ПРОТОКОЛ №1
засідання комісії з відбору об’єктів для надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових,
будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення
розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції
палаців спорту
10.08.2020 о 14:00

вул. Еспланадна, 42, м. Київ
Міністерство молоді та спорту
України
зал засідань (2 поверх)

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
Симонов Сергій Анатолійович, голова комісії, Перший заступник Міністра
молоді та спорту України.
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;
- Драбіковський Володимир
Федерації баскетболу України;

Валентинович

-

генеральний

секретар

- Кулик Ганна Юріївна - провідний спеціаліст відділу олімпійських ігрових
видів спорту департаменту олімпійського спорту 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;
і

- Пасічний Олександр Станіславович - член Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, народний депутат України;
- Перевезенцев Олексій Юрійович - державний секретар Мінмолодьспорту;
- Пунда Олексій Васильович - заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник відділу фінансів національних збірних команд
Мінмолодьспорту;
- Саладуха Ольга Валеріївна - голова підкомітету з питань спорту вищих
досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань
молоді і спорту, народний депутат України;
- Гурбик Олеся Андріївна - головний спеціаліст відділу інвестицій та
розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту, секретар комісії.
На засіданні присутні 15 членів комісії.
1.
Вступне слово голови комісії, першого заступника Міністра
молоді та спорту України Сергія Симонова - інформація щодо проектів.
Сергій Симонов привітав присутніх з першим засіданням комісії з відбору
об’єктів для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та
завершення розпочати у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції
палаців спорту (далі —Комісія).
Голова комісії зазначив, що на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 01.07.2020 № 551 «Про затвердження Порядку та умов надання у
2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення
нових, будівельно-ремонтйі роботи існуючих палаців спорту та завершення
розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/ реконструкції палаців
спорту» (далі - Порядок та умови) на розгляд Комісії подано 11 проектів щодо
будівництва, реконструкції та капітального ремонту палаців спорту.
Головний розпорядник коштів - Мінмолодьспорт.
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 присутні
члени комісії.
3.
Розгляд та обговорення пропозицій проектів, що були надані для
участі у конкурсному відборі за постановою Кабінету Міністрів України від
01 липня 2020 р. № 551 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення
нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення
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розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/ реконструкції
палаців спорту»
Секретар комісії наголосила на обов’язковому виконанні Порядку та умов
щодо:
- комунальної форми власності об’єкту;
- сгіівфінансування у обсязі 10% - для будівництва та реконструкції;
- співфінансування у обсязі 50% - для капітального ремонту;
- затвердженої в установленому порядку ПКД з експертизою;
- витяг із Держгеокадастру або державний акт із зазначенням цільового
використання земельної ділянки;
- дозволу на виконання робіт;
-гарантійний лист щодо своєчасного використання субвенції, подальше
завершення, облаштування, експлуатації, та функціонування палаців спорту за
рахунок коштів місцевого бюджету;
-кількості глядацьких місць (не менше 2500 - для будівництва нових
палаців спорту і не менше 500 - для ремонту/реконструкції існуючих)
-терміну «палац спорту» означає спортивний комплекс, призначений для
проведення спортивних заходів не мене ніж з чотирьох ігрових видів спорту.
Секретар комісії оголосила перелік із 4 проектів, що не відповідають
Порядку та умовам надання субвенції, наголосивши на недоліках по кожному
об’єкту.
Пропозиція: Відхилити одним пакетом проекти, що не відповідають
Порядку та умовам (згідно із додатком 1).
ГОЛОСУВАННЯ: За - 14 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався —0
4.
Відбір проектів, що відповідають Порядку та умовам надання
субвенції та можуть бути реалізовані за рахунок коштів субвенції.
Для подальшого розгляду Комісією відібрані 7 проектів.
Секретар комісії оголосила перелік проектів, що в цілому відповідають
Порядку та умовам надання субвенції. Деякі потребують доопрацювання.
1)
«Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а у м.
Хмельницькому».
2)
«Будівництво універсального спортивного закладу спортивного
комплексу комунгшьного закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька
школа олімпійського-резерву» Рівненської обласної ради на території
Шпанівської сольської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)».
3)
«Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н20 Нова
Каховка» по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, Херсонської
області».
4)
«Будівництво палацу спорту за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола,
67Е, м. Кам’янське, Дніпропетровської області», (об’єкт незавершеного
з

будівництва «Тренувальна база з баскетболу по вул. В.В. Щербицького у м.
Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область)»)Коригування стадії «П».
5)
«Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою
проспект Злуки, За в м. Тернополі».
6)
«Будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах
громадського центру на Сихові) у м. Львові».
7)
«Будівництво палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м.
Житомир, бульвар Старий, 14-а)».
5.
Прийняття рішення щодо запрошення ініціаторів проектів, що
відповідають Порядку та умовам надання субвенції та можуть бути
реалізовані за рахунок коштів субвенції на засідання Комісії після перерви.
Пропозиція: Запросити ініціаторів проектів для презентації.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 14 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0
Голова комісії Сергій Симонов оголосив перерву.

ПЕРЕРВА
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ПРОДОВЖЕННЯ ЗАСІДАННЯ
14.08.2020 о 10:00

вул. Еспланадна, 42, м. Київ
Міністерство молоді та спорту
України
зал засідань (2 поверх)

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
Симонов Сергій Анатолійович, голова комісії, Перший заступник
Міністра молоді та спорту України.
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Анастасьєва Оксана Сергіївна - заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських видів спорту - начальник відділу
пріоритетних неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту;
Антончук-Дов^оиолова Ірина Петрівна - виконувач обов’язків
заступника начальника відділу інвестицій та розвитку спортивної
інфраструктури Мінмолодьспорту;
Владико Сергій Васильович - президент Асоціації футзалу України;
Гайріян Нельсон Юрійович - директор департаменту олімпійського
спорту Мінмолодьспорту;
Драбіковський Володимир Валентинович - генеральний секретар
Федерації баскетболу України;
Кулик Ганна Юріївна - провідний спеціаліст відділу олімпійських
ігрових видів спорту департаменту олімпійського спорту 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
антикорупційних питань Мінмолодьспорту;

-

головний

спеціаліст

з

5

Пунда Олексій Васильович - заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник відділу фінансів національних збірних команд
Мінмолодьспорту;
Саладуха Ольга Валеріївна - голова підкомітету з питань спорту
вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з
питань молоді і спорту, народний депутат України;
Гурбик Олеся Андріївна - головний спеціаліст відділу інвестицій та
розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту, секретар комісії.
На засіданні присутні 14 членів Комісії.
6. Вступне слово голови комісії - першого заступника Міністра молоді
та спорту України Симонова Сергія Анатолійовича щодо продовження
засідання та заслуховування ініціаторів проектів.
Сергій Симонов поставив на голосування питання щодо виключення
проекту «Будівництво Палацу спорту на гіросп. Червоної Калини (у межах
громадського центру на Сихові) у м. Львові», з переліку тих, що можуть бути
реалізовні за рахунок коштів субвенції у зв’язку з тим, що ініціатор відмовився
від презентації зазначеного проекту та, зважаючи на недотримання вимоги
Порядку та умов щодо співфінансування.
Пр опозиція: Виключити зазначений проект з переліку тих, що можуть бути
реалізовні за рахунок коштів субвенції.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався- 0
7.
Доповіді ініціаторів проектів, що відповідають Порядку та
умовам надання субвенції з оголошенням недоліків за результатами
попереднього засідання Комісії.
1)
Презентація проекту - «Будівництво Палацу спорту по вул.
Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому»/ Хмельницька міська рада.
Недоліки: Відсутні матеріали щодо використаних коштів та виконаних
робіт у минулих бюджетних періодах, відсутній титул об'єкта будівництва.
Доповідачі: БОНДАРЕНКО Андрій Євгенович, заступник Хмельницького
міського голови;
ПОЛІЩУК Тетяна, начальник управління капітального будівництва
департаменту архітектури, містобудування, та земельних ресурсів.
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Доповідачі повідомили, що зауваження щодо відсутності матеріалів щодо
використаних коштів та виконаних робіт у минулих бюджетних періодах та
титулу об'єкта будівництва усунули. Підтверджуючі документи були надіслані
до Мінмолодьспорту.
Доповідачі повідомили, що сума коштів, необхідна для реалізації проекту у
2020 році складає - 80 000 тис. грн.
Член комісії Владико Сергій Васильович, президент Асоціації футзалу
України, висловив підтримку зазначеному проекту, підкресливши, що ініціатори
об’єкту плідно працюють зі спортивними федераціями, така споруда матиме
важливий вплив на розвиток спорту в регіоні.
Пропозиція: Підтримати реалізацію проекту за рахунок коштів субвенції.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався- 0
2)
Презентація проекту - «Будівництво універсального спортивного
закладу спортивного комплексу комунального закладу «Обласна
спеціалізована дитячо-юнацька ні кола олімпійського-резерву» Рівненської
обласної ради на території Шпаиівської сільської ради (в районі вул,
Макарова м. Рівне)»/ Рівненська обласна державна адміністрація.
Недоліки: відсутні
Доповідачі: ШАТКОВСЬКА Людмила Степанівна, заступник голови
Рівненської ОДА;
ЯРУСЕВИЧ Андрій Ярославович, в.о. директора департаменту з питань
будівництва та архітектури Рівненської ОДА;
ЛІПСЬКИЙ Віталій Володимирович, директор департаменту розвитку
адміністративних послузі соціальної, молодіжної політики та спорту
Рівненської ОДА.

Доповідачі повідомили, що сума коштів, необхідна для реалізації проекту у
2020 році складає - 64 000 тис. грн.
Члени комісії - представники федерацій Владико Сергій Васильович та
Драбіковський Володимир Валентинович висловили підтримку зазначеному
проекту.
Пропозиція: Підтримати реалізацію проекту за рахунок коштів
субвенції.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0
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3) Презентація проекту - «Будівництво Центру Олімпійських видів
спорту «Н20 Нова Каховка» по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова
Каховка, Херсонської обл асті»/ Новокаховська міська рада.
Недоліки: Тендер не проведений, дозвіл на виконання будівельних робіт
відсутній, титул об’єкта будівництва відсутній, обсяг суми співфінансування не
відповідає Порядку та умовам, не дотримана вимога Порядку та умов щодо
кількості глядацьких місць, не менше ніж 2500 для будівництва нових палаців
спорту.
Доповідачі: КОВАЛЕНКО Володимир Іванович, Новокаховський міський
голова;
НОВОЖИЛОВА Ірина Олександрівна, новокаховська легкоатлетка, майстер
спорту міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012 та 2016років.

Доповідачі повідомили, що усунуть зауваження, надавши усі необхідні
документи: гарантійний лист щодо проведення всіх необхідних тендерних
процедур після яких буде отримано дозвіл на виконання будівельних робіт та
титул об’єкта будівництва] довідка про глядацькі місця в проекті, гарантійний
лист про співфінансування в обсязі не менше ніж 10%.
Доповідачі повідомили, що сума коштів, необхідна для реалізації проекту у
2020 році складає - 40 500 тис грн.
Пропозиція: перенести прийняття рішення щодо можливості фінансування
проекту за рахунок коштів субвенції після ознайомлення членами Комісії з
наданими документами.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0
4) Презентація проекту - «Будівництво палацу спорту за адресою: вул.
В’ячеслава Чорновола, 67Е, м. Кам’янське, Дніпропетровської області»,
(об’єкт незавершеного будівництва «Тренувальна база з баскетболу по вул.
В.В.
Щербицького
у
м.
Дніпродзержинськ
(Дніпропетровська
об. іаеть)») Ко р11 гу ва 1111 я стадії «П»/ Кам'яеська міська рада.
Недоліки:
Не дотримана вимога Порядку та умов щодо обсягу співфінансування, не
менше ніж 10% залишкової вартості робіт.
Член комісії Маслюк Ольга Іванівна, начальник відділу економіки
державних підприємств департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту
повідомила, що у 2019 році на об’єкт було виділено з державного бюджету
субвенцію у розмірі 60 000 тис. грн. Обсяг співфінансування з місцевого
бюджету був передбачений у розмірі - 29 282, 3 тис. грн, однак касові видатки
фактично склали - 820;0 тис. грн. Таким чином, використана сума
співфінансування становить 3% від запланованої.
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Доповідач: САУСЬ Костянтин Вікторович, заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів Кам'янської міської ради.

Доповідач повідомив, що сума коштів, необхідна для реалізації проекту у
2020 році складає - 100 000 тис. грн.
Пропозиція: Виключити зазначений проект з переліку тих, що можуть
бути реалізовні за рахунок коштів субвенції у зв’язку із невідповідністю Порядку
та умовам надання субвенції.
ГОЛОСУВАННЯ:

За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0

5)
Презентація проекту - «Будівництво багатофункціонального
Палацу спорту за адресою проспект Злупи, За в м. Тернополі»/
Тернопільська міська рада.
Недоліки: Відсутні матеріали щодо використаних коштів та виконаних
робіт у минулих бюджетних періодах. Гарантійний лист про співфінансування у
розмірі не менше 10% залишкової вартості не визначає суми.
Доповідачі: СТЕМКОВСЬКИЙ Владислав Володимирович заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
КРУТЬ Микола Миколайович, начальник управління розвитку спорту та
фізичної культури Тернопільської міської ради.

Доповідачі повідомили, що зауваження стосовно матеріалів щодо
використаних коштів та виконаних робіт у минулих бюджетних періодах
усунуті. Підтверджуючі документи надіслані до Мінмолодьспорту.
Стосовно суми співфінансування повідомили, що нададуть рішення
міської ради про співфінансування у розмірі не менше 10% залишкової вартості
робіт з будівництва палацу спорту.
Доповідачі повідомній що сума коштів, необхідна для реалізації проекту у
2020 році складає - 150 000 тис. грн.
Пропозиція: перенести прийняття рішення щодо можливості
фінансування проекту за рахунок коштів субвенції після ознайомлення членами
Комісії з наданими докумейтами.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався —0
7) Презентація проекту - «Будівництво палацу спорту (за адресою:
Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а)»/ Житомирська
міська рада.
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Недоліки: Відсутній дозвіл на виконання будівельних робіт, відсутній титул
об’єкта будівництва, не передбачений необхідний обсяг співфінансування.
Член комісії Маслюк Ольга Іванівна, начальник відділу економіки
державних підприємств департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту
повідомила, що відповідно до інформації щодо обсягів фінансування у 2019 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових,
будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту на проект «Будівництво
палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий,
14-а)» була надана субвенція з державного бюджету у розмірі --ЗО 000,0 тис. грн,
однак кошти субвенції залишилися невикористаними та були повернуті до
державного бюджету.
Доповідачі: ОЛЬШАНСЬКА Світлана Григорівна, заступник міського
голови;
АХОЛЮ К Борис Борисович, директор К У «Агенція розвитку міста»
Житомирської міської ради.

Доповідачі повідомили, що нададуть документи для усунення зуважень,
зокрема, титул об’єкта будівництва буде надісланий до Мінмолодьспорту.
Стосовно дозволу на початок будівельних робіт повідомили, що документ буде
отриманий після погодження проектної документації Міністерством культури
та інформаційної політики України, оскільки об’єкт будівництва розташований
в історичному ареалі міста Житомир.
Доповідачі повідомили, що сума коштів, необхідна для реалізації проекту у
2020 році складає - 50 000 тис. грн.
Пропозиція: перенести прийняття рішення щодо можливості фінансування
проекту за рахунок коштів субвенції за умови надання необхідних документів,
зокрема, дозволу на початок будівельних робіт та рішення про співфінансування
в обсязі не менше 10% залишкової вартості.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0
8.
Обговорення членів Комісії та відбір проектів,
реалізовуватимуться за рахунок коштів субвенції.
Голова коміісії Сергій Симонов запропонував розставити пріоритети по
об’єктах щодо розподілу фінансів та перенести прийняття остаточного рішення
щодо розподілу субвенції цісля усунення зауважень ініціаторами проектів щодо
необхідних документів відповідно до Порядку та умов.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 13 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0
Голова комісії Сергій Симонов оголосив перерву.
ПЕРЕРВА
ю

які

ПРОДОВЖЕННЯ ЗАСІДАННЯ
08.09.2020 о 14:00

вул. Еспланадна, 42, м. Київ
Міністерство молоді та спорту
України
зал засідань (2 поверх)

ЗАСІДАННЯ ПРОВОДИВ:
Перевезенцев Олексій Юрійович - заступник голови комісії, 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;
- Владико Сергій Васильович - президент Асоціації футзалу України;
- Гайріян Нельсон Юрійович - директор департаменту олімпійського спорту
Мінмолодьспорту;
- Драбіковський Володимир
Федерації баскетболу України;

Валентинович

-

генеральний

секретар

- Кулик Ганна Юріївна - провідний спеціаліст відділу олімпійських ігрових
видів спорту департаменту олімпійського спорту 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;
- Мельник Андрій Анатолійович - президент Федерації гандболу України;
- Музика Юрій Леонідович - директор департаменту економіки та фінансів
Мінмолодьспорту;
- Панафеда Наталія Миколаївна - головний спеціаліст з антикорупційних
питань Мінмолодьспорту;
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- Пунда Олексій Васильович - заступник директора департаменту
економіки та фінансів - начальник відділу фінансів національних збірних команд
Мінмолодьспорту;
- Саладуха Ольга Валеріївна - голова підкомітету з питань спорту вищих
досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань
молоді і спорту, народний депутат України;
- Гурбик Олеся Андріївна - головний спеціаліст відділу інвестицій та
розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту, секретар комісії.
На засіданні присутні 15 членів Комісії.
9.
Вступне слово заступника голови комісії - державного секретаря
Міністерства молоді та спорту України Перевезе інева Олексія Юрійовича.
Олексій Юрійович повідомив, що Комісією^ були розглянуті додатково
надані ініціаторами проектів, з метою усунення зауважень, документи.
10.
Розгляд проектів за результатами усунення зауважень
(недоліків) ініціаторами проектів.
11.
Прийняття рішення щодо виключення проектів з переліку тих,
що можуть бути реалізовані за рахунок коштів субвенції у зв’язку із
ненаданням документів у повному обсязі.
Заступник голови комісії Перевезенцев Олексій Юрійович оголосив перелік
із 2 проектів, що не усунули зауваження (недоліки) та не відповідають Порядку
та умовам надання субвенції, наголосивши на недоліках по кожному проекту.
1) «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н20 Нова
Каховка» по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, Херсонської
області»/ Новокаховська міська рада.
Недоліки: Відсутній дозвіл на виконання будівельних робіт та титул об’єкта
будівництва.
2) «Будівництво палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м.
Житомир, бульвар Старий, 14-а)»/ Житомирська міська рада.
Недоліки: Відсутній дозвіл на виконання будівельних робіт.
У 2019 році на об’єкт було виділено з державного бюджету субвенцію у
розмірі ЗО 000 тис. грн. Однак кошти були повернуті до державного бюджету у
зв’язку з невикористанням. Заплановане співфінансування з місцевого бюджету
також не було використане.
Пропозиція: Виключити одним пакетом: вищезазначені проекти з переліку
тих, що можуть бути реалізовані за рахунок коштів субвенції у зв’язку із
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відсутністю всіх необхідних документів, визначених Порядком та умовами
надання у субвенції у 2020 році.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 14 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0
12.
Прийняття рішення щодо розподілу коштів субвенції серед
проектів ініціаторами яких були усунені зауважень (недоліки) та надані
необхідні документи.
Заступник голови комісії Перевезенцев Олексій Юрійович оголосив перелік
із 3 проектів, ініціатори яких усунули зауваження (недоліки) та відповідають
Порядку та умовам надання субвенції, перерахувавши документи, які були
надані на розгляд Комісії по кожному проекту.
1) «Будівництво універсального спортивного закладу спортивного
комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо- юнацька
школа олімпійського-резерву» Рівненської обласної ради на території
Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)».
Недоліки: відсутні
2) «Будівництво
м. Хмельницькому».

Палацу

спорту

по

вул.

Прибузькій,

5/1 а у

Недоліки: усунуті
Надані документи:
1.
Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідки
про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3)
2.
Титули об’єкта будівництва (2018р, 2019р, 2020р.).
3) «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою
проспект Злуки, За в м. Тернополі».
Недоліки: усунуті
Надіслані документи:
1.
Матеріали щодо використаних коштів та виконаних робіт у минулих
бюджетних періодах.
2.
Рішення Про внесення змін до рішення міської ради «Про місцевий
бюджет Тернопільської МТГ на 2020 рік», яким передбачене співфінансування
28 000 тис. грн. (що становить 10% залишкової вартості робіт).
Заступник голови Комісії за результатами розгляду наданих
ініціаторами проектів з метою усунення зауважень (недоліків) документів,
запропонував розподілити кошти субвенції наступним чином:
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- «Будівництво універсального спортивного закладу спортивного комплексу
комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа
олімпійського-резерву» Рівненської обласної ради на території Шпанівської
сольської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)» - у сумі 64 000 тис. грн.
-«Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м.
Хмельницькому» - у сумі 60 000 тис. грн.
- «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект
Злуки, За в м. Тернополі» - у сумі 26 000 тис. грн.
Пропозиція:
Розподілити кошти сз^бвенції на створення нових, будівельно-ремонтні
роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому
періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту таким чином.
№
1.

2.
3.

Назва Проекту

Розподіл
субвенції
«Будівництво універсального спортивного закладу 64 000 тис. грн
спортивного комплексу комунального закладу
«Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа
олімпійського-резерву» Рівненської обласної ради
на території Шпанівської сольської ради (в районі
вул. Макарова м. Рівне)»
«Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 60 000 тис. грн
5/1 а у м. Хмельницькому»
«Будівництво багатофункціонального Палацу 26 000 тис. грн
спорту за адресою проспект Злуки, За в м.
Тернополі»

ГОЛОСУВАННЯ:

За - 14 (одноголосно)
Проти - 0
Утримався - 0

Сергій СИМОНОВ
Олексій ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олеся Г УРБИ К

Додаток 1
Пропозиції щодо відхилення об’єктів у зв’язку із ненаданкям документів у повному обсязі та/або невідповідністю
умовам надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельноремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з
будівництва/реконструкції палаців спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня
2020 року № 551 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у
попередньому періоді робіт з будівництва/ реконструкції палаців спорту»
Проект (назва)/ ініціатор проекту (суб’єкт подання)

Причини невідповідності проекту умовам надання
субвенції
1. «Капітальний ремонт будівлі спортивного залу за
1. Назва проекту не відповідає цільовому використанню
адресою: вул. Зої Космодем’янської, 11с. Шелюги субвенції.
Якимівського району Запорізької області»/Якимівська
2. Відсутній гарантійний лист щодо своєчасного
селищна рада Якимівського району Запорізької області
використання субвенції в повному обсязі, завершення в
наступних бюджетних періодах робіт та облаштування,
належне забезпечення подальшої експлуатації.
3. Відсутній дозвіл на виконання робіт.
4. Відсутні матеріали щодо використаних коштів та
виконаних робіт у минулих бюджетних періодах.
2. «Реконструкція «Палацу спорту Олімп» за адресою:
1. Відсутня
проектно-кошторисна
документація,
вул. Соборна, 3 м. Мирноград Донецької області»/ затверджена в установленому порядку.
Покровська міська рада Донецької області
2. У рішенні Покровської міської ради Донецької області
про реалізацію проекту не визначений обсяг гарантованої суми
співфінансування.
3. Подані документи мають суперечності:
і

У позитивному експертному звіті щодо проекту зазначений
замовник ТОВ «Димитровпогрузтранс».
У Дозволі на виконання будівельних робіт значиться
тттітл/ллitiя ' X
І 7ЛХ5
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У рішенні Покровської міської ради про надання згоди на
прийняття приміщення «Палац спорту Олімп» до комунальної
ттясттпсті тетттгтіяттт^игпї тпімятт ллїгтя ГТптсповст-КЗ яттяхц*тч,г-<г
власником ТОВ «Вуглепромтранс».
4 . Не дотримана вимога Порядку та умов щодо кількості
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робіт існуючих палаців спорту.
5. Не дотримана вимога Порядку та умов щодо
використання палацу спорту для проведення спортивних
заходів не менше ніж з чотирьох ігрових видів спорту.
3. «Будівництво спортивного комплексу на території
Центрального стадіону за адресою: Одеська область, смт
Любашівка, вул. Чехова, 22а»/Любашівська селищна ОТГ
А1«
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м. Подільськ Подільського району»/куяльницька сільська
рада Подільського району Одеської області

Не наданий необхідний пакет підтверджуючих документі,
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субвенції
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