
ПРОТОКОЛ № З
засідання комісії з відбору об’єктів для надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

09.12.2021 о 12:30 Online засідання

ГОЛОВУВАВ:
Симонов Сергій Анатолійович -  голова комісії, перший заступник Міністра 

молоді та спорту України.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

1. Гайріян Нельсон Юрійович -  директор департаменту олімпійського 
спорту Мінмолодьспорту.

2. Гурбик Олеся Андріївна -- заступник начальника відділу інвестицій 
та розвитку спортивної інфраструктури Мінмолоьспорту, секретар комісії.

3. Кулик Ганна Юріївна -  головний спеціаліст відділу інвестицій та 
розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту.

4. Максименко Юрій Йосипович -  заступник начальника юридичного 
управління Мінмолодьспорту -  начальник відділу правової роботи.

5. Манін Володимир Ювеналійович -  начальник відділу інвестицій та 
розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту, заступник голови 
комісії.

6. Маслюк Ольга Іванівна -  начальник відділу економіки державних 
підприємств департаменту економіки та фінансів Мінмолодьспорту.

7. Музика Юрій Леонідович -  директор департаменту економіки та 
фінансів Мінмолодьспорту.

8. Панченко Людмила Володимирівна -  директор департаменту 
фізичної культури та неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту.

9. Пунда Олексій Васильович -  заступник директора департаменту 
економіки та фінансів -  начальник відділу фінансів національних збірних 
команд.

10. Скугарева Оксана Анатоліївна -  начальник Українського центру з 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

На засіданні присутні 11 членів комісії.

1. Вступне слово голови Комісії, першого заступника Міністра 
молоді та спорту України Сергія Симонова.

Сергій Симонов привітав присутніх з початком засідання комісії з відбору 
об’єктів для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток спортивної інфраструктури.
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Г олова Комісії зазначив, що комісію було скликано у зв'язку із прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» (далі -  Закон), відповідно до якого збільшено видатки за 
бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на розвиток спортивної інфраструктури» (код 3411220) на -  354 388 тис. грн.

Пропозиція: Затвердити порядок денний засідання Комісії з відбору 
об’єктів для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток спортивної інфраструктури, що був надісланий членам Комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд 11 об’єктів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури та потребують 
додаткового фінансування (до 10 хв).

2. Обговорення пропозицій щодо додаткового фінансування проектів у зв’язку 
із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2021 рік» (15 хв.).

3. Прийняття рішення щодо розподілу додаткового фінансування.

ГОЛОСУВАННЯ: З а - 10
Проти -  0 
Утрималися -  0

2. Голова Комісії Сергій Симонов запропонував перейти до другого
питання порядку денного та надав слово заступнику голови Комісії.

Манін Володимир Ювеналійович повідомив, що з 11 об’єктів, що 
реалізуються за рахунок субвенції у 2021 році, роботи планується завершити до 
кінця поточного року та не потребують додаткового фінансування такі проекти: 
«Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського 
обслуговування по вул. П. Юрченка, 1а в м. Полтава»; «Реконструкція 
комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерву-2" по вул. Академіка Тамма, 2 м. Кропивницький».

Також фактично виконані основні роботи по проекту: «Реконструкція з 
благоустроєм території плавального басейну "Нептун" за адресою: 
вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя». По проекту 
проведено коригування, передбачене розширення функціональних можливостей, 
реконструкція басейну вже завершена.

Проведено коригування проектно-кошторисної документації по об’єктах 
у містах Тернопіль, Рівне, Нова Каховка, Мелітополь, Хмельницький, 
Кривий Ріг.
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До Мінмолодьспорту надійшли запити щодо потреби у додатковому 
фінансуванні по проектах:

«Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана 
Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область» -  запит на субвенція 
35 000, 00 тис. грн;

«Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н20 Нова Каховка" по 
проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, Херсонської області» -  запит 
на субвенцію 50 000, 00 тис грн;

«Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу 
комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерву" Рівненської обласної ради на території ПІпанівської 
сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)» -  запит на субвенцію 
54 118, 316 тис. грн;

«Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. 
Тростянець Сумської області (РІ20-Махі)» -  запит на субвенцію 
50 000, 00 тис. грн;

«Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а у м. Хмельницькому» 
-  запит на субвенцію 110 000, 00 тис. грн;

«Реконструкція спортивного комплексу "Металург" комунального 
позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа N 1" 
Криворізької міської ради на пр-ті Металургів, 5 в м. Кривому Розі 
Дніпропетровської області, 50006» -  запит на субвенцію 75 000, 00 тис. грн.

Голова комісії Сергій Симонов запропонував прийняти до відома озвучену 
інформацію.

ГОЛОСУВАННЯ: З а - 10
Проти -  0 
Утрималися -  0

3. Голова Комісії запропонував перейти до третього питання 
порядку денного, а саме щодо обговорення пропозицій щодо додаткового 
фінансування проектів у зв’язку із прийняттям Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік»

За результатами розгляду запитів щодо потреби у додатковому 
фінансуванні по проектах та, враховуючи гарантію виділення додаткового 
співфінансування, запропоновано розподіл коштів субвенції:
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Назва об'єкта (заходу), його місцезнаходження Обсяг субвенції, 
тис. гривень

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в 
м. Тростянець Сумської області (Н20-Махі)

50 000,00

Будівництво універсального спортивного залу 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)

40 170,00

Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по 
просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька 
область

35 000,00

Будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н20 Нова 
Каховка» по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, 
Херсонської області

44 218,00

Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а у 
м. Хмельницькому

110 000,00

Реконструкція спортивного комплексу "Металург" 
комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо- 
юнацька спортивна школа № 1" Криворізької міської ради на 
пр-ті Металургів, 5 в м. Кривому Розі Дніпропетровської 
області, 50006.

75 000,00

Голова Комісії запропонував у разі відсутності інших пропозицій 
затвердити запропонований розподіл, а саме:

Назва об'єкта (заходу), його місцезнаходження Обсяг субвенції, 
тис. гривень

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в 
м. Тростянець Сумської області (Н20-Махі)

50 000,00

Будівництво універсального спортивного залу 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)

40 170,00

Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по 
просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька 
область

35 000,00

Будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н20 Нова 
Каховка» по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, 
Херсонської області

44 218,00
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Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а у 
м. Хмельницькому

110 000,00

Реконструкція спортивного комплексу "Металург" 
комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо- 
юнацька спортивна школа № 1" Криворізької міської ради на 
пр-ті Металургів, 5 в м. Кривому Розі Дніпропетровської 
області, 50006.

75 000,00

ГОЛОСУВАННЯ: З а - 10
Проти -  0 
Утрималися -  0

Порядок денний вичерпано, засідання оголошується закритим.

Сергій СИМОНОВ 

Олеся ГУРБИКСекретар комісії




