
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 26 жовтня 2016 р. № 771 

Київ 

Деякі питання забезпечення проведення у 2017 році в 

Україні пісенного конкурсу «Євробачення» 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 постановою Кабінету Міністрів України 

 від 4 грудня 2019 року № 1070 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

2. Установити, що: 

1) Національною телекомпанією (мовником-організатором) під час здійснення витрат на 

придбання персональних комп’ютерів, ноутбуків, меблів для обладнання робочих місць 

працівників та утримання мобільних телефонів за рахунок коштів, передбачених на 

підготовку та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», не 

застосовуються граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 

державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

державного бюджету, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 

2001 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2016 р., № 16, ст. 637); 

2) на період підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу 

«Євробачення» на мовника-організатора не поширюється дія пункту 4 заходів щодо 

ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для 

утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами 

державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти 

державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіційний вісник 

України, 2016 р., № 83, ст. 2739). 

  

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

 

Інд. 73 



  

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. Перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення 

і радіомовлення, заснованими на державній формі власності, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 969 (Офіційний вісник України, 1999 р., 

№ 23, ст. 1050), доповнити абзацом такого змісту: 

«Постачання квитків на пісенний конкурс «Євробачення», що проводиться в Україні у 2017 

році, та послуги, що пов’язані з постачанням квитків.». 

2. Перелік заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного 

бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. 

№ 1557 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2098; 2012 р., № 90, ст. 3645; 2015 р., 

№ 40, ст. 1211), доповнити пунктом 21 такого змісту: 

«21. Заходи, пов’язані з підготовкою та проведенням у 2017 році в Україні пісенного 

конкурсу «Євробачення».». 

3. Пункт 3 втратив чинність 

(згідно з постановою Кабінету 

 Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070) 

4. Підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 

83, ст. 2739) після слів «зокрема щодо співфінансування проектів соціально-економічного 

розвитку» доповнити словами і цифрами «; за видатками загального та спеціального фондів 

на оплату товарів, робіт та послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням у 2017 році в 

Україні пісенного конкурсу «Євробачення». 

____________ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 жовтня 2016 р. № 771 


