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П О Л О Ж Е Н Н Я  

про комісію з надання пропозицій щодо розподілу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту 
 

1. Комісія щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту (далі – Комісія), є консультативно-дорадчим органом 
при облдержадміністрації, яка утворюється з метою надання пропозицій щодо 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом 
України “Про фізичну культуру і спорт”, постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 05 липня 2019 року № 571 “Деякі питання надання у 2019 році субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціо-
нальних майданчиків для занять ігровими видами спорту”. 

3. Головою комісії є заступник голови обласної державної адміністрації 
відповідно до розподілу обов’язків, заступником голови комісії – начальник 
управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

4. Комісія має право отримувати в установленому порядку від місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції. 

5. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються за пропозицією 
голови Комісії, який веде засідання, а за його відсутності – заступником голови 
комісії. 

6. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше 
двох третин її загального складу. 

7. Рішення приймається простою більшістю голосів і викладається у 
протоколі, який підписується всіма членами Комісії. 

8. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним. 

9. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості 
надходження документів до Комісії. 

10. На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники райдерж-
адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, територіальних підрозділів 
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центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій. 

11. Комісія відповідно до положення: 

здійснює розгляд пропозицій щодо формування переліку майданчиків у 
частині їх відповідності Порядку та умовам надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціо-
нальних майданчиків для занять ігровими видами спорту, визначеним поста-
новою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 571 “Деякі пи-
тання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими ви-
дами спорту”, з урахуванням вимог щодо сучасного облаштування майданчика, 
доступності для занять максимальної чисельності осіб, кількості видів спорту, 
якими можна буде займатися на ньому, а також умов співфінансування та рівня 
забезпечення населення адміністративно-територіальних одиниць області 
спортивними спорудами для занять ігровими видами спорту, потреби населення 
в таких спорудах, наявної мережі, ресурсів відповідних місцевих бюджетів;  

розглядає пропозиції щодо розподілу обсягів субвенції між бюджетами 
міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних 
територіальних громад. 

12. У подальшому можливе проведення засідання Комісії по мірі необ-
хідності. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації             Оксана Самолюк 


