
  

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 17 жовтня 2013 р.  
№ 807 
Київ 

 
Про внесення змін до Державної  

цільової соціальної програми розвитку  
в Україні спортивної та туристичної  
інфраструктури у 2011—2022 роках 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:  
Внести до Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної 

інфраструктури у 2011—2022 роках, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 
червня 2011 р. № 707 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2039), — із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 760, зміни, що додаються. 

  
 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 жовтня 2013 р. № 807 
 
 

ЗМІНИ,  
що вносяться до Державної цільової соціальної програми розвитку  

в Україні спортивної та туристичної інфраструктури  
у 2011—2022 роках 

 
1. У розділі “Шляхи і способи розв’язання проблеми”: 
1) в абзаці сьомому слова “майстер-плани,” виключити; 
2) абзац восьмий викласти у такій редакції: 
“На другому етапі (2015—2022 роки) передбачається розроблення майстер-планів, техніко-

економічного обґрунтування національного проекту “Олімпійська надія — 2022” — створення 
спортивно-туристичної інфраструктури”, проектно-кошторисної документації, будівництво, 
реконструкція, ремонт об’єктів спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури з урахуванням 
міжнародних стандартів і норм, забезпечення проведення міжнародних змагань на території України.”. 

2. Абзац другий розділу “Завдання і заходи” викласти у такій редакції: 
“Завдання і заходи з виконання Програми визначені з урахуванням вимог і норм міжнародних 

федерацій з відповідних видів спорту та попереднього техніко-економічного обґрунтування 
національного проекту “Олімпійська надія — 2022” — створення спортивно-туристичної 
інфраструктури”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. № 
701.”. 



  
3. У розділі “Очікувані результати, ефективність Програми”: 
1) абзац перший викласти у такій редакції: 
“Виконання Програми (2011—2022 роки) дасть змогу:”; 
2) в абзаці дев’ятому цифри “2014” замінити цифрами “2022”. 
4. Розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції: 

“Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів приватних інвесторів, державного і 

місцевих бюджетів, у тому числі на умовах співфінансування та державної підтримки, що надається в 
установленому порядку у формі державних гарантій, а також інших джерел, не заборонених законом. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей 
державного і місцевих бюджетів та інших джерел, а також результатів виконання Програми за 
попередній період.”. 

5. У додатках до Програми: 
1) пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції: 
“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми (перший етап (2011—2014 роки), 

другий етап (2015—2022 роки) 
 

     млн. гривень 

У тому числі за роками Джерела 
фінансування 

Обсяг фінан-
сування 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Державний 
бюджет 

5814,84 30,77 8,77 12,48 60,4 1356,18 892,76 651,05 461,21 746,46 890,28 692,48 12 

Інші джерела,  
в тому числі 
кошти, що 
залучаються  
під державні 
гарантії 

8528    32 2121 1437 1653 1080 714 836 644 11 

Місцеві 
бюджети 

1639,5     15,8 9 58,7 316 400 400 440  

Кредитні кошти 70,6        20 30 20,6   

Інші джерела 25812,83 17,84 2986,45 264 823 3137,02 4422,7 3394,12 3141,7 3028,3 2555 2042,7  

Усього 41865,77 48,61 2995,22 276,48 915,4 6630 6761,46 5756,87 5018,91 4918,76 4701,88 3819,18 23”; 
 
2) додатки 2 і 3 викласти у такій редакці 
 
 
Зміни, що додаються: 
 

 

http://www.kmu.gov.ua/document/246831200/P0807-00.doc

