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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 3401320 Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський 
олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Здійснення ефективної підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях включаючи Олімпійські ігри, що 
проводяться Міжнародним та Європейськими олімпійськими комітетами, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені. 
Строк реалізації: з 2013 року - постійно 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських іграх. 
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх. 
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Юнацьких Олімпійських фестивалях. 
Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у Європейських та Всесвітніх іграх. 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; 
Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; 
Указ Президента України від 19.07.2005 р. № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх 
іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних 
команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за 
кордоном"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 91 "Про встановлення винагород спортсменам України - чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їх 
тренерам"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 239 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та 
участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та 
Всесвітніх іграх"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 р. № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року". 



4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках 

Код Найменування 2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2021  рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 
(6+7) 

разом 
(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  447 840,9  159 774,8 41 617,7  159 774,8 447 840,9  41 617,7

ВСЬОГО  41 617,7  41 617,7  447 840,9  447 840,9  159 774,8  159 774,8

Разом надходжень  41 617,7  41 617,7  447 840,9  447 840,9  159 774,8  159 774,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

Код Найменування 2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2024  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  364 418,5 134 655,9  364 418,5 134 655,9

ВСЬОГО  134 655,9  134 655,9  364 418,5  364 418,5

 364 418,5 134 655,9  134 655,9  364 418,5Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(6+7) 

разом  
(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету 
 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках 
(тис. грн.) 

2210  5 508,1  6 506,4  7 221,7 5 508,1  6 506,4  7 221,7Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

2220  469,9  5 640,9  824,0 469,9  5 640,9  824,0Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2230  489,1  489,1Продукти харчування 

2240  2 354,8  47 707,7  9 416,4 2 354,8  47 707,7  9 416,4Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  18 519,7  118 670,0  40 531,8 18 519,7  118 670,0  40 531,8Видатки на відрядження 

2282  2 720,6  82 397,4  35 640,8 2 720,6  82 397,4  35 640,8Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

2700  122,5  138 529,0  53 511,0 122,5  138 529,0  53 511,0Соціальне забезпечення 

3110  11 922,1  48 389,5  12 140,0 11 922,1  48 389,5  12 140,0Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 



ВСЬОГО  41 617,7  41 617,7  447 840,9  447 840,9  159 774,8  159 774,8

2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(6+7) 

разом  
(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2024 рік (прогноз) 

загальний 
 фонд 

спеціальний фонд разом  
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  20 178,6  3 486,3 20 178,6  3 486,3

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220  2 287,5  5 964,0 2 287,5  5 964,0

Продукти харчування 2230  772,2  2 764,2 772,2  2 764,2

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  13 233,3  24 106,9 13 233,3  24 106,9

Видатки на відрядження 2250  32 034,1  70 773,1 32 034,1  70 773,1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

2282  41 140,5  80 839,5 41 140,5  80 839,5

Соціальне забезпечення 2700  3 709,7  126 484,5 3 709,7  126 484,5

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  21 300,0  50 000,0 21 300,0  50 000,0

ВСЬОГО  134 655,9  364 418,5  364 418,5 134 655,9

2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2022 рік (проект) 

загальний  
фонд 

9 10 

спеціальний  
фонд 

разом 
(3+4) 

11 

2021 рік (затверджено) 

загальний 
 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 
(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках 
(тис. грн.)

5 4 3 2 1 

разом 
(3+4) 

спеціальний фонд загальний  
фонд 

2020 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 



 1   22 030,6  22 030,6Проведення в Україні та за кордоном 
навчально-тренувальних зборів 
заключного етапу підготовки 
спортсменів - кандидатів до складу 
національної збірної команди України 
до участі у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 172 018,6  11 905,5 172 018,6  11 905,5

 2   4 821,9  4 821,9Придбання спеціальної змагальної 
форми, малоцінних предметів та 
інвентарю, матеріалів спортивного 
призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування, 
необхідних для підготовки 
спортсменів-кандидатів до складу 
національної збірної команди 

 3   1 793,2  1 793,2Витрати, пов`язані з участю 
національної збірної команди України 
у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 74 461,8  16 002,2 74 461,8  16 002,2

 4   72,5  72,5Виплата винагород 
спортсменам-чемпіонам, призерам 
літніх/зимових Олімпійських ігор, а 
також їх тренерам в установленому 
законодавством порядку 

 138 516,0  24 310,0 138 516,0  24 310,0

 5   11 922,1  11 922,1Придбання обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, 
необхідних для підготовки 
спортсменів-кандидатів до складу 
національної збірної команди України 
для участі у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 48 389,5  48 389,5

 6   277,8  277,8Забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем 
проведення літніх/зимових 
Олімпійських ігор 

 3 803,3  2 105,4 3 803,3  2 105,4

 7  Проведення в Україні та за кордоном 
навчально-тренувальних зборів 
заключного етапу підготовки 
спортсменів-кандидатів до складу 
національної збірної команди України 
до участі у Вcесвітніх та  
Європейських іграх 

 14 836,4  14 836,4

 8  Витрати, пов`язані з участю 
національної збірної команди України 
у Всесвітніх та  Європейських іграх 

 29 810,1  29 810,1

 9  Виплата винагород 
спортсменам-чемпіонам, призерам 
Всесвітніх та Європейських іграх, а 
також їх тренерам в установленому 
законодавством порядку 

 29 120,0  29 120,0



 10  Придбання обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, 
необхідних для підготовки 
спортсменів-кандидатів до складу 
національної збірної команди України 
до участі у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 12 140,0  12 140,0

 11  Забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем 
проведення у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 1 731,0  1 731,0

 12  Витрати, пов`язані з участю 
національної збірної команди України 
у  літніх/зимових Європейських 
юнацьких Олімпійських фестивалях 

 7 995,4  14 473,7 7 995,4  14 473,7

 13  Виплата винагород 
спортсменам-чемпіонам, призерам 
літніх/ зимових  Європейських 
юнацьких Олімпійських фестивалях, а 
також їх тренерам в установленому 
законодавством порядку 

 13,0  81,0 13,0  81,0

 14  Забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем 
проведення у літніх/зимових 
Європейських юнацьких 
Олімпійських фестивалів 

 590,9  1 036,5 590,9  1 036,5

 15   649,6  649,6Висвітлення в засобах масової 
інформації ходу підготовки та участі 
національної збірної команди України 
в Олімпійських та Юнацьких 
Олімпійських іграх, Всесвітніх та 
Європейських іграх, Європейських 
юнацьких Олімпійських фестивалях 

 2 052,4  2 223,0 2 052,4  2 223,0

 16   50,0  50,0Виплата винагород 
спортсменам-чемпіонам та призерам 
минулих Європейських ігор, а також 
їх тренерам в установленому 
законодавством порядку 

ВСЬОГО  41 617,7  41 617,7  447 840,9  447 840,9  159 774,8  159 774,8



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках 

2024 рік (прогноз) 

загальний 
 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 
(3+4) 

8 

(тис. грн.)

5 4 3 2 1 

разом 
(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2023 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1  Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди України до 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 107 094,5  107 094,5

 2  Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 63 835,1  63 835,1

 3  Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам літніх/зимових Олімпійських ігор, а 
також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

 126 394,5  126 394,5

 4  Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України для 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 50 000,0  50 000,0

 5  Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових 
Олімпійських ігор 

 2 683,9  2 683,9

 6   42 809,0 42 809,0Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до 
участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 7   14 191,6 14 191,6Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських іграх 

 9 972,4  9 972,4

 8  Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

 90,0  90,0

 9   6 300,0 6 300,0Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до 
участі у літніх/зимових  Юнацьких Олімпійських іграх 

 10  Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор 

 1 320,7  1 320,7

 11   7 811,9 7 811,9Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх 

 12   26 534,5 26 534,5Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 13   3 649,0 3 649,0Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам Всесвітніх та Європейських іграх, а 
також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

 14   15 000,0 15 000,0Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх 

 15   1 233,9 1 233,9Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 16   1 111,0 1 111,0Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної 
команди України в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх, Всесвітніх та 
Європейських іграх, Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 3 027,4  3 027,4

 17   14 698,5 14 698,5Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 18   60,7 60,7Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам літніх/зимових Європейських 
юнацьких Олімпійських фестивалях, а також їх тренерам в установленому законодавством 
порядку 



 19   1 255,8 1 255,8Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових 
Європейських юнацьких Олімпійських фестивалів 

ВСЬОГО  134 655,9 134 655,9  364 418,5  364 418,5

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2022 рік (проект) 2021 рік (затверджено) 2020 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  
з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 402,0осіб Наказ Мінмолодьспорту  369,0  80,0Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України для участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 1  

 525,0осіб Наказ Мінмолодьспорту  120,0Прогнозний кількісний склад  національної збірної команди 
України на літніх/зимових Олімпійських іграх 

 2  

 272,0осіб Наказ Мінмолодьспорту  55,0в т.ч. - кількість спортсменів  3  

 229,0осіб Наказ Мінмолодьспорту  55,0в т.ч. - кількість тренерів  4  

 24,0осіб Наказ Мінмолодьспорту  10,0в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення  літніх/зимових Олімпійських ігор 

 5  

 103,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України 

 11,0  2,0Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться на території України 

 6  

 204,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України, кошториси на 
проведення спортивних 
заходів, авансові звіти 

 46,0  17,0Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться за кордоном 

 7  

 2,0од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 2,0Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу 
підготовки та участі національної збірної команди України у  
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 8  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  71,0Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України для участі у літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх 

 9  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  76,0Прогнозний кількісний склад національної збірної команди 
України на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 10  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  39,0в т.ч. - кількість спортсменів  11  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  29,0в т.ч. - кількість тренерів  12  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  8,0в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення  літніх/зимових Юнацьких Олімпійських ігор 

 13  

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 1,0Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу 
підготовки та участі національної збірної команди України у  
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 14  



осіб Наказ Мінмолодьспорту  155,0Прогнозний кількісний склад національної збірної команди 
України на Всесвітніх та Європейських іграх 

 15  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  100,0в т. ч. - кількість спортсменів  16  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  45,0в т. ч. - кількість тренерів  17  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  10,0в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення Всесвітніх та Європейських іграх 

 18  

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України 

 20,0Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що 
проводяться на території України 

 19  

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України 

 15,0Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у Весвітніх та Європейських іграх, що 
проводяться за кордоном 

 20  

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 2,0Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу 
підготовки та участі національної збірної команди України у  
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 21  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  256,0Прогнозний кількісний склад національної збірної команди 
України на літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських 
фестивалях 

 22  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  144,0в т. ч. - кількість спортсменів  23  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  88,0в т. ч. - кількість тренерів  24  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  24,0в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських 
фестивалів 

 25  

продукту 

 20 598,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України, кошториси на 
проведення спортивних 
заходів, кошторис, 
авансовий звіт 

 1 187,0  84,0Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться на території України 

 1  

 36 670,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України, кошториси на 
проведення спортивних 
заходів, кошторис, 
авансовий звіт 

 8 897,0  1 958,0Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться за кордоном 

 2  

 25,0днів Наказ Мінмолодьспорту  17,0Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 3  

 73 585,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

 430 825,0Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування для забезпечення підготовки 
національної збірної команди України до участі у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 4  



од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

 868,0Кількість придбаної спеціальної змагальної форми спортсменам 
національної збірної команди, для забезпечення підготовки і 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 5  

 10 875,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 6  

 4 055,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 
національної збірної команди, для забезпечення участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 7  

 471,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

 137,0Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки національної збірної 
команди до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 8  

 1 223,0од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 411,0Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 
повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 
збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 9  

 20,0од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 10,0у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про 
хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди 
України у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 10  

 40,0од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 7,0Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 11  

 40,0од. Протоколи змагань, списки 
тренерів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 20,0Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Олімпійських іграх 

 12  

днів Наказ Мінмолодьспорту  15,0Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 13  

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 15,0Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід 
підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 14  

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 3,0Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 15  

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 5,0Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх 

 16  

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України 

 3 774,0Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що 
проводяться на території України 

 17  



од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України 

 2 295,0Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських ських 
іграх, що проводяться за кордоном 

 18  

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 39,0Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 19  

днів Наказ Мінмолодьспорту  12,0Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на Всесвітніх 
та Європейських іграх 

 19  

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 39,0Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх 

 20  

од. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 180,0Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування для забезпечення підготовки 
національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 21  

од. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 2 141,0Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди, для забезпечення підготовки і участі у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 22  

од. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 670,0Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 
національної збірної команди, для забезпечення участі у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 23  

од. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 14,0Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки національної збірної 
команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх 

 24  

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 1 140,0Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 
повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 
збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх 

 25  

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 1 060,0у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про 
хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди 
України у Всесвітніх та Європейських іграх 

 26  

днів Наказ Мінмолодьспорту  15,0Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки у 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 27  

 610,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

 2 011,0Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення  спортсменам національної збірної 
команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових 
Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 28  

 6,0од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 31,0Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 29  



 6,0од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

 57,0Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських 
юнацьких Олімпійських фестивалях 

 30  

ефективності 

 1 141,9грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України, кошториси на 
проведення спортивних 
заходів, авансові звіти 

 703,8  2 159,5Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться на 
території України 

 1  

 4 049,6грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України, кошториси на 
проведення спортивних 
заходів, авансові звіти 

 2 382,3  5 987,8Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться за 
кордоном 

 2  

 75 346,1грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

 145 474,5Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на  літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 3  

 152 132,0грн. Наказ Мінмолодьспорту, 
видаткові накладні, 
авансові звіти 

 123 847,1Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових 
Олімпійських ігор 

 4  

 1 678,2грн. Договори, акти виконаних 
робіт, план НОК 

 1 759,1Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного 
повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч 
національної збірної команди України у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 5  

 1 899,9грн. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди України,  для забезпечення підготовки і участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 6  

 44,2грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 6,2Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування, придбаних для забезпечення 
підготовки національної збірної команди України до участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 7  

грн. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

 2 479,8Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми 
спортсменам національної збірної команди, для забезпечення 
підготовки і участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 8  

 1 567,1грн. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для 
забезпечення участі національної збірної команди України у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 9  



 63 503,3грн. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

 87 023,0Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, придбаного для забезпечення 
підготовки спортсменів національної збірної команди України до 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 10  

 2 018 812,5грн. Накази Мінмолодьспорту  1 961 142,9Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на літніх/зимових Олімпійських іграх 

 11  

 1 444 087,5грн. Накази Мінмолодьспорту  529 100,0Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на літніх/зимових Олімпійських іграх 

 12  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

 26 370,6Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських іграх 

 13  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

 18 520,0Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор 

 14  

грн. Договори, акти виконаних 
робіт, план НОК 

 43 300,0Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 телепрограми в 
ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної 
збірної команди України у літніх /зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх 

 15  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  15 000,0Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 16  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  5 500,0Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських 
іграх 

 17  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  167 137,9Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 18  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  144 250,0Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем проведення Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 19  

грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України 

 1 592,1Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на 
території України 

 20  

грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України 

 3 846,5Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за 
кордоном 

 21  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  373 333,3Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх 

 22  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  373 333,3Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх 

 23  

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 1 589,4Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування, придбаних для забезпечення 
підготовки національної збірної команди України до участі у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 24  



грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 1 860,8Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди України,  для забезпечення підготовки і участі у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 25  

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 1 947,8Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для 
забезпечення участі національної збірної команди України у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 26  

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

 867 142,9Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, придбаного для забезпечення 
підготовки спортсменів національної збірної команди України до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх 

 27  

грн. Договори, акти виконаних 
робіт, план НОК 

 1 315,8Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 телепрограми в 
ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної 
збірної команди України у Всесвітніх та Європейських іграх 

 28  

 131 072,1грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

 62 386,6Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на літніх/зимових 
Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 29  

 59 090,0грн. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

 69 100,0Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки  за місцем проведення літніх/зимових  
Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 30  

 2 655,1грн. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

 1 699,8Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення  спортсменам національної збірної 
команди України,  для забезпечення підготовки і участі у  
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 31  

 1 250,0грн. Накази Мінмолодьспорту  1 419,4Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на літніх/зимових Європейських юнацьких 
Олімпійських фестивалях 

 32  

 916,7грн. Наказ Мінмолодьспорту  649,1Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських юнацьких 
Олімпійських фестивалях 

 33  

якості 

 5,0од. Протоколи змагань  1,0  1,0Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 1  

 5,0од. Протоколи змагань  1,0  1,0Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 2  

 12,0од. Протоколи змагань  1,0  2,0Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 3  

 100,0відс. Накази Мінмолодьспорту  25,0Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 
України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального 
призначення, малоцінними предметами та інвентарем, 
матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем 
індивідуального користування, обладнанням та інвентарем 
довгострокового використання  для підготовки та участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 4  



 71,9відс. Склад національних 
збірних команд України з 
видів спорту, список 
кандидатів, затверджений 
наказами 
Мінмолодьспорту 

Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до 
встановлених вимог включені до складу національної збірної 
команди України для участі у літніх  Олімпійських іграх, до 
загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної 
збірної команди України 

 5  

відс. Склад національних 
збірних команд України з 
видів спорту, список 
кандидатів, затверджений 
наказами 
Мінмолодьспорту 

 68,8Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до 
встановлених вимог включені до складу національної збірної 
команди України для участі у зимових Олімпійських іграх, до 
загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної 
збірної команди України 

 6  

відс. Склад національних 
збірних команд України з 
видів спорту, список 
кандидатів, затверджений 
наказами 
Мінмолодьспорту 

 54,9Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до 
встановлених вимог включені до складу національної збірної 
команди України для участі у літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів 
до національної збірної команди України 

 7  

од. Протоколи змагань  15,0Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 8  

од. Протоколи змагань  10,0Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 9  

од. Протоколи змагань  14,0Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 10  

відс. Наказ Мінмолодьспорту  100,0Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 
України спортивним одягом, взуттям загального  призначення  
для підготовки та участі у Всесвітніх та Європейських іграх 

 11  

 1,0од. Протоколи змагань  7,0Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 12  

 1,0од. Протоколи змагань  8,0Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 13  

 1,0од. Протоколи змагань  11,0Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 14  

 100,0відс. Наказ Мінмолодьспорту  100,0Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 
України спортивним одягом, взуттям загального  призначення  
для підготовки та участі у літніх/зимових Європейських юнацьких 
Олімпійських фестивалях 

 15  

відс. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 
України, кошториси на 
проведення спортивних 
заходів, кошторис, 
авансовий звіт 

 65,5Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року  16  



№  
з/п 

Показники Одиниця виміру 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 334,0осіб Наказ Мінмолодьспорту Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України для участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 1   0,0 0,0

 416,0осіб Наказ Мінмолодьспорту Прогнозний кількісний склад національної збірної команди 
України у літніх/зимових  Олімпійських іграх 

 2   0,0 0,0

 240,0осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість спортсменів  3   0,0 0,0

 160,0осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість тренерів  4   0,0 0,0

 16,0осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення літніх/зимових Олімпійських ігор 

 5   0,0 0,0

 110,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться за кордоном 

 6   0,0 0,0

 92,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться на території України 

 7   0,0 0,0

 2,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу 
підготовки та участі національної збірної команди України у  
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 8   0,0 0,0

 76,0осіб Наказ Мінмолодьспорту Прогнозний кількісний склад національної збірної команди 
України у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 10   0,0 76,0

 39,0осіб Наказ Мінмолодьспорту в т. ч. - кількість спортсменів  11   0,0 39,0

 29,0осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість тренерів  12   0,0 29,0

 8,0осіб Наказ Мінмолодьспорту в т. ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення літніх/зимових Юнацьких Олімпійських ігор 

 13   0,0 8,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

 14   0,0 13,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном 

 15   0,0 84,0



 1,0од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу 
підготовки та участі національної збірної команди України у  
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 16   0,0 0,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту Прогнозний кількісний склад національної збірної команди 
України у Всесвітніх та Європейських іграх 

 17   0,0 341,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту в т. ч. - кількість спортсменів  18   0,0 210,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту в т. ч. - кількість тренерів  19   0,0 115,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення Всесвітніх та Європейських ігор 

 20   0,0 16,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що 
проводяться на території України 

 21   0,0 28,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 
команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх що 
проводяться за кордоном 

 22   0,0 14,0

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу 
підготовки та участі національної збірної команди України у  
Всесвітніх та Європейських іграх що проводяться за кордоном 

 23   0,0 2,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту Прогнозний кількісний склад національної збірної команди 
України у літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських 
фестивалях 

 24   0,0 192,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість спортсменів  25   0,0 107,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість тренерів  26   0,0 69,0

осіб Наказ Мінмолодьспорту в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 
проведення літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських 
фестивалів 

 27   0,0 16,0

продукту 

 19 658,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
кошторис, авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу  підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться на території України 

 1   0,0 0,0

 24 151,0од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
кошторис, авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
що проводяться за кордоном 

 2   0,0 0,0

 25,0днів Наказ Мінмолодьспорту Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на 
літніх/зимових  
Олімпійських іграх 

 3   0,0 0,0



 495 050,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування для забезпечення підготовки 
національної збірної команди України до участі у літніх/зимових  
Олімпійських іграх 

 4   0,0 0,0

 13 262,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 5   0,0 0,0

 3 010,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 
національної збірної команди, для забезпечення участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 6   0,0 0,0

 280,0од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки національної збірної 
команди до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 7   0,0 0,0

 1 223,0од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 
повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 
збірної команди України у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 8   0,0 0,0

 20,0од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про 
хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди 
України у літніх/зимових Олімпійських іграх 

 9   0,0 0,0

 36,0од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 10   0,0 0,0

 36,0од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Олімпійських іграх 

 11   0,0 0,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
кошторис, авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

 12   0,0 1553,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
кошторис, авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном 

 13   0,0 8785,0

 15,0днів Наказ Мінмолодьспорту Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 14   0,0 0,0



 15,0од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід 
підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 15   0,0 0,0

 3,0од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 16   0,0 0,0

 3,0од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх 

 17   0,0 0,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування для забезпечення підготовки 
національної збірної команди України до участі у літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських іграх 

 18   0,0 31254,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських іграх 

 19   0,0 452,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 
національної збірної команди, для забезпечення участі у 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 20   0,0 456,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки національної збірної 
команди до участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 21   0,0 159,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
кошторис, авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що 
проводяться на території України 

 22   0,0 2750,0

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
кошторис, авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх що 
проводяться за кордоном 

 23   0,0 1238,0

од. Наказ Мінмолодьспорту Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на Всесвітніх 
та Європейських іграх 

 24   0,0 17,0

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 25   0,0 65,0



од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх 

 26   0,0 20,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування для забезпечення підготовки 
національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 27   0,0 405484,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди, для забезпечення підготовки і участі у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 28   0,0 1398,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 
національної збірної команди, для забезпечення участі у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 29   0,0 2275,0

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки національної збірної 
команди до участі у Всесвітніх та Європейських іграх 

 30   0,0 93,0

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 
повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 
збірної команди України у  Всесвітніх та Європейських іграх 

 31   0,0 419,0

од. План роботи НОК, 
договори, акти виконаних 
робіт 

у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про 
хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди 
України у Всесвітніх та Європейських іграх 

 32   0,0 17,0

днів Наказ Мінмолодьспорту Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 33   0,0 18,0

од. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових 
Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 34   0,0 753,0

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на у 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 35   0,0 23,0

од. Протоколи змагань, списки 
тренерів, затверджені 
наказом Мінмолодьспорту 

Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 
місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських 
юнацьких Олімпійських фестивалях 

 36   0,0 57,0

ефективності 



 1 202,2грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
авансові звіти 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться на 
території України 

 1   0,0 0,0

 3 455,8грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
авансові звіти 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, що проводяться за 
кордоном 

 2   0,0 0,0

 65 447,8грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на  літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 3   0,0 0,0

 107 356,0грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 4   0,0 0,0

 1 678,2грн. Договори, акти виконаних 
робіт, план НОК 

Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного 
повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч 
національної збірної команди України у літніх/зимових 
Олімпійських іграх 

 5   0,0 0,0

 1 859,1грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди України,  для забезпечення підготовки і участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 6   0,0 0,0

 16,2грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування, придбаних для забезпечення 
підготовки національної збірної команди України до участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 7   0,0 0,0

 1 661,1грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для 
забезпечення участі національної збірної команди України у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 8   0,0 0,0

 178 571,4грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, придбаного для забезпечення 
підготовки спортсменів національної збірної команди України до 
участі у  літніх/зимових Олімпійських іграх 

 9   0,0 0,0

 1 995 333,3грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на літніх/зимових Олімпійських іграх 

 10   0,0 0,0

 1 515 625,0грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на літніх/зимових Олімпійських іграх 

 11   0,0 0,0

грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
авансові звіти 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що 
проводяться на території України 

 12   0,0 1706,4



грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 
спортивних заходів, 
авансові звіти 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що 
проводяться за кордоном 

 13   0,0 4571,3

 146 652,9грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських іграх 

 14   0,0 50994,1

 88 046,7грн. Накази Мінмолодьспорту, 
НОК, авансові звіти 

Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем проведення літніх/зимових 
Юнацьких Олімпійських ігор 

 15   0,0 0,0

 65 000,0грн. Договори, акти виконаних 
робіт, план НОК 

Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 телепрограми в 
ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної 
збірної команди України у літніх /зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх 

 16   0,0 0,0

 15 000,0грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 17   0,0 0,0

 15 000,0грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на літніх/зимових Юнацьких Олімпійських 
іграх 

 18   0,0 0,0

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування, придбаних для забезпечення 
підготовки національної збірної команди України до участі у 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 19   0,0 121,9

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди України,  для забезпечення підготовки і участі у 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 20   0,0 13711,9

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для 
забезпечення участі національної збірної команди України у 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 21   0,0 1568,9

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, придбаного для забезпечення 
підготовки спортсменів національної збірної команди України до 
участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 22   0,0 39622,6

грн. Наказ Мінмолодьспорту, 
видаткові накладні, авансові 
звіти 

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 23   0,0 39720,9

грн. Накази Мінмолодьспорту Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем проведення Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 24   0,0 72582,4

грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться на 
території України 

 25   0,0 1280,9



грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що проводяться за 
кордоном 

 26   0,0 3464,8

грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх 

 27   0,0 35769,2

грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх 

 28   0,0 66200,0

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 
індивідуального користування, придбаних для забезпечення 
підготовки національної збірної команди України до участі у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 29   0,0 15,4

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди України,  для забезпечення підготовки і участі у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 30   0,0 3081,0

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для 
забезпечення участі національної збірної команди України у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 31   0,0 1350,9

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, придбаного для забезпечення 
підготовки спортсменів національної збірної команди України до 
участі у Всесвітніх та Європейських іграх 

 32   0,0 161290,3

грн. Наказ Мінмолодьспорту, 
видаткові накладні, авансові 
звіти 

Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного 
повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч 
національної збірної команди України у Всесвітніх та 
Європейських іграх 

 33   0,0 2651,6

грн. Наказ Мінмолодьспорту Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 
національної збірної команди України на літніх/зимових 
Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 34   0,0 73673,3

грн. Наказ Мінмолодьспорту Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 
олімпійської підготовки за місцем проведення та літніх/зимових 
Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 35   0,0 69766,7

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 
договори, видаткові 
накладні 

Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 
команди України,  для забезпечення підготовки і участі у 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 36   0,0 2300,1

грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на літніх/зимових Європейських юнацьких 
Олімпійських фестивалях 

 37   0,0 1478,3

грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  тренер за І-ІІІ місця, 
зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських юнацьких 
Олімпійських фестивалях 

 38   0,0 468,4

якості 

 4,0од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 1   0,0 0,0



 5,0од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 2   0,0 0,0

 10,0од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 3   0,0 0,0

 100,0відс. Накази Мінмолодьспорту Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 
України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального 
призначення, малоцінними предметами та інвентарем, 
матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем 
індивідуального користування, обладнанням та інвентарем 
довгострокового використання  для підготовки та участі у 
літніх/зимових Олімпійських іграх 

 4   0,0 0,0

 71,9відс. Склад національних збірних 
команд України з видів 
спорту, список кандидатів, 
затверджений наказами 
Мінмолодьспорту 

Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до 
встановлених вимог включені до складу національної збірної 
команди України для участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 
до загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної 
збірної команди України 

 5   0,0 0,0

 1,0од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 6   0,0 0,0

 1,0од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 7   0,0 0,0

 1,0од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 8   0,0 0,0

од. Накази Мінмолодьспорту Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 
України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального 
призначення, малоцінними предметами та інвентарем, 
матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем 
індивідуального користування, обладнанням та інвентарем 
довгострокового використання  для підготовки та участі у 
літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 9   0,0 100,0

од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 10   0,0 16,0

од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 
Всесвітніх та  
Європейських іграх 

 11   0,0 20,0

од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 12   0,0 29,0

відс. Наказ Мінмолодьспорту Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 
України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального 
призначення, малоцінними предметами та інвентарем, 
матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем 
індивідуального користування, обладнанням та інвентарем 
довгострокового використання  для підготовки та участі у 
Всесвітніх та Європейських іграх 

 13   0,0 100,0

од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 14   0,0 6,0

од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 15   0,0 10,0
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од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на  
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 16   0,0 4,0

відс. Накази Мінмолодьспорту Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 
України спортивним одягом, взуттям загального призначення,  
для підготовки та участі у  літніх/зимових Європейських 
юнацьких Олімпійських фестивалях 

 17   0,0 100,0

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2020 рік (звіт) Найменування 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд спеціальний  
фонд 

загальний  
фонд 

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  
фонд 

загальний  
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.)

ВСЬОГО 

X X X X X в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді 

№ 
з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2023 рік  

13 14 

2024 рік  

15 16 

2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

2021 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2022 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 
також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2022 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 
фонд 

  загальний фонд 

2021 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2020 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 
з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках 

(тис. грн.) 

- 
529 Державна цільова 

соціальна програма 
розвитку фізичної 
культури і спорту на 
період до 2024 року 

Термін дії документу:  2 017  2 024

Постанова від 01.03.2017 №115 
 1   447 840,8  41 617,7  159 774,8

Примітка: 



 41 617,7  447 840,8  159 774,8ВСЬОГО 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

№ 
з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2023 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2024 рік (прогноз) 

  загальний  
фонд 

спеціальний 
фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

- 
529 Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2024 року 

Термін дії документу:  2 017  2 024

Постанова від 01.03.2017 №115  1   364 418,5 134 655,9

Примітка: 

 134 655,9  364 418,5ВСЬОГО 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році,  
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки 

 
 
   У 2020 році касові видатки за даною бюджетною програмою склали 41617,7 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на: 
 
   Забезпечення підготовки національної збірної команди у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх у сумі 38 774,6 тис. грн., а саме: 
- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 22 030,6 тис. грн.; 
- придбання обладнання та інвентарю, необхідних для підготовки спортсменів- кандидатів - 16 744,0 тис.грн. 
 
   Забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх у сумі 2 793,1 тис.грн., а саме: 
 
- витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 1 793,2 тис.грн.; 
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 72,5 тис.грн (1 золота, 1 срібна, 1 бронзова нагороди). 
- забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки - 277,8 тис.грн.; 
- висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі в Іграх - 649,6 тис.грн. 
 
   Забезпечення виплати винагород спортсменам-чемпіонам, призерам минулих Європейських ігор та їх тренерам у сумі 50 тис.грн. 
 
 
   Затверджений обсяг видатків у 2021 році становить 447 840,9 тис грн. Кошти державного бюджету будуть спрямовані на: 
 
   Забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх у сумі 338 338,9 тис.грн., а саме: 
- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 96 418,3 тис. грн.; 
- витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 60 548,9 тис.грн.; 
- забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки - 3 803,3 тис.грн.; 
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 138 516,0 тис.грн. 
- висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі в Іграх - 2 052,4 тис.грн.; 
- придбання обладнання та інвентарю, необхідних для підготовки спортсменів-кандидатів - 37 000,0 тис.грн. 
 
   Забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у ХХІV зимових Олімпійських іграх у сумі - 100 902,7 тис.грн., а саме:  



- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 75 600,3 тис. грн.; 
- витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 13 912,9 тис.грн.; 
- придбання обладнання та інвентарю, необхідних для підготовки спортсменів-кандидатів - 11 389,5 тис.грн. 
 
   Забезпечення участі національної збірної команди у ХV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі у сумі - 8599,3 тис.грн., а саме: 
- витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 7 995,4 тис.грн.; 
- забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки - 13,0 тис.грн.; 
- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 590,9 тис.грн. 
        
   Граничний обсяг видатків на 2022 рік в повному обсязі задовольняє потребу для виконання завдань програми та забезпечує національну збірну команду України:  
- підготовку та участь в ХХІV зимових Олімпійських іграх 2022 року (м. Пекін, Китай) - 55 046,1 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та призерам ігор та їх тренерам- 
24 310,0 тис.грн.); 
- підготовку та участь у ХІ Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту 2022 року (м. Бірмінгем, США) - 89 137,5 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та призерам 
ігор та їх тренерам- 29 120,0 тис.грн.); 
- участь в літньому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі 2022 року (м. Банська Бистриця, Словаччина) - 9 259,3 тис.грн., (в т.ч. винагороди чемпіонам 
та призерам фестивалю та їх тренерам- 68,0 тис.грн.); 
- участь в зимовому в XV Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі (м. Вуокатті та м. Лахті, Фінляндська Республіка) - 5 122,9 тис.грн. (в т.ч. винагороди 
чемпіонам та призерам фестивалю та їх тренерам- 13,0 тис.грн.); 
- участь в зимовому в XVІ Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі (м. Фріулі - Венеція - Джулія, Італія) - 1 209,0 тис.грн. (придбання форми загального 
призначення). 
 
   Граничний обсяг видатків на 2023 рік задовольняє потребу в повному обсязі для виконання завдань програми та забезпечує національну збірну команду України з 
урахуванням календарного плану Європейських Олімпійських Комітетів: 
- підготовку та участь в ІІІ літніх Європейських Іграх 2023 року (м. Краків, Польща) - 55 340,3 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та призерам ігор та їх тренерам- 3 
649,0 тис.грн.); 
- підготовку до ІV зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2023 року (м. Канвон, Південна Корея) - 63 300,6 тис.грн.; 
- участь в зимовому в XVІ Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі (м. Фріулі - Венеція - Джулія, Італія) - 5 748,0 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та 
призерам фестивалю та їх тренерам- 13,0 тис.грн.); 
- участь в літньому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі 2023 року (м. Марибор, Словенія) - 10 267,0 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та 
призерам фестивалю та їх тренерам- 47,7 тис.грн.). 
 
   Граничний обсяг видатків на 2024 рік в повному обсязі задовольняє потребу для виконання завдань програми та забезпечує національну збірну команду України :  
- участь в ІV зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2023 року (м. Канвон, Південна Корея) - 12 358,1 тис.грн.; (в т.ч. винагороди чемпіонам та призерам ігор та їх 
тренерам- 90,0 тис.грн.); 
- підготовку та участь в ХXХІІІ літніх Олімпійських іграх (м. Париж, Франція) - 352 060,4 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та призерам ігор та їх тренерам- 126 
394,5,0 тис.грн.). 



КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2020 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

Зміна кредиторської 
заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 
коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 
(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році 
(тис. грн.)

 5 508,1Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 5 508,1  5 508,12210 

 469,9Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали 

 470,0  469,92220 

 2 354,8Оплата послуг (крім комунальних)  2 361,0  2 354,82240 

 18 519,7Видатки на відрядження  18 531,6  18 519,72250 

 2 720,6Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

 2 721,0  2 720,62282 

 122,5Соціальне забезпечення  122,5  122,52700 

 11 922,1Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 11 922,2  11 922,13110 

 41617,7ВСЬОГО  41 636,4  41617,7

Найменування КЕКВ/ 
ККК 

2021 рік 

затверджені 
призначення 

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2022 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2022 
(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань 
(8-10) 

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань 
(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках 

 6 506,4  7 221,72210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 6 506,4  7 221,7

 5 640,9  824,02220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали  5 640,9  824,0

 489,12230 Продукти харчування  489,1

 47 707,7  9 416,42240 Оплата послуг (крім комунальних)  47 707,7  9 416,4

 118 670,0  40 531,82250 Видатки на відрядження  118 670,0  40 531,8

 82 397,4  35 640,82282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

 82 397,4  35 640,8

 138 529,0  53 511,02700 Соціальне забезпечення  138 529,0  53 511,0

 48 389,5  12 140,03110 Придбання обладнання і предметів   48 389,5  12 140,0



довгострокового користування 
 447 840,9  159 774,8 159 774,8ВСЬОГО  447 840,9

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2021 

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках 
(тис. грн.)

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 5 508,1  5 508,1  301,4  301,4  0,0

2220 Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали 

 470,0  469,9

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  2 361,0  2 354,8  1 999,8  1 999,8  0,0

2250 Видатки на відрядження  18 531,6  18 519,7  4 715,8  4 715,8  0,0

2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

 2 721,0  2 720,6

2700 Соціальне забезпечення  122,5  122,5

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 11 922,2  11 922,1

ВСЬОГО  41 636,4  41 617,7  7 017,0  7 017,0  0,0

№ 
з/п 

Найменування Статті (пункти) 
нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 
кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 
(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 
кредитів, врахований у 

граничному обсягу 
(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  
кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

ВСЬОГО 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році 



 
Міністр молоді та спорту України Вадим ГУТЦАЙТ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Юрій МУЗИКА Директор департаменту економіки 
та фінансів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


