
1. 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1) 

Міністерство  молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування) 341 

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету 

Формування у населення культури здорового способу життя, створення умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, збільшення кількості 
населення, яке регулярно займається руховою активністю, забезпечення підготовки, участі національної збірної команди в іміджевих змаганнях, сприяння входженню України до 
числа кращих спортивних держав світу 
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Найменування показника результату 

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету 

1. Створення умов для оздоровчої рухової активності, зміцнення здоров`я громадян та проведення іміджевих змагань на сучасних об`єктах спортивної інфраструктури 

 11,0  8,0 Будівництво/реконструкція, проведення будівельно-ремонтних 
робіт об'єктів спортивної інфраструктури 

од. 

 1 500,0 Оплата  послуг координаторів (фахівців) на локаціях в рамках 
реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової 
України" 

осіб 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024  і  2025 роки за бюджетними 
програмами (тис. грн.)

3 9 8 7 6 5 4 2 1  

2025 рік 
(прогноз) 

2024 рік 
(прогноз) 

2023 рік 
(проект) 

2022 рік 
(затверд.) 

2021 рік 
(звіт) 

КФКВ 
 

Відповідальний 
виконавець 

Найменування КПКВК 
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0180 Міністерство  молоді та спорту України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі 
реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів 
закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують 
розвиток резервного спорту, льодових палаців/ 

3411220  800 000,0  1 612 893,3 1 

0180 Міністерство  молоді та спорту України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Дніпропетровської області на реконструкцію спортивного 
комплексу «Металург» комунального позашкільного 
навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа 
№1» Криворізької міської ради 

3411240 

0180 Міністерство  молоді та спорту України 
(загальнодержавні видатки та кредитування) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту 
«Активні парки - локації здорової України» 

3411250  143 105,4 1 

1



 

 1 612 893,3  943 105,4 ВСЬОГО: 

Міністр молоді та спорту України Вадим ГУТЦАЙТ 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Юрій  МУЗИКА Директор департаменту економіки 
та фінансів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

2


