
ПРОТОКОЛ № 4
засідання комісії з відбору об’єктів для надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

10.12.2021 о 13:00 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. Манін Володимир Ювеналійович -  начальник відділу інвестицій та 

розвитку спортивної інфраструктури Мінмолодьспорту, заступник голови 
комісії.

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

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

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

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

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

10. Цабаль Володимир Володимирович -  секретар Комітету Верховної 
Ради України з питань бюджету, народний депутат України.

На початку засідання присутні 11 членів комісії.

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

Сергій Симонов привітав присутніх з початком засіданням комісії.
Голова Комісії зазначив, що комісію було скликано у зв'язку із тим, що до 

Мінмолодьспорту надійшов запит Маріупольської міської ради та члена комісії, 
народного депутата України, Володимира Цабаля щодо необхідності проведення 
уточнюючого засідання комісії, з метою розгляду запиту щодо необхідного 
фінансування по проекту «Реконструкція з благоустроєм території плавального 
басейну "Нептун" за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському
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районі м. Маріуполя», що був надісланий до Мінмолодьспорту листом 
від 08.12.2021 № 12.8-84341-01 у паперовому форматі, зважаючи на те, що пакет 
документів був отриманий Мінмолодьспортом 09.12.2021, але опрацьований 
після засідання комісії 09.12.2021, відповідно зазначений пакет документів 
комісією з об’єктивних причин розглянутий не був.

Зважаючи на те, що комісія ще не внесла на розгляд Міністру молоді та 
спорту України пропозиції щодо розподілу фінансування, а також враховуючи 
звернення Маріупольської міської ради та одного із членів члена комісії, голова 
комісії запропонував провести додаткове засідання комісії відповідно до такого 
порядку денного:

1. Розгляд звернення Маріупольської міської ради та народного 
депутата України, члена комісії Володимира Цабаля (зазначені документи були 
надіслані членам комісії).

2. Обговорення пропозицій щодо можливого перегляду розподілу 
фінансування проектів, затвердженого комісією на засіданні 09.12.2021 та 
прийняття рішення щодо перегляду фінансування за необхідністю.

Голова комісії запропонував проголосувати за вищевикладений порядок 
денний, у разі відсутності інших пропозицій.

Володимир Цабаль повідомив, що отримав звернення від Виконавчого 
комітету Маріупольської міської ради про те, що документи були подані до 
засідання комісії, але через відсутність системи електронного документообігу до 
моменту засідання комісії запит не був розглянутий та звернувся до членів 
комісії з проханням розглянути це питання, зважаючи на важливість об’єкту та 
темпи реалізації.

Голова комісії наголосив, що до засідання доєднався член комісії, народний 
депутат України Кузбит Юрій Михайлович, а також наголосив, у разі відсутності 
інших пропозицій, вищезазначений порядок денний виноситься на голосування.

ГОЛОСУВАННЯ: З а - 11
Проти -  0 
Утрималися -  0

1. Голова Комісії запропонував перейти до розгляду першого питання 
порядку денного - розгляд звернення Маріупольської міської ради та 
народного депутата України, члена комісії Володимира Цабаля, 
підкресливши, що Володимир Володимирович свою позицію озвучив, тому 
слово надається заступнику голови комісії Володимиру Маніну.

Володимир Манін наголосив, що лист Маріупольської міської ради від 
08.12.2021 № 12.8-84341 -01 щодо необхідності надання додаткового
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фінансування на об’єкт: «Реконструкція з благоустроєм території 
плавального басейну "Нептун" за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у 
Кальміуському районі м. Маріуполя (коригування)» надійшов до 
Мінмолодьспорту 09.12.2021.

Зважаючи на те, що не у всіх місцевих органів влади/виконавчих органів 
міських рад є система електронного документообігу, пакет документів, 
надісланий нарочним шляхом, був отриманий Мінмолодьспортом 09.12.2021, 
але опрацьований після засідання комісії 09.12.2021.

Також заступник голови комісії зазначив, що відповідно до пункту 
8 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року № 226, комісія має право 
проводити повторні засідання для розгляду пропозицій щодо внесення змін до 
переліку об’єктів та обсягу надання субвенції за затвердженими об’єктами у разі:

зміни у встановленому порядку загального обсягу субвенції;
звернення місцевих органів виконавчої влади/виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад і територіальних громад.
Володимир Манін підсумував, що за результатами опрацювання 

надісланого Маріупольською міською радою пакету документів (зазначений 
пакет документів був також надісланий всім членам комісії) було визначено, що 
пакет документів щодо звернення з проханням дофінансування по проекту 
«Реконструкція з благоустроєм території плавального басейну "Нептун" за 
адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. Маріуполя» був 
надісланий ініціатором проекту вчасно, відповідає умовам, але з незалежних від 
нього причин не був врахований на засіданні комісії, що відбулося 09.12.2021 та 
може бути розглянутий комісією' на засіданні разом з іншими пакетами 
документів, що надійшли до Мінмолодьспорту для перегляду фінансування та 
використання субвенції.

Заступник голови комісії запропонував проголосувати за перегляд 
розподілу фінансування проектів, з урахуванням всіх запитів, що надійшли на 
розгляд комісії.

Враховуючи зазначену пропозицію голова комісії поставив на голосування 
питання додаткового розгляду розподілу фінансування із урахуванням 
вищевказаного проекту.

До засідання комісії долучився член комісії Максименко Юрій Йосипович.

ГОЛОСУВАННЯ: За -  12
Проти -  0 
Утрималися -  0
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2. Голова комісії запропонував перейти до другого питання порядку 
денного - обговорення пропозицій щодо перегляду розподілу фінансування 
проектів, затвердженого комісією на засіданні 09.12.2021 та прийняття 
рішення щодо перегляду фінансування за необхідністю та надав слово 
заступнику голови комісії.

Володимир Маній наголосив, що на розгляд комісії надійшли звернення від 
семи ініціаторів проектів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, а саме:

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

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

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

4. «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)»;

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

6. «Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а 
у м. Хмельницькому»;

7. «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».

Зважаючи на запити щодо необхідності надання фінансування для 
продовження виконання робіт по проектах, що надійшли на розгляд 
Мінмолодьспорту, Володимир Манін запропонував винести на розгляд 
пропозицію затвердити перерозподіл таким чином:

Першочергово підтримати в повному обсязі запити по тих об’єктах, що на 
завершальному етапі реалізації основної частини об’єктів без додаткового 
коригування перед цим засіданням комісії, а також ті об’єкти, що вже 
завершують роботи по основній частині, а додаткове коригування проектів 
пов’язане з розширенням функціональних можливостей об’єктів.

Відповідно наразі на завершальному етапі виконання робіт такі об’єкти:
1) «Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. 

Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область» - запит на 
субвенцію 35 000,00 тис. грн;

2) «Реконструкція з благоустроєм території плавального басейну 
"Нептун" за адресою: вул. Академіка Амосова, 2а у Кальміуському районі м. 
Маріуполя» - запит на субвенцію 154 560,00 тис. грн.
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На завершальному етапі реалізації також проекти:
3) «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» - запит на субвенцію 75 000,00 тис. грн.

По зазначених проектах було запропоновано затвердити 100% запиту на 
додаткове фінансування з урахуванням співфінансування відповідно до порядку 
та умов.

Також заступник голови комісії зазначив, що пропонується підтримати 
запит Тростянецької міської ради в повному обсязі у зв’язку з тим, щоб нове 
будівництво майбутнього об’єкту-«магніту» Сумської області завершити 
у найкоротший термін та не створити передумови довгобуду з постійним 
зростанням загальної вартості проекту. Запит на субвенцію по проекту: 
«Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець 
Сумської області «Н20-Махі» - 50 000,00 тис. грн.

Крім того, було запропоновано підтримати проект: «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)» темпи будівництва якого на дуже високому рівні протягом 
поточного року, та у зв’язку з тим, що це забезпечить практично повне 
фінансування проекту з урахуванням виконаних робіт та відповідного 
співфінансування з місцевого бюджету. Запит на субвенцію по проекту - 
54 118, 316 тис. грн.

З урахуванням виконаних робіт та відповідного співфінансування з 
місцевого бюджету, пропонується підтримати фінансування в обсязі - 
39 828,00 тис. грн.

Запити по інших об’єктах у містах Хмельницький та Нова Каховка 
пропозиція не підтримувати у зв’язку з тим, що:

проект: «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н20 Нова 
Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, Херсонської 
області» був достатньо профінансований у поточному році, а також зважаючи на 
низькі темпи освоєння коштів.

по проекту: «Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а у 
м. Хмельницькому» проведено коригування за яким загальна вартість самого 
об’єкта, збільшилась майже вдвічі. Пропозиція розглянути фінансування 
зазначеного проекту в наступних періодах.

До засідання комісії долучився член комісії Молоток Ігор Федорович.
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Відповідно до вищезазначеного запропоновано розподілити кошти таким чином:

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 
комплексукомунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо- 
юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради 
на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. 
Макарова м. Рівне)

39 828,00

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

35 000,00

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

154 560,00

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

Всього : 354 388, 00

Голова Комісії запропонував, у разі відсутності інших пропозицій 
проголосувати за запропонований розподіл.

ГОЛОСУВАННЯ: За -  13
Проти -  0 
Утрималися -  0

Порядок денний вичерпано, засідання оголошується закритим.

Голова комісії Сергій СИМОНОВ

Секретар комісії Олеся ГУРБИК




