуатації та функціонування



з будов аних/р сконструйованих і відремонтованих спортивних басейнів за рахунок 
коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством; 
наявності дозволу на виконання робіт.

Доповідач : СЕМЦОВ Іван Михайлович -  голова районної ради

Доповідач повідомив, що сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає 20 000 тис. грн

Доповідачем не були усунуті недоліки

Пропозиція: відхилити даний проект, як такий, що не відповідає умовам надання 
субвенції
ГОЛОСУВАННЯ: За -  9

Проти -  0 
Утримався -  2

14) Презентація проекту - Реконструкція будівлі критий басейн з ванною 
25Х8.5м і дитячою ванною 10X6 (внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, 
дизайн проекту внутрішніх приміщень та ремонт) за адресою: Київська область, 
м. Славутич, Київський квартал, буд.16 / Славутицька міська рада Київської 
області

Недоліки: відсутність гарантійного листа щодо співфінансування; наявності дозволу 
на виконання робіт та експертного звіту; можливість використання спортивного 
басейну для розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту 
вищих досягнень, проведення різного рівня спортивних заходів з водних видів спорту 
відповідно до правил і стандартів Міжнародної федерації плавання (ИМА).

Доповідач : ФОМІЧЕВ Юрій Кирилович - міський голова м. Славутича

Доповідач надав додатковий пакет документів та повідомив, що сума коштів 
необхідна для реалізації проекту у 2020 році складає -  24 480 тис. грн.

Пропозиція: опрацювати наданий доповідачем пакет документів, та розглянути 
проект на наступному засіданні.
ГОЛОСУВАННЯ: За -  11 (одноголосно)

Проти -  0 
Утримався -  0

15) Презентація проекту - «Спортивно-оздоровчий комплекс в смт. 
Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області (нове



будівництво). Плавальний басейн. Коригування» / Виконавчий комітет 
слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області
Недоліки: Листом гарантується співфінансування в розмірі 10%, а згідно рішення 
селищної ради виділено на співфінансування 1 000 тис грн.

Доповідач : КАМІНСЬКИЙ Іван Миколайович —  голова Слобожанської селищної ради; 
ВУСИК Світлана Миколаївна — Заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів Слобожанської селищної ради; ДЕЙНЕКО Володимир Максимович 
-  Директор КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх»

Доповідач повідомив, іцо сума коштів необхідна для реалізації проекту у 2020 році 
складає 85 500 тис. грн.

Пропозиція: підтримати проект у разі збільшення співфінансування до 10% та 
повторно розглянути на наступному засіданні

ГОЛОСУВАННЯ: За -  7
Проти -  4 
Утримався -  0

Голова комісії Симонов Сергій Анатолійович оголосив перерву.

ПЕРЕРВА



ПРОДОВЖЕННЯ ЗАСІДДАННЯ
08.09.2020 о 15:00 вул. Еспланадна, 42, м. Київ

Міністерство молоді та спорту 
зал засідань (2 поверх)

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:

Перевезенцєв Олексій Юрійович -  державний секретар Мінмолодьспорту. 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Анастасьєва Оксана Сергіївна -  заступник директора департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту -  начальник відділу пріоритетних 
неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту
Антончук-Довгополова Ірина Петрівна -  виконувач обов’язків заступника 
начальника відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури 
Мінмолодьспорту
Гайріян Нельсон Юрійович -  директор департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту
Гурбик Олеся Андріївна -  головний спеціаліст відділу інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту
Маслюк Ольга Іванівна -  начальник відділу економіки державних підприємств 
департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту
Матієнко Сергій Михайлович -  радник Міністра молоді та спорту України на 
громадських засадах
Музика Юрій Леонідович -  директор департаменту економіки та фінансів 
Мінмолодьспорту
Панафеда Наталія Миколаївна -  головний спеціаліст з антикорупційних питань 
Мінмолодьспорту
Предко Станіслав Валерійович -  президент федерації підводного спорту та 
підводної діяльності України
Пунда Олексій Васильович -  заступник директора департаменту економіки та 
фінансів -  начальник відділу фінансів національних збірних команд 
Мінмолодьспорту
Трухін Олександр Миколайович -  заступник голови Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету, народний депутат України
Кулик Ганна Юріївна -  провідний спеціаліст відділу олімпійських ігрових видів 
спорту департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту, секретар комісії 
На засіданні присутні 13 членів Комісії.

8. Вступне слово заступника голови! комісії -  державного секретаря 
Мінмолодьспорту Перевезенцева Олексія Юрійовича.



Заступник голови комісії за результатами розгляду, обговорення проектів та 
усунення зауважень (недоліків) ініціаторами проектів запропонував відхилити 5 
проектів, як такі що не відповідають умовам надання субвенції, а саме:

- «Реконструкція існуючого спортивного двадцяти п’яти метрового басейну в КУ 
«Поводністровськ ДЮСШ» - в минулому році не використали субвенцію, яка була 
повернута в державний бюджет. Та не надали співфінансування з місцевого 
бюджету в минулому році;
- «Реконструкція будівлі критий басейн з ванною 25X8.5м і дитячою ванною 10X6 
(внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, дизайн проекту внутрішніх приміщень 
та ремонт) за адресою: Київська область, м. Славутич, Київський квартал, буд.16» - 
дозвіл на виконання робіт та експертний звіт (проект знаходиться на завершальному 
розгляді експертною організацією), відсутня інформація про можливість 
використання спортивного басейну для розвитку дитячо-юнацького спорту, спорту 
вищих досягнень, відповідність стандартам Міжнародної федерації плавання;
- «Капітальний ремонт плавального басейну комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи 4 відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, 
розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 37/1» - відсутній дозвіл 
на виконання робіт;
- «Реконструкція котельної №5 під позашкільний заклад з плавальним басейном м. 
Сватове кв.Незалежності, 2» - відсутній гарантійний лист щодо використання для 
дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, відповідність стандартам 
Міжнародної федерації плавання; дозвіл на виконання будівельних робіт;
- «Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС «САДКО» за адресою: вул. Маяковського, 
19-А» - відсутній дозвіл на виконання робіт.

ГОЛОСУВАННЯ: За -  12 (одноголосно)
Проти -  0 
Утримався -  0

Заступник голови комісії за результатами розгляду, обговорення проектів та 
усунення зауважень (недоліків) ініціаторами проектів запропонував розподілити 
кошти субвенції наступним чином:
«Будівництво типової будівлі басейну «ШО-СІазБІс» по вул. Богдана 
Хмельницького,67 в м. Коломия» - фінансування у сумі 45 600 тис. грн 
«Будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) по вул. 
Ярослава Мудрого, 13 м. Мелітополь Запорізької області» (коригування)» - 
фінансування у сумі 25 900 тис. грн
«Реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» па вул. Галицькій, 1 в с. 
Давидів Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Пустомитівського району Львівської області» (Коригування)» - фінансування у сумі 
8 900 тис. грн
«Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського 
обслуговування по вул. П. Юрченка, 1а в м. Полтава. Коригування» - фінансування 
у сумі 64 800 тис. грн



«Реконструкція з благоустроєм території пл авального басейну "Нептун" за адресою: 
вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя» - фінансування 
у сумі 33 900 тис. грн
«Спортивно-оздоровчий комплекс в смт. Слобожанське Дніпровського району 
Дніпропетровської області (нове будівництво). Плавальний басейн. Коригування» - 
фінансування у сумі 20 900 тис. грн
Члени комісії підтримали пропозицію розподілу проектів.

Пропозиція:

Розподілити кошти субвенції на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
басейнів таким чином.
№ Назва Проекту Розподіл

субвенції
1 «Будівництво типової будівлі басейну «ШО-СІазБІс» по 

вул. Богдана Хмельницького,67 в м. Коломия»
45 600 тис. грн

2 «Будівництво водно-спортивного комплексу (плавального 
басейну) по вул. Ярослава Мудрого, 13 м. Мелітополь 
Запорізької області» (коригування)»

25 900 тис. грн

3 «Реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» па 
вул. Галицькій, 1 в с. Давидів Давидівської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади ГІустомитівського 
району Львівської області» (Коригування)»

8 900 тис. грн

4 «Будівництво спортивно-видовищного комплексу 3 
приміщеннями громадського обслуговування по вул. П. 
Юрченка, 1а в м. Полтава. Коригування»

64 800 тис. грн

5 «Реконструкція з благоустроєм території плавального 
басейну "Нептун" за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у 
Кальміуському районі м. Маріуполя»

33 900 тис. грн

6 «Спортивно-оздоровчий комплекс в смт. Слобожанське 
Дніпровського району Дніпропетровської області (нове 
будівництво). Плавальний басейн. Коригування»

20 900 тис. грн

ГОЛОСУВАННЯ:

Голова комісії 

Заступник голови комісії 

Секретар комісії

За -  12 
Проти -  0 
Утримався -  0

Сергій СИМОНОВ 

Олексій ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ 

Ганна КУЛИК



Додаток 1 до Протоколу
Проекти, що не відповідають Порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію 
та капітальний ремонт існуючих спортивних іТятдесятиметрових і двадцятипґятиметрових басейнів________

№ Назва проекту Недоліки
1 Реконструкція спортивного комплексу 

"Шахтар" в м.Червонограді Львівської 
області. Коригування

НЕ НАДАН ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
1. Не вказана залишкова вартість та сума співфінансування від залишкової 
вартості.
2. Відсутні довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 
попередній період (КБ-3)
3. Відсутній гарантійний лист про забезпечення подальшої експлуатації
4. Відсутня інформація про наявність відведеної в установленому порядку 
земельної ділянки
5. Відсутня інформація про використання для дитячо-юнацького спорту, 
спорту вищих досягень, відповідність стандартам Міжнародної федерації 
плавання

2 Спортивно-оздоровчий комплекс 
"Ювілейний" м. Миколаїв Львівської 
області (філії)

НЕ НАДАН ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
Поданий лише супровідний лист про опис об’єкта.

3 Реконструкція будівель і споруд 
комунальної установи "Палац спорту 
"Дністер" Новороздільської міської ради 
по пр. Шевченка, 13-А в м. Новий Розділ 
Львівської області

НЕ НАДАН ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
Проект знаходиться в розробці.

4 Реконструкція басейну 0 3  Сасівський 
НВК ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Сасів 
Золочівського району Львівської області

НАЗВА НЕ ВІДПОВІДАЄ УМОВАМ НАДАННЯ СУБВЕНЦІЇ. Цільове 
призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування закладів 
освіти



5 Фізкультурно-оздоровчий комплекс 
"Старт" м. Новояворівськ Яворівського 
району Львівської області

НЕ НАДАН ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
1. Відсутній гарантійний лист про співфінансування
2. Відсутній експертний звіт
3. Відсутній дозвіл на виконання робіт
4. Відсутній гарантійний лист про завершення робіт у наступних бюджетних 
періодах за рахунок коштів місцевого бюджету
5. Відсутній гарантійний лист про забезпечення подальшої експлуатації
6. Відсутня інформація про доступність осіб з інвалідністю
7. Відсутня інформація про використання для дитячо-юнацького спорту, 
спорту вищих досягнень, відповідність стандартам Міжнародної федерації 
плавання.

6 Реконструкція басейну ЗОШ №27 по вул. 
Воробкевича, 19 в м. Чернівці 
(коригування)

НАЗВА НЕ ВІДПОВІДАЄ УМОВАМ НАДАННЯ СУБВЕНЦІЇ 1. 
Відсутній гарантійний лист про забезпечення подальшої експлуатації. 2. 
Відсутній гарантійний лист про завершення будівництва у наступних 
бюджетних періодах
3. Відсутня інформація про використання для дитячо-юнацького спорту, 
спорту вищих досягнень, відповідність стандартам Міжнародної федерації 
плавання.

Реконструкція з розширенням 
Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Полянської сільської ради 
Свалявського району Закарпатської 
області за адресою с. Поляна, вул. 
Духновича, 59

НАЗВА НЕ ВІДПОВІДАЄ УМОВАМ НАДАННЯ СУБВЕНЦІЇ 
1. Відсутній гарантійний лист про забезпечення подальшої експлуатації

7 Будівництво критого басейну для 
плавання розміром 12м х 25м

НЕ НАДАН ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ.
1. Проект знаходиться в розробці.
2. Відсутні довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 
попередній період
3 Відсутній гарантійний лист про забезпечення подальшої експлуатації



4. Відсутня інформація про доступність для осіб з інвалідністю
5. Відсутня інформація про використання для дитячо-юнацького спорту, 
спорту вищих досягень, відповідність стандартам Міжнародної федерації 
плавання

Будівництво плавального басейну в 
Заліщицькому обласному комунальному 
дитячому санаторію для реабілітації 
дітей інвалідів з ДЦП, неврологічними та 
ортопедичними захворюваннями по вул.

НАЗВА НЕ ВІДПОВІДАЄ УМОВАМ НАДАННЯ СУБВЕНЦІЇ
1. Відсутній гарантійний лист про забезпечення подальшої експлуатації
2. Відсутня інформація про відведену земельну ділянку

1 р у  І І І С о и Ь К и ї  І А  Ь  М .  О с Ш І Щ И К И

Тернопіліьської області


