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Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 січня 2019 року № 3-2 

м. Київ 

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету на будівництво футбольних  

полів зі штучним покриттям в регіонах України 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 
Закону України „Про Рахункову палату” розглянуто Звіт про результати 
аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на 
будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України. 

За підсумками розгляду Рахункова палата 

В С Т А Н О В И Л А : 
1. Законом України від 13.07.2017 № 2137 „Про внесення змін до 

Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” 
запроваджено бюджетну програму за КПКВК 2751320 „Будівництво 
футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” (далі – 
Програма 2751320). 

Завдання Програми 2751320 є актуальним та соціально значущим, 
оскільки спрямовано на створення сучасної спортивної інфраструктури 
для популяризації здорового способу життя населення, залучення дітей до 
найрозповсюдженішого в Україні виду спорту – футболу. 

Аудитом встановлено, що Мінрегіон та інші органи державної влади 
протягом 2017 і 2018 років не забезпечили своєчасного і в повному обсязі 
виконання Програми 2751320, відповідно, мета її досягнута частково. 
Потреба в будівництві футбольних полів зі штучним покриттям, 
визначена місцевими органами влади та органами місцевого 
самоврядування,  у повному обсязі теж не забезпечена. 

На час запровадження Програми 2751320 Мінрегіон не мав об’єктивних 
даних щодо потреби в розбудові та реконструкції таких полів, а також 
обґрунтованих економічних розрахунків щодо обсягів бюджетних коштів, 
необхідних для їх будівництва (реконструкції), що вплинуло на якість 
організаційних та інших заходів, здійснених Мінрегіоном як головним 
розпорядником бюджетних коштів, розпорядниками бюджетних коштів 
нижчого рівня та їх одержувачами. Як наслідок – низка порушень ними  
бюджетного законодавства і законодавства у сфері капітального будівництва 
та містобудівної діяльності, перерахування коштів підрядникам наприкінці  
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грудня 2017 року, а також нездійснення будівництва (реконструкції) окремих 
футбольних полів у 2018 році та ризики втрат коштів державного бюджету. 

1.1. Мінрегіон не забезпечив ефективного управління коштами 
державного бюджету, спрямованими на будівництво футбольних полів зі 
штучним покриттям, їх економного та раціонального використання, 
належної організації, координації будівництва та контролю за ним.  

Станом на 01.01.2018 у зв’язку із закінченням бюджетного року, 
незавершенням процесу визначення розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня та їх одержувачів Міністерством не розподілено 3 699,6 тис. грн  
(1,4 відс. загального обсягу фінансування), у тому числі відділу освіти 
Згурівської райдержадміністрації Київської області, який був об’єктом перевірки 
під час аудиту. Крім того, через відсутність у розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня укладених з підрядниками договорів не використано  
22 427,5 тис. грн (8,4 відс. бюджетних асигнувань). 

У результаті виконання Програми 2751320 243 833,2 тис. грн наприкінці  
2017 року спрямовано на будівництво (реконструкцію) 296 із 327 запланованих 
футбольних полів (майданчиків, стадіонів), за якими станом на 01.10.2018 
акти виконаних робіт складено щодо 81 об’єкта (27,4 відс.), у тому числі: 

– 32 об’єкти отримали декларації про готовність до експлуатації; 
– документи 25 об’єктів про готовність до експлуатації оформлювалися; 
– документи про готовність до експлуатації 24 об’єктів (Запорізької, 

Київської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, 
Чернігівської областей) не оформлено, необґрунтовано посилаючись на  
пункт 10 Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають 
право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю 
в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 07.06.2017 № 406.  

Інформація про здійснені будівельні роботи на 215 профінансованих з 
державного бюджету об’єктах відсутня. Разом з тим чотири футбольні поля 
експлуатувалися без дозвільних документів і виконання всіх проектних робіт, 
що створило ризики небезпеки для перебування на них людей.  

За повідомленням Мінрегіону (лист від 03.01.2019), станом на 01.12.2018 
завершено роботи на 243 об’єктах (82,1 відс. об’єктів, кошти на будівництво 
яких спрямовано у 2017 році). Інформацію про ступінь готовності 53 об’єктів 
не надано. 

На фінансування будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в 
регіонах України, запланованого на 2018 рік, підрядникам наприкінці цього року 
спрямовано 287 544,7 тис. грн (77,7 відс. обсягу, передбаченого Законом України 
„Про Державний бюджет України на 2018 рік”). Як наслідок, їх будівництво 
здійснюватиметься у 2019 році.   

1.2. Аудитом встановлено, що розпорядники бюджетних коштів 
нижчого рівня управління освіти Іллінецької та Могилів-Подільської міських 
рад Вінницької області; Головненська селищна рада Любомльського району та 
відділ освіти Любомльської райдержадміністрації Волинської області; 
Новогуйвинська селищна рада та Станишівська сільська рада Житомирської 



3 
області; Тячівська міська рада, управління освіти Тячівської 
райдержадміністрації та управління освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, 
молоді та спорту Тячівської міської ради Закарпатської області; відділ 
капітального будівництва Мелітопольської міської ради, Семенівська сільська 
рада Мелітопольського району і комунальний заклад „Фізкультурно-
оздоровчий клуб „Таврія” Василівської районної ради Запорізької області; 
відділи освіти Васильківської міської ради та Вишгородської 
райдержадміністрації, Згурівська і Коцюбинська селищні ради, опорний 
загальноосвітній навчальний заклад Катюжанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступеня Київської області; Великосільківська сільська рада Кам’янко-
Бузького району та Яворівська міська рада Львівської області; відділ освіти 
Станично-Луганської райдержадміністрації Луганської області; відділ освіти, 
молоді та спорту Арцизької райдержадміністрації, Удобненська сільська рада 
Білгород-Дністровського району і Надлиманська сільська рада Овідіопольського 
району (з 07.06.2018 увійшли до складу Маяківської сільської об’єднаної 
територіальної громади Біляївського району) Одеської області; дитячо-юнацька 
спортивна школа „Юність” смт Котельва Полтавської області; відділ освіти 
Володимирецької райдержадміністрації і Миляцька сільська рада Дубровицького 
району Рівненської області; управління капітального будівництва та житлово-
комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області; відділ 
освіти виконавчого комітету Великогаївської сільської ради та Скалатська 
дитячо-юнацька спортивна школа „Колос” об’єднаної територіальної громади 
Тернопільської області; виконавчий комітет Мереф’янської міської ради, відділ 
освіти Шевченківської райдержадміністрації і Нововодолазька селищна рада 
Харківської області; управління капітального будівництва Херсонської міської 
ради, Скадовська міська рада, Чаплинська селищна рада Чаплинського району 
Херсонської області; департамент гуманітарної політики Кам’янець-
Подільської міської ради та департамент освіти та науки Хмельницької міської 
ради Хмельницької області; комунальна установа Черкаської обласної ради 
„Черкаський обласний центр фізичного здоров`я населення „Спорт для всіх”; 
Трисвятськослобідська сільська рада Чернігівської області; департамент 
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) та одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство з 
експлуатації і ремонту житлового фонду „Житло-сервіс” (далі – КП „Житло-
сервіс”) не забезпечили належного виконання функцій замовників і 
ефективного контролю за підрядниками під час реалізації проектів 
будівництва (реконструкції) футбольних полів зі штучним покриттям, що 
призвело до: 

– неекономного використання більше як 772,5 тис. грн через значне 
перевищення середньої ринкової ціни на окремі види матеріалів (щебінь, 
пісок, штучну траву); 

– використання понад 705,1 тис. грн із порушенням умов договорів 
підряду через виконання робіт, не передбачених затвердженою проектно-
кошторисною документацією, застосування більш дешевих матеріалів, 
порушення технологій будівництва; 
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– недоотримання державним бюджетом близько 757,0 тис. грн за 

чотирма договорами підряду внаслідок незастосування визначених у 
договорах підряду штрафних санкцій за порушення господарських зобов’язань 
підрядниками в частині несвоєчасного проведення будівельних робіт.  

2. Нормативно-правові акти в частині запровадження будівництва 
футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України були 
недосконалими, приймалися з недотриманням встановлених 
законодавством строків, що призводило до затягування процесу 
використання коштів державного бюджету, ускладнювало контроль у цій 
сфері.  

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України, 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 714  
(далі – Порядок № 714), а перелік об’єктів, що фінансуються у 2017 році за 
рахунок бюджетної програми „Будівництво футбольних полів зі штучним 
покриттям в регіонах України”, – наказами Мінрегіону від 01.11.2017 № 287,  
від 14.12.2017 № 325 і від 22.12.2017 № 335 (далі – перелік об’єктів 2017) . 

Одночасно постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017  
№ 919 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117” (за поданням 
Мінрегіону) розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів надано право 
у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг передбачати попередню 
оплату товарів, робіт, послуг, пов’язаних з будівництвом футбольних полів із 
штучним покриттям, у повному обсязі та на строк не більш як дванадцять 
місяців, що, зокрема, призвело до зловживань з боку підрядників щодо 
невчасного та неповного виконання цих робіт.   

У 2018 році бюджетні призначення за Програмою 2751320 визначено 
Законом України від 07.12.2017 № 2246 „Про Державний бюджет України на 
2018 рік” з 01.01.2018. Однак зміни до Порядку № 714 щодо врегулювання 
норм у частині визначення механізму затвердження переліку об’єктів у цьому 
році внесено лише 29.08.2018 постановою Кабінету Міністрів України № 690. 

Перелік об’єктів, що фінансуватимуться у 2018 році за рахунок 
Програми 2751320 (далі – перелік об’єктів 2018), визначався Мінрегіоном у 
п’ять етапів і затверджувався наказами від 26.09.2018 № 256, від 25.10.2018  
№ 280, від 28.11.2018 № 322, від 18.12.2018 № 351, від 22.12.2018  
№ 365, згідно з якими поступово збільшувався загальний обсяг бюджетних 
коштів для використання за цією Програмою (з 9,4 до 96,0 відс. планового обсягу).  

Як наслідок, кошти державного бюджету розпорядникам бюджетних 
коштів нижчого рівня та їх одержувачам спрямовано в другій половині грудня 
2017 і 2018 років, тобто у період, коли згідно з технологічними вимогами не 
можуть виконуватися роботи з будівництва футбольних полів зі штучним 
покриттям.  

3. Мінрегіон під час формування переліків об’єктів 2017 і 2018 без 
достатніх обґрунтувань у 2017 році включив об’єкти, фінансування яких 
переважно здійснювалося за рахунок державних коштів, а у  
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2018 році – об’єкти із збільшеним обсягом фінансування за рахунок 
додаткових споруд благоустрою. При цьому Міністерство не визначило 
єдиних вимог до облаштування футбольних полів, що призвело до 
неекономного використання коштів державного бюджету в умовах його 
дефіциту на соціальні програми.  

Аудитом встановлено, що у 2017 році без належних обґрунтувань з 
державного бюджету спрямовано 13 677,7 тис. грн на реконструкцію 
майданчиків зі штучним покриттям на стадіоні „Спартак” у м. Житомирі, що 
становило 89 відс. загальної кошторисної вартості реконструкції, а також  
8 028,0 тис. грн (64,2 відс.) на будівництво футбольного поля зі штучним 
покриттям у м. Вінниці та 4 061,8 тис. грн (99,5 відс.) – у м. Тячеві. 

Утвореною Мінрегіоном Комісією з розгляду пропозицій щодо 
формування переліку об’єктів 2018 прийнято рішення про включення до нього 
проектів з трибунами та іншими елементами благоустрою з метою підвищення 
культури вболівання під час проведення спортивних заходів. Як наслідок – 
збільшення вартості деяких об’єктів у 1,5–2 рази та включення до проектів, крім 
лавок для тренерів і гравців, трибун для глядачів, робіт з укладення 
асфальтобетонних доріжок навколо футбольного поля, улаштування модульних 
роздягалень для команд, майданчиків для сміттєвих баків тощо. До переліку 
об’єктів 2018 також включено проект будівництва в Парку культури та 
відпочинку „Сад Бернацького” в м. Краматорську футбольного поля зі штучним 
покриттям (пусковий комплекс № 1) площею 2 604 м2 з улаштування тентового 
каркасного накриття площею 2 860 м2, вартість якого становитиме 54,0 відс. 
загальної вартості проекту – 9 203,1 тис. гривень.  

 
4. Мінрегіоном під час виконання Програми 2751320 у 2017 і  

2018 роках допущено порушення бюджетного законодавства, зокрема: 
– у порушення абзацу сьомого пункту 2 і абзацу п’ятого пункту 29 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2002 № 228, кошториси на 2017 і 2018 роки не 
підтверджено розрахунками та економічними обґрунтуваннями; 

– у порушення абзацу третього пункту 3 розділу І Правил складання 
паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених 
наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, паспорт Програми 2751320 на  
2017 рік подано Мінфіну із запізненням на понад місяць, а на  
2018 рік – на 11 днів. Підставою для виконання Програми 2751320 у паспортах 
визначено нормативно-правові акти, які не передбачають заходів  з 
будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, Мінрегіон не є 
виконавцем завдань, передбачених у цих актах; 

– затверджені показники паспорта Програми 2751320 на 2017 рік не 
відповідали показникам переліку об’єктів 2017 із змінами. 

 
5. Мінрегіон не забезпечив ефективного контролю за виконанням 

розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня зобов’язань за 
Програмою 2751320. При цьому внутрішній контроль за станом 
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виконання завдань з будівництва футбольних полів зі штучним 
покриттям в регіонах України не здійснювався. 

Моніторинг дебіторської заборгованості, що утворилася станом на 
01.01.2018 через авансування робіт з будівництва футбольних полів, не 
здійснювався в повному обсязі. Контроль за використанням коштів  
Програми 2751320 шляхом формування і подання бюджетної звітності 
Міністерству не відображав звітних даних від усіх розпорядників нижчого 
рівня. Звітність формувалася лише щодо розпорядників, які належали до 
сфери управління Мінрегіону. 

Крім того, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня не відображали 
в бюджетній звітності поточної та простроченої дебіторської заборгованості. 

  
6. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та їх 

одержувачами при виконанні функцій замовника будівництва 
(реконструкції) футбольних полів зі штучним покриттям неповною мірою 
дотримано вимоги чинного законодавства у сфері капітального 
будівництва і містобудівної діяльності, зокрема: 

– у проектній документації шести об’єктів у порушення Закону України 
від 06.09.2005 № 2807 „Про благоустрій населених пунктів” не визначено  
елементів обов’язкового благоустрою; 

– шістьма замовниками в порушення статей 34 і 36 Закону України  
від 17.02.2011 № 3038 „Про регулювання містобудівної діяльності” 
повідомлення про початок будівельних робіт не подано або подано із 
запізненням та не зазначено про відведені земельні ділянки; 

– чотирма замовниками в порушення статті 8 цього Закону не вирішено 
питання відведення земельних ділянок під будівництво футбольних полів, 
зокрема, Коцюбинською селищною радою Київської області та комунальною 
установою Черкаської обласної ради „Черкаський обласний центр фізичного 
здоров’я населення „Спорт для всіх” спрямовано підрядникам 1 499 тис. грн 
за Програмою 2751320, але роботи на час проведення аудиту не розпочато, 
отже, є ризик втрати коштів державного бюджету.  

Встановлено, що в Коцюбинській селищній раді на час проведення 
аудиту були відсутні документи (експертиза проектної документації об’єкта, 
документ про затвердження проектно-кошторисної документації на об'єкт і 
проектна документація, титул об’єкта тощо), які відповідно до вимог пункту 8 
Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, мали 
подаватися до органів Казначейства за місцем розташування для здійснення 
видатків (749,5 тис. грн) на капітальне будівництво за рахунок державних 
капітальних вкладень. Відсутність документів є порушенням пунктів 4 і 5 
Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 
(далі – Порядок № 560), а також пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 08.09.1997 № 995 „Про Порядок затвердження титулів об’єктів, 
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів  
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державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під 
державні гарантії”;  

– 77 договорів підряду в порушення пункту 5 Загальних умов укладення 
та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі – Загальні 
умови № 668), не містили істотних умов, зокрема страхування ризиків 
випадкового знищення або пошкодження майна; 

– у 12 договорах підряду в порушення пункту 103 Загальних умов № 668  
гарантійний строк експлуатації об’єкта замість 10 років становить 5, 1 рік або 
його не визначено; 

– 8 договорів підряду в порушення пункту 17 Загальних умов № 668  
не містили календарного графіка виконання робіт, що унеможливило 
контроль за термінами їх ведення;  

– 8 замовників у порушення абзацу п’ятого частини першої статті 2,  
статті 4 і частини першої статті 10 Закону України від 25.12.2015 № 922 „Про 
публічні закупівлі” не оприлюднили звітів про укладені договори підряду в 
системі електронних закупівель Prozorro, троє оприлюднили їх не відповідно до 
річного плану закупівель на 2017 рік, двоє – із запізненням.  

Як наслідок, уповноваженими посадовими особами Рахункової палати 
складено та надіслано до суду 10 протоколів про вчинені адміністративні 
правопорушення, передбачені частиною першою статті 16414 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, головами тендерних 
комітетів Великогаївської сільської ради Тернопільської області і 
Великосільківської сільської ради Кам’янка-Бузького району Львівської 
області,  головою комітету з конкурсних торгів Новогуйвинської селищної 
ради і його секретарем, заступником голови тендерного комітету 
Станишівської сільської ради Житомирської області і його секретарем, 
секретарями тендерних комітетів комунального закладу „Фізкультурно-
оздоровчий клуб „Таврія” Василівської районної ради Запорізької області, 
Нововодолазької селищної ради і виконкому Мереф’янської міської ради 
Харківської області та уповноваженою особою з організації та проведення 
процедур закупівель в управлінні освіти Тячівської райдержадміністрації 
Закарпатської області. За рішенням судів одну особу визнано винною у 
вчиненні правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді 
штрафу в розмірі 11,9 тис. грн, одній особі винесено усне зауваження, дві 
справи закрито у зв’язку із закінченням строку для накладення стягнення, інші 
справи ще розглядаються в судах;    

– проектно-кошторисна документація на будівництво (реконструкцію) 
66 футбольних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям 
затверджена наказом КП „Житло-Сервіс” від 12.04.2018 № 31 з порушенням 
вимог пункту 4 Порядку № 560 (не виконавчим органом Київської міськради) 
та на 4,5 місяці пізніше, ніж укладено договори підряду (27.12.2017), до яких 
вона мала додаватися. Крім того, після обстеження підрядником будівельних 
майданчиків документація потребувала внесення змін, містила помилки та 
невідповідності щодо технології виконання робіт. Незважаючи на завершення  
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робіт згідно з договором підряду до 25.12.2018, станом на 02.11.2018 
(завершення аудиту у підрядника ТОВ „ФФУ Продакшн”) відкоригована 
проектно-кошторисна документація ще доопрацьовувалася; 

– замовник дитячо-юнацька спортивна школа „Юність” (смт Котельва 
Полтавської області), маючи розроблену проектно-кошторисну документацію 
на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу, за рахунок 
коштів державного бюджету сплатив 24,1 тис. грн на повторне її 
виготовлення, одночасно без належного обґрунтування та документального 
підтвердження на 124,5 тис. грн збільшено договірну вартість робіт з 
реконструкції.  

7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня при складанні і 
затвердженні кошторисів за Програмою 2751320 не забезпечили надання 
економічних розрахунків для обґрунтування показників видатків бюджету, 
виходячи з вартості робіт, що включалися до проекту кошторису та мали 
додаватися до затвердженого кошторису. Затвердження в кошторисі 
показників, не підтверджених розрахунками та економічними 
обґрунтуваннями, відповідно до пункту 16 частини першої статті 116 
Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного законодавства. 

8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня не забезпечили 
ефективного контролю під час виконання проектів з будівництва 
(реконструкції) футбольних полів зі штучним покриттям, зокрема: 

– у порушення Порядку здійснення авторського нагляду під час 
будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2007 № 903, п’ять замовників не уклали договорів на 
виконання авторського нагляду, на КП „Житло-сервіс” відсутні матеріали щодо 
здійснення такого нагляду; 

– дитячо-юнацькою спортивною школою „Юність” 26.12.2017 укладено 
договори для забезпечення авторського і технічного нагляду, підписано акти 
виконаних робіт (послуг) та перераховано 16,8 тис. грн за виконані роботи 
(послуги), які здійснено лише у липні 2018 року, про що зазначено в журналі 
авторського нагляду; 

– управлінням освіти Могилів-Подільської міськради Вінницької області 
і Станишівською сільрадою Житомирської області укладено договори 
авторського і технічного нагляду після підписання актів приймання виконаних 
будівельних робіт і майже через чотири місяці після їх початку на об’єкті, що 
має ознаки безпідставного використання 36,4 тис. грн;  

– представником авторського нагляду будівництва двох футбольних 
полів у м. Охтирка Сумської області вносилися до журналів авторського 
нагляду зауваження про порушення вимог проектно-кошторисної документації, 
але пропозиції щодо їх усунення не надавалися, отже, 20,5 тис. грн управлінням 
капітального будівництва та житло-комунального господарства Охтирської 
міськради за відповідними договорами використано непродуктивно. 

 Вказане вище стало наслідком невідповідності збудованих 
(реконструйованих) футбольних полів проектним рішенням. 
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9. Управлінням освіти Могилів-Подільської міської ради  Вінницької 

області, Новогуйвинською селищною радою Житомирської області, 
Семенівською сільською радою Мелітопольського району і комунальним 
закладом „Фізкультурно-оздоровчий клуб „Таврія” Василівської 
районної ради Запорізької області, управлінням капітального 
будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської 
ради Сумської області, Нововодолазькою селищною радою Харківської 
області і департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради в 
порушення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 121 „Основні засоби” і 123 „Запаси”, затверджених 
наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202, не дотримано окремих норм 
бухгалтерського обліку в частині списання вартості матеріалів і робіт, 
відображення їхньої вартості, визначення класифікації основних засобів та 
термінів корисної експлуатації, що призвело до надання Мінрегіону 
недостовірної інформації. 

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова 
палата 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям 
в регіонах України затвердити. 

2. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 
України поінформувати Верховну Раду України, народних депутатів України 
Євтушка С. М. і Рябчина О. М. 

3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати 
надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати доручити: 

– Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України спільно з Міністерством фінансів України 
здійснити детальний аналіз виконаних заходів з будівництва (реконструкції)  
футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України, за результатами 
якого подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо необхідності 
будівництва таких полів та їх фінансового забезпечення в наступних періодах;  

– Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України: 

з метою запобігання негативним наслідкам і недопущення втрат коштів 
державного бюджету розробити і подати Кабінету Міністрів України на розгляд 
зміни до Порядку державного фінансування капітального будівництва, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, і 
постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 „Про здійснення 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти” в частині обмеження відсотка авансування робіт з будівництва 
(реконструкції) об’єктів державного значення; 
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вжити заходів щодо усунення виявлених порушень під час використання 

бюджетних коштів і притягнення до відповідальності винних у цьому посадових 
осіб згідно зі своїми повноваженнями або в установленому законом порядку та 
поінформувати Рахункову палату. 

4. Рішення Рахункової палати і Звіт надіслати Міністерству регіонального 
розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України і 
рекомендувати: 

– розглянути їх на колегії Міністерства та вжити заходів щодо усунення 
виявлених порушень і недоліків при виконанні бюджетної програми за  
КПКВК 2751320 „Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в 
регіонах України”; 

–  провести внутрішній аудит використання коштів на будівництво 
(реконструкцію) футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України та 
детально проаналізувати причини виявлених Рахунковою палатою порушень і 
недоліків щодо виконання взятих розпорядниками бюджетних коштів 
зобов’язань; 

– запровадити моніторинг виконання бюджетних зобов’язань за 
бюджетною програмою „Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в 
регіонах України” (КПКВК 2751320). Щокварталу інформувати Рахункову 
палату про стан виконання укладених договорів у розрізі розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня. 

5. Рішення Рахункової палати і Звіт надіслати  розпорядникам 
бюджетних коштів нижчого рівня, комунальному підприємству з експлуатації 
і ремонту житлового фонду „Житло-сервіс”; Всеукраїнській спортивній 
громадській організації „Федерація футболу України”, товариству з 
обмеженою відповідальністю „ФФУ Продакшн” і рекомендувати вжити 
заходів реагування щодо усунення виявлених порушень і недоліків та їх 
недопущення при виконанні взятих бюджетних зобов’язань з будівництва 
футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України. 

6. Оприлюднити рішення та Звіт на офіційному веб-сайті Рахункової 
палати. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 
палати Огня Ц. Г.  

 
 
 

Голова Рахункової палати                                                        В. В. Пацкан 
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