
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 серпня 2016 р. № 571-р 

Київ 

Про здійснення заходів з підготовки та проведення у 2017 році в 

Україні пісенного конкурсу «Євробачення» 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 розпорядженням Кабінету Міністрів України 

 від 19 жовтня 2016 року № 750-р 

(У тексті розпорядження цифри і слова «450 млн. 

гривень» замінено цифрами і словами «430620 тис. 

гривень» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19 жовтня 2016 року № 750-р) 

 

 

1. Виділити Державному комітету телебачення і радіомовлення 430620 тис. гривень для 

фінансування заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу 

«Євробачення». 

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду 

державного бюджету на умовах повернення і передбачити із зазначеною метою під час 

підготовки змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

збільшення бюджетних призначень Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 

430620 тис. гривень. 

2. Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р.  

№ 568 «Деякі питання підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу 

«Євробачення» зміни, що додаються. 

3. Державному комітетові телебачення і радіомовлення: 

перерахувати Національній телекомпанії 430620 тис. гривень для подальшого їх 

перерахування публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний 

банк України» на рахунок Європейської мовної спілки як фінансової гарантії для 

забезпечення виконання умов договору, що передбачається укласти між Національною 

телекомпанією та Європейською мовною спілкою, стосовно проведення у 2017 році в 

Україні пісенного конкурсу «Євробачення»; 



затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, 

передбачених пунктом 1 цього розпорядження; 

забезпечити цільове використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням, та їх 

повернення у місячний строк після прийняття Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»; 

подати до 28 грудня 2016 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству 

фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених 

згідно з цим розпорядженням. 

  

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

 

 

Інд. 17 

 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

27 липня 2016 р. № 568 

Пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Погодити укладення Національною телекомпанією договору доручення з публічним 

акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» щодо купівлі 

зазначеним товариством як повіреним 15 млн. євро за рахунок отриманих від Національної 

телекомпанії коштів у гривні для їх подальшого перерахування на рахунок Європейської 

мовної спілки як фінансової гарантії для забезпечення виконання умов договору, що 

передбачається укласти між Національною телекомпанією та Європейською мовною 

спілкою, стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» з 

подальшим поверненням Європейською мовною спілкою на рахунок Національної 

телекомпанії відповідної суми коштів після завершення конкурсу. 

Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з Національною телекомпанією, 

Державній казначейській службі забезпечити зарахування коштів у сумі, еквівалентній 15 

млн. євро, отриманих Національною телекомпанією від Європейської мовної спілки, до 

загального фонду державного бюджету.». 

____________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 8 серпня 2016 р. № 571-р 


