
Міністерство молоді та спорту України 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2 

340 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 3401220 Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні. 

 

Строки реалізації бюджетної програми: з 2013 року - постійно. 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

Матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях 

державного та міжнародного рівня 

Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у 

сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі 

Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог всесвітнього антидопінгового кодексу 

Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня 

Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей 

Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки 

Підготовка спортсменів вищих категорій 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про фізичну культуру та спорт"; 

Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; 

Закон України "Про антидопінгову діяльність у спорті"; 

Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих та перспективних спортсменів"; 

Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам  і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор"; 

Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських  та Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх 

Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"; 

Указ Президента України від 21.07.2008 № 640 "Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту"; 

Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і 

спорту та інформаційної сфери"; 

Указ Президента України від 10.09.2011 № 907 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійськиих ігор"; 

Указ Президента України від 13.11.2019 № 844 "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів 

спорту та їх тренерів"; 



Указ Президента України від 11.09.2020 № 388 "Про стипендії Президента України для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів"; 

Указ Президента України від 17.12.2020 № 574 "Про започаткування соціального проекту "Активні парки-локації здорової України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.1992 № 63 "Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 80 "Про заснування стипендії  Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної 

культури і спорту"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1063 "Про утворення Національного антидопінгового центру"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури та спорту статусу бази олімпійської та 

паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 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 07.09.2011 № 948 " Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1286 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку 

спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 152 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з 

державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, 

які отримують фінансову підтримку з державного бюджету"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 573 "Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних 

федерації з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 

р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1085 "Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики" та 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 29 липня 2015 р. № 596; 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2020 року"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 567 "Про утворення державних установ "Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики" та 

"Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики" та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 866 "Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту" та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 135 "Деякі питання оплати праці працівників державної установи "Управління збірних команд та забезпечення 

спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 № 217 "Про утворення державної установи "Державний центр олімпійської підготовки із волейболу пляжного" та 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 326 "Про затвердження Положення про соціальний проект "Активні парки - локації здорової України" зі змінами; 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 809 "Про оплату праці працівників центрів олімпійської підготовки та внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 660"; 



постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 28 "Деякі питання оплати праці працівників Національного антидопінгового центру" 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 655-р "Про підписання Копенгагенської декларації з антидопінгу в спорті"; 

наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.01.2014 № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках 

Код Найменування 2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2022  рік (затверджено) 2023 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  4 209 620,5  2 087 879,0  2 768 571,9  2 087 879,0  4 209 620,5  2 768 571,9 

220200 Х  0,0  410 260,8  95 490,3  410 260,8 Х  95 490,3 Х Плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і 

за ліцензії на випуск та проведення лотерей 

250201 Х  49,7  49,7 Х Х Благодійні внески, гранти та дарунки 

ВСЬОГО  2 768 571,9  49,7  2 768 621,6  4 209 620,5  95 490,3  4 305 110,8  2 087 879,0  410 260,8  2 498 139,8 

Разом надходжень  2 768 571,9  49,7  2 768 621,6  4 209 620,5  95 490,3  4 305 110,8  2 087 879,0  410 260,8  2 498 139,8 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

Код Найменування 2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2025  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 

ВСЬОГО 

Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2022 рік (затверджено) 2023 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 

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

 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках 
(тис. грн.) 

2110  558 622,4  629 109,2  569 573,9  558 622,4  629 109,2  569 573,9 Оплата праці 

2120  121 731,3  138 404,2  125 306,4  121 731,3  138 404,2  125 306,4 Нарахування на оплату праці 

2210  122 087,4  170 325,8  100 888,1  122 087,4  170 325,8  100 888,1 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2220  16 354,0  18 559,5  17 990,7  16 354,0  18 559,5  17 990,7 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2230  444,0  1 627,5  2 547,5  444,0  1 627,5  2 547,5 Продукти харчування 

2240  540 654,2  49,7  654 808,4  410 265,4  540 703,9  654 808,4  410 265,4 Оплата послуг (крім комунальних) 



2250  420 504,0  601 890,9  629 106,8  420 504,0  601 890,9  629 106,8 Видатки на відрядження 

2270  1 894,3  3 193,7  3 256,9  1 894,3  3 193,7  3 256,9 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2282  196 989,4  123 173,5  58,5  196 989,4  123 173,5  58,5 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

2610  7 399,0  6 867,5  45 000,0  7 399,0  6 867,5  45 000,0 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 

2630  3 506,4  3 702,2  5 684,6  3 506,4  3 702,2  5 684,6 Поточні трансферти урядам іноземних 

держав та міжнародним організаціям 

2700  105 484,9  178 094,8  178 094,8  105 484,9  178 094,8  178 094,8 Соціальне забезпечення 

2800  201,9  723,9  105,4  201,9  723,9  105,4 Інші поточні видатки 

3110  143 384,4  171 989,6  143 384,4  171 989,6 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

3160  10 038,0  49 540,0  10 038,0  49 540,0 Придбання землі та нематеріальних 

активів 

3210  519 276,3  1 457 609,8  95 490,3  410 260,8  519 276,3  1 553 100,1  410 260,8 Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

ВСЬОГО  2 768 571,9  49,7  2 768 621,6  4 209 620,5  95 490,3  4 305 110,8  2 087 879,0  410 260,8  2 498 139,8 

2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2022 рік (затверджено) 2023 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 2021-2023 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2025 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 2024 і 2025 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2025 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  2024 і 2025 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2023 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2022 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний  

фонд 

2021 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   699 234,7  699 234,7 Забезпечення діяльності штатної 

команди нац. збірних команд з олімп. і 

неолімп. видів спорту, придбання для 

спортсменів нац.збірних команд 

спорт. інвентарю, одягу, взуття та 

аксесуарів заг. і спец. призначення, 
обладн. та інвентарю довг. 

використання 

 800 979,1  622 625,8  800 979,1  622 625,8 

 2   38 187,2  38 187,2 Забезпечення діяльності Державної 

установи "Управління збірних команд 

та забезпечення спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення" 

 44 953,4  40 371,2  44 953,4  40 371,2 

 3   39 640,4  39 640,4 Забезпечення виплати грошових 

винагород спортсменам та їх тренерам 

за зайняті в офіційних міжнародних 

змаганнях призові місця 

 61 150,2  61 150,2  61 150,2  61 150,2 

 4   65 844,5  65 844,5 Забезпечення виплати державних 
стипендій, стипендій Президента 

України та Кабінету Міністрів 

України, призначених у 

встановленому порядку 

 116 944,6  116 944,6  116 944,6  116 944,6 

 5   124 172,8  124 123,1 Забезпечення діяльності 

Національного антидопінгового 

центру та здійснення антидопінгового 

контролю в спорті (в тому числі 

забезпечення діяльності Національної 

лабораторії антидопінгового контролю 
та сплата щорічного внеску України 

до ВАДА) 

 49,7  128 984,5  66 993,3  128 984,5  66 993,3 

 6   19 794,9  19 794,9 Забезпечення діяльності Державної 

школи вищої спортивної майстерності 

(далі - ДШВСМ) 

 25 183,5  20 391,2  25 183,5  20 391,2 



 7   58 690,4  58 690,4 Забезпечення діяльності 

Всеукраїнського центру фізичного 

здоров'я населення "Спорт для всіх" 

(далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх"), у 

тому числі проведення заходів у 
рамках реалізації та проведенні 

соціального проекту "Активні 

парки-локації здорової Україн 

 155 443,8  15 970,1  155 443,8  15 970,1 

 8   124 426,1  124 426,1 Організація і проведення 

навчально-тренувальних зборів (далі - 

НТЗ) нац.збірних команд з неолімп. 
видів спорту в Україні та за кордоном, 

всеукр. і міжнародних змагань в 

Україні, забезпечення участі 

нац.збірних команд у міжнарод. 

змаганнях за кордоном 

 176 102,7  148 226,5  176 102,7  148 226,5 

 9   734 063,2  734 063,2 Організація і проведення НТЗ 

нац.збірних команд з олімп. видів 

спорту в Україні, зокрема із 
залученням до нац.збірних команд 

спортсменів резервного спорту, та за 

кордоном, всеукр. і міжнародних 

змагань в Україні, забезпечення участі 

нац. зб. команд 

 886 467,4  793 051,1  886 467,4  793 051,1 

 10   4 098,4  4 098,4 Організація та проведення спортивних 

змагань загальнодержавного рівня 

серед представників окремих верств 
населення, представників окремих 

галузей, забезпечення участі 

національних збірних команд у таких 

міжнародних змаганнях в Україні та за 

кордоном 

 10 600,0  10 600,0  10 600,0  10 600,0 

 11   196 927,8  196 927,8 Організація та проведення згідно з 
ЄКП, НТЗ нац.збірних команд на 

території України та за кордоном, 

всеукраїнських спортивних змагань, 

участь нац.збірних команд у 

міжнародних змаганнях в Україні та за 

кордоном згідно з Порядком 

проведення Експеримент 

 123 111,8  123 111,8 

 12   7 399,0  7 399,0 Надання фінансової підтримки базам 
олімпійської підготовки, що 

перебувають у сфері управління 

Мінмолодьспорту, для їх поточного 

утримання (оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв, проведення 

поточного ремонту та технічного 

обслуговування обладнання 

 6 867,5  45 000,0  6 867,5  45 000,0 



 13   519 276,3  519 276,3 Проведення капітального ремонту, 

реконструкції існуючих, будівництво 

нових будівель і спортивних споруд, 

придбання обладнання та інвентарю 

довгострокового використання базам 
олімп.підготовки державної форми 

власності 

 1 457 609,8  95 490,3  1 553 100,1 

 14   136 865,9  136 865,9 Забезпечення діяльності Державних 

центрів олімпійської підготовки 

 182 572,2  142 055,0  410 260,8  182 572,2  552 315,8 

 15  Цифровізація сфери фізичної культури 

та спорту 

 32 650,0  4 500,0  32 650,0  4 500,0 

 16  

ВСЬОГО  2 768 621,6  2 768 571,9  49,7  4 209 620,5  95 490,3  4 305 110,8  2 087 879,0  410 260,8  2 498 139,8 

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках 

2025 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 

2024 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

ВСЬОГО 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках 

Джерело інформації 

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

2023 рік (проект) 2022 рік (затверджено) 2021 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 167,0 од. Накази Мінмолодьспорту 

про затвердження 

кількісного складу збірних 

команд України з видів 

спорту 

 161,0  167,0 Кількість національних збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту 

 1  

од. Накази Мінмолодьспорту 

про затвердження 

кількісного складу збірних 

команд України з видів 

спорту 

 75,0 в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту 

 2  



 7 301,0 од. Накази Мінмолодьспорту 

про затвердження 

кількісного складу збірних 

команд України з видів 

спорту 

 7 236,0  7 294,0 Кількість спортсменів національних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 3  

од. Штатний розпис  1 118,5 в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд 

з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 4  

 150,0 осіб Накази Мінмолодьспорту 
та управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

навчально-тренувальних 

зборів 

 230,0  150,0 Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до 
навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту 

 5  

од. Штатний розпис  609,5 Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських 

та неолімпійських видів спорту 

 6  

 1 728,0 од. Штатний розпис  1 730,0 Кількість посад працівників штатних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 7  

од. Штатний розпис  87,0 Кількість штатних посад працівників управління 

"Укрспортзабезпечення" 

 8  

 17 000,0 од. Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

 15 040,0 Кількість заходів з надання послуг по забезпеченню діяльності 

національних збірних команд, що здійснюють працівники 

управління "Укрспортзабезпечення" 

 9  

од. Нормативно-правові акти 

Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України 

 7,0 Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно  10  

 37,0 од. Штатний розпис  37,0  37,0 Кількість штатних посад працівників Національного 

антидопінгового центру 

 11  

 3 702,2 тис.грн. Рахунок-фактура наданий 

листом ВАДА 

 3 506,4  5 684,6 Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової 

агенції 

 12  

осіб План комплектування 
ДШВСМ, статистична 

звітність (форма 8 ФК) 

 95,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ  13  

осіб План комплектування 
ДШВСМ, статистична 

звітність (форма 8 ФК) 

 30,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ  14  

 130,0 осіб План комплектування 
ДШВСМ, статистична 

звітність (форма 8 ФК) 

 115,0 Середньорічна кількість спортсменів ДШВСМ  15  

 62,0 од. Штатний розпис  62,0  55,0 Кількість ставок працівників ДШВСМ  16  

од. Штатний розпис, 

тарифікаційний список 

тренерів-викладачів 

 43,5 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ  17  

 38,0 од. Календарний план заходів 

ДШВСМ 

 40,0  38,0 Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени 

ДШВСМ 

 18  

 43,0 од. Календарний план заходів 

ДШВСМ 

 45,0  43,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених ДШВСМ 

 19  

 22,0 од. Штатний розпис  16,0  25,0 Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх"  20  



 13,0 од. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 5,0  14,0 Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для 

всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до 

регулярних фізкультурно-спортивних занять 

 21  

 4,0 од. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 3,0  2,0 Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи 

з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту 

 22  

 2,0 од. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 2,0  12,0 Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та 

місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" 

 23  

 4,0 од. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 3,0 Кількість всеукраїнських заходів організованих та проведених у 

рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" 

 24  

 588,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 563,0  251,0 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту  25  

 73,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 59,0  3,0 Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що 

проведені на території України 

 26  

 584,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 486,0  534,0 Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що 

проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні 

команди 

 27  

 534,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 753,0  298,0 Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних 
команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням 

спортсменів резервного спорту, що проведені на території України 

 28  

 265,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 264,0  201,0 Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з олімпійських видів спорту, зокрема із залученням 

спортсменів резервного спорту, що проведені за кордоном 

 29  

 150,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 230,0  26,0 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту  30  

 24,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 16,0 Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що 

проведені на території України 

 31  

 242,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 129,0  138,0 Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що 
проведені за кордоном, в яких беруть участь національні збірні 

команди 

 32  



 68,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 116,0  20,0 Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території 

України 

 33  

 15,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 16,0 Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном 

 34  

 45,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 80,0  35,0 Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед 

представників окремих верств населення, представників окремих 

галузей 

 35  

 16,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 9,0  16,0 Кількість міжнародних змагань серед представників окремих 
верств населення, представників окремих галузей, що проводяться 

за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди 

України 

 36  

 2,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 1,0 Кількість міжнародних змагань серед представників окремих 

верств населення, представників окремих галузей, що проведені на 

території України 

 37  

 5,0 од. Перелік, затверджений 
постановою Кабінету 

Міністрів України від 

05.08.2015 р.  № 573, 

договір між 

Мінмолодьспортом та 

федераціями 

 6,0 Кількість національних федерації, залучених до проведення 

Експерименту 

 38  

 522,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, договір між 

Мінмолодьспортом та 

федераціями 

 942,0 Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту  39  

 12 311,2 тис.грн. Договір між 
Мінмолодьспортом та 

федераціями 

 26 196,9 Обсяг власних коштів національних федерацій спрямованих на 
організацію та проведення спортивних заходів в рамках 

проведення Експерименту 

 40  

 8,0 од. Перелік, затверджений 
постановою Кабінету 

Міністрів України від 

18.01.2006 р.  № 30 

 9,0  8,0 Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери 
управління Міністерства молоді та спорту, яким наданий статус 

баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки 

(далі - бази) 

 6,0  41  

 1,0  7,0 од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 8,0  8,0 Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери 

управління Міністерства  молоді та спорту, які отримують 

фінансову підтримку з  державного бюджету 

 6,0  42  

 3,0 од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 4,0  7,0 в тому числі кількість баз, які отримують фінансову підтримку на 

поточне утримання, доходи яких від провадження господарської 

діяльності за попередній звітний період менші за їх видатки 

 43  



кВт Договір, рахунок, акт про 

обсяги спожитої 

(переданої) споживачу 

електроенергії, звіт про 

виконання фінансового 
плану, фінансовий план 

підприємства 

 1 221 335,0 Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської 

підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів 

 44  

тонн Договір, рахунок, 

видаткова накладна, звіт 

про виконання 

фінансового плану, 

фінансовий план 

підприємства 

 73,7 Обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого 

бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних 

коштів 

 45  

м.куб. Договір, рахунок, акт про 

обсяги спожитої 

(переданої) споживачу 

електроенергії, звіт про 

виконання фінансового 

плану, фінансовий план 

підприємства 

 60 975,6 Обсяг споживання природного газу, оплату за споживання якого 

бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних 

коштів 

 46  

м.куб. Договір, рахунок, 

видаткова накладна, звіт 

про виконання 

фінансового плану, 

фінансовий план 

підприємства 

 9 800,0 Обсяг водопостачання та водовідведення, оплату за споживання 

чого бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок 

бюджетних коштів 

 47  

 2 100,0 тис.грн. Проектні 
техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договір 

 2 128,0  2 100,0 Кошторисна вартість робіт з проведення поточного ремонту 
будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки 

державної форми власності, запланованих на поточний рік 

 48  

 49 800,0  200 371,5 тис.грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договір 

 269 284,6 Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту  

будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки 

державної форми власності 

 136 860,2  49  

 238 012,0 тис.грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договір 

 43 158,4 Кошторисна вартість будівництва баз олімпійської підготовки 

державної форми власності 

 50  

 45 690,3  932 818,9 тис.грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 
проектно-кошторисна 

документація, договір 

 75 522,1 Кошторисна вартість робіт з реконструкції та технічного 

переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми 

власності 

 225 304,6  51  

 33 935,0 тис.грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 118 728,9 Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового 
використання, придбаного для баз олімпійської підготовки 

державної форми власності 

 28 096,0  52  

 52 472,4 тис.грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, акти 

виконаних робіт 

 12 582,2 Кошторисна вартість розробки проєктно-кошторисної 

документації для капітального ремонту, будівництва, 

реконструкції та технічного переоснащення баз олімпійської 

підготовки державної форми власності 

 20 000,0  53  



 2,0 од. План роботи Міністерства, 

внутрішньо-господарський 

облік 

 2,0 Кількість заходів для розвитку та впровадження спортивних 

цифрових технологій 

 54  

од. Штатний розпис  50,0 Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону  55  

од. Штатний розпис  8,0 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону  56  

осіб Список спортсменів ЦОП з 

біатлону 

 26,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з 

біатлону 

 57  

осіб Список спортсменів ЦОП з 

біатлону 

 78,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з 

біатлону 

 58  

од. Календарний план заходів 

ЦОП з біатлону 

 28,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених ЦОП з біатлону 

 59  

од. Календарний план заходів 

ЦОП з біатлону 

 13,0 Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених 

ЦОП з біатлону 

 60  

од. Штатний розпис  20,0 Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики  61  

од. Штатний розпис  8,0 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої 

гімнастики 

 62  

осіб Список спортсменів ЦОП з 

художньої гімнастики 

 20,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з 

художньої гімнастики 

 63  

осіб Список спортсменів ЦОП з 

художньої гімнастики 

 26,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з 

художньої гімнастики 

 64  

од. Календарний план заходів 

ЦОП з художньої 

гімнастики 

 15,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених ЦОП з художньої гімнастики 

 65  

од. Штатний розпис  18,0 Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики  66  

од. Штатний розпис  4,0 в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з 

легкої атлетики 

 67  

осіб Штатний розпис, список 

спортсменів Західного 

ЦОП з легкої атлетики 

 20,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного 

ЦОП з легкої атлетики 

 68  

осіб Штатний розпис, список 

спортсменів Західного 

ЦОП з легкої атлетики 

 48,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного 

ЦОП з легкої атлетики 

 69  

од. Календарний план ЦОП з 

легкої атлетики 

 20,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених Західним ЦОП з легкої атлетики 

 70  

од. Календарний план ЦОП з 

легкої атлетики 

 7,0 Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених 

Західним ЦОП з легкої атлетики 

 71  

од. Штатний розпис  23,0 Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики  72  

од. Штатний розпис  6,0 в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з 

легкої атлетики 

 73  

од. Штатний розпис, список 

спортсменів Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

 30,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

 74  

од. Штатний розпис, список 

спортсменів Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

 66,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

 75  



од. Календарний план заходів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики 

 8,0 Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени 

Східного ЦОП з легкої атлетики 

 76  

од. Календарний план заходів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики 

 21,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених Східним ЦОП з легкої атлетики 

 77  

од. Кількість 

навчально-тренувальних 

зборів за кордоном 

проведених Cхідним ЦОП 

з легкої атлетики 

 5,0 Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених 

Cхідним ЦОП з легкої атлетики 

 78  

од. Штатний розпис  53,0 Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту  79  

од. Штатний розпис  29,0 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових 

видів спорту 

 80  

осіб Список спортсменів ЦОП з 

зимових видів спорту 

 90,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з 

зимових видів спорту 

 81  

осіб Список спортсменів ЦОП з 

зимових видів спорту 

 47,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з 

зимових видів спорту 

 82  

од. Календарний план ЦОП з 

зимових видів спорту 

 113,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених ЦОП з зимових видів спорту 

 83  

од. Календарний план заходів 
ЦОП з зимових видів 

спорту, кошториси ЦОП на 

проведення спортивних 

заходів 

 78,0 Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть 

проведені  ЦОП із зимових видів спорту 

 84  

од. Штатний розпис  9,0 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у 

воду 

 85  

осіб Штатний розпис, список 

спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду 

 20,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі 

стрибків у воду 

 86  

од. Штатний розпис  20,0 Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду  87  

осіб Список спортсменів ЦОП 

зі стрибків у воду 

 87,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі 

стрибків у воду 

 88  

од. Календарний план заходів 

ЦОП зі стрибків у воду 

 10,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених ЦОП зі стрибків у воду 

 89  

од. Штатний розпис  21,0 Кількість ставок працівників ЦОП із волейболу пляжного  90  

од. Штатний розпис  8,0 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП із волейболу 

пляжного 

 91  

осіб Штатний розпис  18,0 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП із 

волейболу пляжного 

 92  

осіб Штатний розпис  25,0 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП із 

волейболу пляжного 

 93  

од. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного 

 18,0 Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймуть участь 

спортсмени ЦОП із волейболу пляжного 

 94  

од. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного 

 21,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених ЦОП із волейболу пляжного 

 95  



 7,0 од. Акти Уряду, накази 

Мінмолодьспорту 

 7,0 Кількість державних центрів олімпійської підготовки  96  

 205,0 од. Штатний розпис  205,0 Кількість ставок працівників державних ЦОП (у тому числі 

кількість ставок штатних тренерів 72 од) 

 97  

 613,0 осіб Списковий склад держ. 

ЦОПів 

 602,0 Середньорічна кількість спортсменів державних ЦОП (у тому 

числі постійного складу 234 особа) 

 98  

 234,0 од. Календарний план заходів 

держ. ЦОПів 

 198,0 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України 

проведених державними ЦОП 

 99  

 71,0 од. Календарний план заходів 

держ. ЦОПів 

 52,0 Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених 

державними ЦОП 

 100  

 38,0 од. Календарний план держ. 

ЦОПів 

 32,0 Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь 

спортсмени державних ЦОП 

 101  

продукту 

 25 282,0 од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспорт, договір, 

видаткова накладна 

 16 120,0  18 617,0 Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття  та 

аксесуарів загального і спеціального призначення для 

забезпечення підготовки національних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 1  

 787,0 од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспорт, договір, 

видаткова накладна 

 340,0 Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю 

довгострокового використання для підготовки спортсменів 

національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту 

 2  

 81 949,0 од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспорт, 

розрахунок 

 203 531,0  207 295,0 Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та 

спортивного інвентарю для забезпечення підготовки національних 

збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 3  

 13,0 од. Перелік затверджений 
Мінмолодьспорт, договір, 

видаткова накладна 

 18,0 Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового 
використання необхідного для забезпечення діяльності 

Управління "Укрспортзабезпечення" 

 4  

 2 759,0 од. Протоколи змагань, накази 

Мінмолодьспорту 

 1 905,0  2 801,0 Кількість винагород, які отримають спортсмени національної 

збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на змаганнях 

міжнародного рівня 

 5  

 2 507,0 од. Протоколи змагань, накази 

Мінмолодьспорту 

 1 688,5  2 446,5 Кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами  на змаганнях міжнародного рівня 

 6  

 875,0 осіб Нормативно-правові акти 
Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України 

 656,0  875,0 Кількість державних стипендій, стипендій Президента України та 

Кабінету Міністрів України 

 7  

 2,0 од. Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 20,0 Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового 

використання необхідного для забезпечення діяльності НАДЦ 

 8  

 3 000,0 од. Журнал реєстрації 

допінг-проб, протокол 

випробувань 

 2 271,0  1 985,0 Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА 

лабораторіях 

 9  

 667,0 од. Календарний план заходів 

ДШВСМ, кошториси 

ДШВСМ на проведення 

спортивних заходів 

 831,0  474,0 Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у 

всеукраїнських змаганнях 

 10  



 7 142,0 од. Календарний план заходів 

ДШВСМ, кошториси 

ДШВСМ на проведення 

спортивних заходів 

 6 140,0  5 100,0 Кількість людино-днів проведених ДШВСМ 

навчально-тренувальних зборів на території України 

 11  

 1,0 од. Перелік затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

Кількість придбаних транспортних засобів для забезпечення 

діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 12  

 58 300,0 осіб Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН  

"Спорт для всіх" на 

проведення спортивних 

заходів 

 17 974,0  71 680,0 Кількість учасників проведених всеукраїнських масових заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх",  спрямованих на залучення широких 

верств населення до регулярних занять фізичною культурою та 

масовим спортом 

 13  

 88 754,0 осіб Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН  

"Спорт для всіх" на 

проведення спортивних 

заходів 

 29 160,0  163 175,0 Кількість учасників проведених ВЦФНЗ "Спорт для всіх" заходів з 

просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами 

фізичної культури та спорту 

 14  

 492,0 осіб Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх",  

кошториси ВЦФЗН  

"Спорт для всіх" на 

проведення спортивних 

заходів 

 100,0  2 500,0 Кількість учасників проведених заходів з методологічного 

забезпечення регіональних та місцевих  центрів фізичного 

здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 15  

 1 500,0 осіб Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН  

"Спорт для всіх" на 

проведення заходів, 

договір, видаткова 

накладна 

 188,0 Кількість координаторів залучених до проведення заходів у 

рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" 

 16  

 954,0 од. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН  

"Спорт для всіх" на 

проведення заходів, 
договір, видаткова 

накладна 

 625 295,0 Кількість виготовлених продуктів інформаційно-просвітницького 

та пропагандистського напрямку у рамках реалізації соціального 

проекту "Активні парки-локації здорової України" 

 17  



 583 683,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 520 719,0  261 369,0 Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з 

олімпійських видів спорту 

 18  

 58 980,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 47 976,0  2 094,0 Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з 

олімпійських видів спорту, що проведені на території України 

 19  

 76 297,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 50 308,0  67 772,0 Кількість людино-днів участі національних збірних команд у 

міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені 

за кордоном 

 20  

 213 093,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 193 639,0  153 488,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 
національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що 

проведені на території України 

 21  

 1 350,0 од. Склад збірних команд 

регіонів погоджений 

Мінмолодьспортом, 

Єдиний  

календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України,  

накази Мінмолодьспорту 

за пропозиціями федерацій 

з видів спорту 

 5 404,0  945,0 в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних 

зборів національних збірних команд з олімпійських видів спорту із 

залученням спортсменів резервного спорту 

 22  



 51 211,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 39 274,0  45 382,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з олімпійських видів спорту, що 

проведені за кордоном 

 23  

 118 004,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 251 270,0  20 907,0 Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з 

неолімпійських видів спорту 

 24  

 22 656,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 20 135,0 Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту, що проведені на території України 

 25  

 27 665,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 23 605,0  25 964,0 Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях 
національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що 

проведені за кордоном 

 26  

 20 510,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 23 617,0  9 447,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що 

проведені на території України 

 27  

 2 867,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 4 209,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 
національних збірних команд з неолімпійських видів спорту, що 

проводяться за кордоном 

 28  



 152 218,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 67 222,0  137 643,0 Кількість людино-днів проведених спортивних змагань 

загальнодержавного рівня серед представників окремих верств 

населення, представників окремих галузей 

 29  

 3 132,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 926,0  4 145,0 Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед 
представників окремих верств населення, представників окремих 

галузей, що проведені за кордоном, в яких взяли участь 

національні збірні команди України 

 30  

 5 803,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення  

спортивних заходів 

 2 763,0 Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед 

представників окремих верств населення, представників окремих 

галузей, що проведені на території України 

 31  

 19 623,0 осіб Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

національних федерацій на 

проведення спортивних 

заходів 

 55 644,0 Загальна кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних 

заходах в рамках проведення Експерименту 

 32  

 7 000,0 кв. м. Проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 1 206,0  7 000,0 Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми 

власності, на яких проведено поточний ремонт за рахунок 

бюджетних коштів 

 34  

 108 891,0  45 082,8 кв. м. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 35 315,7 Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми 

власності, на яких проведено капітальний ремонт за рахунок 

бюджетних коштів 

 14 891,0  35  

 2 164,0  60 752,6 кв. м. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 
проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 7 412,5 Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми 

власності, на яких проведено реконструкцію 

 23 009,0  36  

 10 269,0 кв. м. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 10 533,0 Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми 

власності, на яких проведено будівництво 

 37  



 5,0 од. Проектно-кошторисна 

документація, договори,  

акти виконаних робіт 

 8,0 Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для 

капітального ремонту, будівництва, реконструкції та технічного 

переоснащення баз олімпійської підготовки державної форми 

власності 

 1,0  38  

 96,0 од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 124,0 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для баз олімпійської підготовки державної форми 

власності 

 4,0  39  

 11,0 од. План робота Міністерства, 
внутрішньо-господарський 

облік 

 3,0 Кількість  програмних продуктів в сфері фізичної культури та 
спорту (створено, розширено функціональні можливості та 

забезпечено супровід) 

 40  

 400,0 осіб План роботи Міністерства, 

внутрішньо-господарський 

облік 

 240,0 Кількість учасників, які візьмуть участь у заходах для розвитку та 

впровадження спортивних цифрових технологій 

 41  

од. Календарний план заходів 

ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з біатлону 

на проведення спортивних 

заходів 

 4 895,0 Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону 

навчально-тренувальних зборів на території України 

 42  

од. Календарний план заходів 
ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з біатлону 

на проведення спортивних 

заходів 

 3 777,0 Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону 

навчально-тренувальних зборів за кордоном 

 43  

од. Календарний план заходів 

ЦОП з художньої 

гімнастики, кошториси 

ЦОП з художньої 

гімнастики на проведення 

спортивних заходів 

 8 151,0 Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики 

навчально-тренувальних зборів на території України 

 44  

од. Договір, видаткова 

накладна 

 460,0 Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаних 

для підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики 

 46  

од. Календарний план заходів 

Західного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Західного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів 

 4 379,0 Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої 

атлетики навчально-тренувальних зборів на території України 

 48  

од. Календарний план заходів 

Західного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Західного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів 

 1 030,0 Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої 

атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном 

 49  

од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 566,0 Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки 

спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики 

 50  



од. Календарний план заходів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів 

 313,0 Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої 

атлетики у всеукраїнських змаганнях 

 51  

од. Календарний план заходів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів 

 4 905,0 Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої 

атлетики навчально-тренувальних зборів на території України 

 52  

од. Календарний план заходів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів 

 1 680,0 Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої 

атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном 

 53  

од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 920,0 Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки 

спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики 

 54  

од. Календарний план заходів 

ЦОП з зимових видів 

спорту, кошториси ЦОП на 

проведення спортивних 

заходів 

 13 153,0 Кількість людино-днів, проведених ЦОП з зимових видів спорту 

навчально-тренувальних зборів на території України 

 55  

од. Календарний план заходів 
ЦОП з зимових видів 

спорту, кошториси ЦОП на 

проведення спортивних 

заходів 

 6 277,0 Кількість людино-днів, проведених ЦОП із зимових видів спорту 

навчально-тренувальних зборів за кордоном 

 56  

од. Календарний план заходів 

ЦОПу зі стрибків у воду, 

кошториси ЦОП зі 

стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів 

 3 185,0 Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі стрибків у воду 

навчально-тренувальних зборів на території України 

 57  

од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

розрахунок 

 129,0 Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів, придбаного  для підготовки 

спортсменів ЦОП зі стрибків у воду 

 58  

од. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного, кошториси ЦОП 

із волейболу пляжного на 

проведення спортивних 

заходів 

 4 067,0 Кількість людино-днів, проведених ЦОП із волейболу пляжного 

навчально-тренувальних зборів на території України 

 59  



од. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного, кошториси ЦОП 

із волейболу пляжного на 

проведення спортивних 

заходів 

 672,0 Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП із волейболу 

пляжного у всеукраїнських змаганнях 

 60  

од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

розрахунок 

 196,0 Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів, придбаного  для підготовки 

спортсменів ЦОП із волейболу пляжного 

 61  

од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

розрахунок 

 1,0 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для підготовки спортсменів ЦОП із волейболу 

пляжного 

 62  

 56 910,0 од. Календарний план заходів 

держ. ЦОПів 

 38 611,0 Кількість людино-днів проведених державними ЦОП 

навчально-тренувальних зборів на території України 

 63  

 10 394,0 од. Календарний план заходів 

держ. ЦОПів 

 4 697,0 Кількість людино-днів проведених державними ЦОП 

навчально-тренувальних зборів за кордоном 

 64  

 3 752,0 од. Календарний план заходів 

держ. ЦОПів 

 2 089,0 Кількість людино-днів участі спортсменів - державних ЦОП у 

всеукраїнських змаганнях 

 65  

 2 659,0 од. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 1 949,0 Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів, придбаного для підготовки 

спортсменів державних ЦОП 

 66  

 15,0 од. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового 

користування для підготовки спортсменів державних ЦОП 

 67  

ефективності 

 726 182,3 грн. Кошторис, списковий 

склад, штатний розпис, 

договір, акти виконаних 

робіт, авансові звіти 

 625 153,9  563 717,3 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних 

збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 1  

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 51,8 в тому числі середня вартість одиниці малоцінних предметів та 

спортивного інвентарю 

 2  

грн. Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 2 031,3 в тому числі середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття 

та аксесуарів загального і спеціального призначення 

 3  

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 194 290,7 в тому числі  середня вартість одиниці придбаного спортивного 

обладнання та інвентарю довгострокового використання 

 4  

грн. Кошторис, штатний 

розпис, договір, акти 

виконаних робіт, авансові 

звіти 

 438 932,9 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника 

управління "Укрспортзабезпечення" 

 5  

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 31 280,0 в тому числі середня вартість одиниці придбаного обладнання і 

предметів довгострокового використання необхідного для 

забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення" 

 6  



 2 644,3 грн. Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

 2 684,3 Середня вартість одного заходу з надання послуг по забезпеченню 

діяльності національних збірних команд, що здійснюють 

працівники управління "Укрспортзабезпечення" 

 7  

 12 030,2 грн. Нормативно-правові акти 

Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України, накази 

Мінмолодьспорту 

 11 511,4  12 003,2 Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на 

змаганнях міжнародного рівня 

 8  

 11 152,4 грн. Нормативно-правові акти 
Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України, накази 

Мінмолодьспорту 

 10 489,2  11 252,5 Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом І-ІІІ 

місця на змаганнях міжнародного рівня 

 9  

 11 137,6 грн. Нормативно-правові акти 

Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України, накази 

Мінмолодьспорту 

 8 364,4  11 137,6 Середньомісячний розмір 1 державної стипендії  10  

грн. Перелік затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 3 818 998,7 Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів 
довгострокового використання необхідного для забезпечення 

діяльності НАДЦ 

 11  

 12 870,0 грн. Кошторис, калькуляція 

витрат, договір, видаткова 

накладна 

 12 574,9  16 104,7 Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА 

лабораторіях 

 12  

 680 332,4 грн. Кошторис, штатний 

розпис, договір, акти 

виконаних робіт, авансові 

звіти 

 505 777,6  792 997,3 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника 

Національного антидопінгового центру 

 13  

 239 952,0 грн. Календарний план заходів 

ДШВСМ, кошториси 

ДШВСМ на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти, план 
комплектування ДШВСМ, 

статистична звітність 

(форма 8 ФК) 

 196 076,6  222 737,6 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

ДШВСМ 

 14  

 39 610,0 грн. Календарний план заходів 

ДШВСМ, кошториси 

ДШВСМ на проведення 
спортивних заходів, 

авансові звіти, план 

комплектування ДШВСМ, 

статистична звітність 

(форма 8 ФК) 

 23 456,7  48 616,7 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу 

ДШВСМ 

 15  

 900,4 грн. Календарний план заходів 
ДШВСМ, кошториси 

ДШВСМ на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 269,6  900,4 в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів 

ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях 

 16  



 671,4 грн. Календарний план заходів 

ДШВСМ, кошториси 

ДШВСМ на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 469,1  648,4 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ 

 17  

 1 500 000,0 грн. Перелік затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

Середня вартість одиниці придбаного транспортного засобу 

необхідного для забезпечення діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 18  

 88,2 грн. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 87,8  114,1 Середні  витрати  на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для 

всіх"  всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення 

широких верств населення до регулярних 

фізкультурно-спортивних занять 

 19  

 54,0 грн. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 53,2  1,2 Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для 

всіх" заходів з просвітницької роботи з оздоровлення населення 

засобами фізичної культури та спорту 

 20  

 152,0 грн. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 43,2  162,9 Середні витрати на 1 учасника проведених заходів з 

методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів 

фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 21  

 332 768,2 грн. Кошторис, штатний 

розпис, договір, акти 

виконаних робіт, 

авансовий звіт, видаткова 

накладна 

 498 242,5  287 248,0 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН 

"Спорт для всіх" 

 22  

тис.грн. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 
для всіх" на проведення 

заходів,  договір, 

видаткова накладна, 

авансові звіти 

 7 161,6 Середні витрати на один всеукраїнський захід організований та 

проведений у рамках реалізації соціального проекту "Активні 

парки-локації здорової України" 

 23  

 46 986,4 грн. Календарний план заходів 
ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" на проведення 

спортивних заходів, 

договір, видаткова 

накладна, авансові звіти 

Середні витрати на виготовлення одного продукту 
інформаційно-просвітницького та пропагандистського напряму у 

рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" 

 24  



грн. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН  

"Спорт для всіх" на 

проведення заходів, 
договір, видаткова 

накладна, авансові звіти 

 95 970,0 у тому числі, середні витрати на матеріально-технічне 

забезпечення одного координатора, залученого до проведення 

заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні 

парки-локації здорової України" 

 25  

 30 000,0 тис.грн. Календарний план заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 
для всіх" на проведення 

спортивних заходів, 

договір, видаткова 

накладна, авансові звіти 

Середні витрати на придбання одного комплекту рухомого 

спортивного інвентарю та екіпіровки з логотипом проекту для 

забезпечення координаторів, залучених до проведення заходів у 
рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" 

 26  

 55 996,9 грн. Календарний план заходів 
ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН  

"Спорт для всіх" на 

проведення заходів, 

договір, видаткова 

накладна, авансові звіти 

 41,7 Середні витрати на виготовлення одного продукту з 
інформаційно-просвітницького та пропагандистського напряму у 

рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" 

 27  

 164,3 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 143,7  186,1 Середні витрати на 1 людино-день проведених всеукраїнських 

змагань з олімпійських видів спорту 

 28  

 1 232,9 грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 189,9  1 354,4 Середні витрати на 1 людино-день проведених на території 

України міжнародних змагань з олімпійських видів спорту 

 29  

 4 477,4 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 
України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 5 004,1  5 596,7 Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних 

команд у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що 

проведені за кордоном 

 30  



 1 020,4 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 076,5  1 214,3 Середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту на території України 

 31  

 930,8 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 099,9  1 099,9 в тому числі на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту із залученням спортсменів резервного 

спорту 

 32  

 3 100,8 грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 3 614,3  3 876,0 Середні витрати на 1 людино-день проведених 
навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту за кордоном 

 33  

 167,2 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 
України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 81,6  182,0 Середні витрати на 1 людино-день проведених всеукраїнських 

змагань з неолімпійських видів спорту 

 34  

 1 259,0 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 456,5 Середні витрати на 1 людино-день проведених на території 

України міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту 

 35  



 3 599,4 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 2 364,5  4 499,2 Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних 

команд у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, 

що проведені за кордоном 

 36  

 919,5 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 913,8  1 094,2 Середні витрати на 1 людино-день проведених на території 

України навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з неолімпійських видів спорту 

 37  

 3 281,7 грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 4 102,1 Середні витрати на 1 людино-день проведених за кордоном 
навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту 

 38  

 45,8 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 
України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 44,8  50,7 Середні витрати на 1 людино-день проведених спортивних 

змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих 

верств населення, представників окремих галузей 

 39  

 488,0 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 508,4  610,0 Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних 

змаганнях серед представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що проведених за кордоном, в 

яких взяли участь національні збірні команди України 

 40  



 361,9 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 398,1 Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних 

змаганнях серед представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що проведених на території 

України 

 41  

 6 273,9 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України,  авансові звіти 

 3 539,1 Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, який взяв 

участь у спортивних заходах в рамках проведення Експерименту 

за бюджетні кошти (загальні середні витрати - 000 грн.) 

 42  

 2 289 166,0 грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, звіт 

про виконання 

фінансового плану 

 1 756 866,0  6 428 571,4 Середній обсяг фінансової підтримки на поточне утримання, 

наданій одній базі 

 43  

грн. Договір, рахунок, акт про 
обсяги спожитої 

(переданої) споживачу 

електроенергії, звіт про 

виконання фінансового 

плану, фінансовий план 

підприємства 

 3,7 Середня вартість 1 кВт електроенергії, що спожито базами, за 

рахунок бюджетних коштів 

 44  

грн. Договір, рахунок, 
видаткова накладна, звіт 

про виконання 

фінансового плану, 

фінансовий план 

підприємства 

 949,8 Середня вартість 1 тонни твердого палива, що спожито базами, за 

рахунок бюджетних коштів 

 45  

грн. Договір, рахунок, 

видаткова накладна, звіт 

про виконання 
фінансового плану, 

фінансовий план 

підприємства 

 8,2 Середня вартість 1 м.куб. природного газу, що спожито базами, за 

рахунок бюджетних коштів 

 46  

грн. Договір, рахунок, 

видаткова накладна, звіт 

про виконання 

фінансового плану, 

фінансовий план 

підприємства 

 14,0 Середня вартість 1 м. куб. водопостачання та водовідведення, що 

спожито базами, за рахунок бюджетних коштів 

 47  

 300,0 грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 1 764,8  300,0 Середня вартість 1 кв. м  проведення  поточного ремонту 

будівель і спортивних споруд баз олімпійської підготовки 

державної форми власності 

 48  

 457,3  4 444,5 грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 
проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 7 625,1 Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту 

будівель і спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки 

державної форми власності 

 9 190,8  49  



 21 113,8  15 354,4 грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договори, 
акти виконаних робіт 

 10 188,5 Середня вартість  1 кв. м проведення робіт з реконструкції 

об'єктів  баз олімпійської підготовки державної форми власності 

 9 792,0  50  

 23 177,7 грн. Проектні 
техніко-економічні 

показники, 

проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 4 097,5 Середня вартість  1 кв. м проведення робіт з будівництва об'єктів  

баз олімпійської підготовки державної форми власності 

 51  

 353 489,6 грн. Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 957 491,1 Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю 

довгострокового використання для баз олімпійської підготовки 

державної форми власності 

 7 024,0  52  

 10 494,5 грн. Проектні 

техніко-економічні 

показники, 
проектно-кошторисна 

документація, договори, 

акти виконаних робіт 

 1 572 768,9 Середня вартість 1 од. передпроектних та проектних робіт, 

розробленої проектно-кошторисної документації для капітального 

ремонту, будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 

баз олімпійської підготовки державної форми власності 

 20 000 000,0  53  

 2 877,3 тис.грн. Внутрішньо-господарськи

й облік 

 1 300,0 Середні витрати на створення, розширення функціоналу та 

забезпечення супроводу одного програмного продукту в сфері 

фізичної культури та спорту 

 54  

 2,5 тис.грн. Внутрішньо-господарськи

й облік 

 2,5 Середні витрати на участь одного учасника у заходах для розвитку 

та впровадження спортивних цифрових технологій 

 55  

грн. Календарний план заходів 
ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з біатлону 

на проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП з 

біатлону 

 544 289,0 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

ЦОП з біатлону 

 56  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з біатлону 

на проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 
звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП з 

біатлону 

 227 456,0 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП 

з біатлону 

 57  

грн. Календарний план заходів 
ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з біатлону 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 582,3 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів в Україні ЦОП з біатлону 

 58  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з біатлону 
на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 4 211,1 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з біатлону 

 59  



грн. Календарний план заходів 

ЦОП з художньої 

гімнастики, кошториси 

ЦОП з художньої 

гімнастики на проведення 
спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, список 

спортсменів ЦОП з 

художньої гімнастики 

 337 283,6 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

ЦОП з художньої гімнастики 

 60  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з художньої 

гімнастики, кошториси 

ЦОП з художньої 

гімнастики на проведення 
спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, список 

спортсменів ЦОП з 

художньої гімнастики 

 204 666,5 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП 

з художньої гімнастики 

 61  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з художньої 

гімнастики, кошториси 

ЦОП з художньої 

гімнастики на проведення 
спортивних заходів, 

авансові звіти 

 805,8 в тому числі середні витрати на  1 людино-день проведених  

ЦОП з художньої гімнастики навчально-тренувальних зборів в 

Україні 

 62  

грн. Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 1 130,0 Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, 

матеріалів для забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з 

художньої гімнастики 

 63  

грн. Календарний план заходів 

Західного ЦОП з легкої 

атлетики спорту, 
кошториси Західного ЦОП 

з  легкої атлетики спорту 

на проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів 

Західного ЦОП з легкої 

атлетики 

 293 931,9 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

Західного ЦОП з легкої атлетики 

 64  



грн. Календарний план заходів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 
спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, список 

спортсменів Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

 96 755,5 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу 

Західного ЦОП з легкої атлетики 

 65  

грн. Календарний план заходів 

Західного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 
Західного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 904,6 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

Західним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в 

Україні 

 67  

грн. Календарний план заходів 
Західного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Західного ЦОПу з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів 

 2 032,8 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 
Західним ЦОП з легкої атлетики  навчально-тренувальних зборів 

за кордоном 

 68  

грн. Перелік затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 867,2 Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, 
матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для 

забезпечення підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої 

атлетики 

 69  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з легкої атлетики, 

кошториси ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, список 
спортсменів ЦОП з легкої 

атлетики 

 267 490,0 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

Східного ЦОП з легкої атлетики 

 70  

грн. Календарний план заходів 
Східного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, список 

спортсменів Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

 56 542,4 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу 

Східного ЦОП з легкої атлетики 

 71  



грн. Календарний план заходів 

ЦОП з легкої атлетики, 

розрахунки, авансові звіти 

 731,6 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

Східним ЦОП з легкої атлетики всеукраїнських змаганнях 

 72  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з легкої атлетики, 

кошториси ЦОП з легкої 
атлетики на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 735,6 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

Східним ЦОП з легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в 

Україні 

 73  

грн. Календарний план заходів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 
Східного ЦОП з легкої 

атлетики на проведення 

спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, список 

спортсменів Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

 1 298,6 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

Cхідним ЦОП з легкої атлетики  навчально-тренувальних зборів 

за кордоном 

 74  

грн. Перелік затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 905,7 Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, 
матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для 

забезпечення підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої 

атлетики 

 75  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з зимових видів 

спорту, кошториси ЦОП з 

зимових видів спорту на 

проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 
список спортсменів ЦОП з 

зимових видів спорту 

 450 043,3 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

ЦОП з зимових видів спорту 

 76  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з зимових видів 

спорту, кошториси ЦОП з 

зимових видів спорту на 

проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 
список спортсменів ЦОП з 

зимових видів спорту 

 208 659,6 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП 

з зимових видів спорту 

 77  



грн. Календарний план заходів 

ЦОП з зимових видів 

спорту, кошториси ЦОП з 

зимових видів спорту на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 253,0 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП з 

зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів в Україні 

 78  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП з зимових видів 

спорту, кошториси ЦОП з 

зимових видів спорту на 

проведення спортивних 
заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП з 

зимових видів спорту 

 3 153,7 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП із 

зимових видів спорту навчально-тренувальних зборів за кордоном 

 79  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП зі стрибків у воду, 

кошториси ЦОП зі 

стрибків у воду на 

проведення спортивних 
заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду 

 326 072,2 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

ЦОП зі стрибків у воду 

 80  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП зі стрибків у воду, 

кошториси ЦОП зі 

стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 
список спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду 

 55 970,6 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП 

зі стрибків у воду 

 81  

грн. Календарний план заходів 
ЦОП зі стрибків у воду, 

кошториси ЦОП зі 

стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 895,8 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП зі 

стрибків у воду навчально-тренувальних зборів в Україні 

 82  

грн. Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 378,3 Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, 

матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для 

забезпечення підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду 

 83  



грн. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного, кошториси ЦОП 

із волейболу пляжного на 

проведення спортивних 
заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП із 

волейболу пляжного 

 350 138,9 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

ЦОП із волейболу пляжного 

 84  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного, кошториси ЦОП 

із волейболу пляжного на 

проведення спортивних 
заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП із 

волейболу пляжного 

 104 892,0 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП 

із волейболу пляжного 

 85  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного, кошториси ЦОП 

із волейболу пляжного на 

проведення спортивних 
заходів, договори, авансові 

звіти 

 813,9 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП із 

волейболу пляжного навчально-тренувальних зборів в Україні 

 86  

грн. Календарний план заходів 

ЦОП із волейболу 

пляжного, кошториси ЦОП 
із волейболу пляжного на 

проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти 

 759,5 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП із 

волейболу пляжного всеукраїнських змаганнях в Україні 

 87  

грн. Перелік затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 4 815,8 Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, 
матеріалів, спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для 

забезпечення підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного 

 88  

грн. Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 28 700,0 Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів 

довгострокового використання необхідного для забезпечення 

підготовки спортсменів ЦОП із волейболу пляжного 

 89  

 479 428,5 грн. Календарні плани заходів 

ЦОПів, кошториси ЦОПів 

на проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОПів 

 411 730,6 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу 

державних  ЦОП 

 90  



 180 188,1 грн. Календарні плани заходів 

ЦОПів, кошториси ЦОПів 

на проведення спортивних 

заходів, договори, авансові 

звіти, видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОПів 

 124 212,0 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу 

державних ЦОП 

 91  

 1 128,2 грн. Календарні плани заходів 

ЦОПів, кошториси ЦОПів 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 301,8 у тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів в Україні державних ЦОП 

 92  

 3 711,7 грн. Календарні плани заходів 

ЦОПів, кошториси ЦОПів 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 4 735,8 у тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів за кордоном державних ЦОП 

 93  

 1 268,8 грн. Календарні плани заходів 

ЦОПів, кошториси ЦОПів 

на проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 388,9 в тому числі середні витрати на проведення  державних ЦОП 1 

людино-дня всеукраїнських змагань в Україні 

 94  

якості 

 100,0 відс. Контракт з працівником, 

протоколи змагань 

 100,0  100,0 Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконають 

умови контракту в частині досягнення спортивних результатів на 

основних змаганнях 

 1  

відс. Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 50,0 Рівень забезпечення антидопінгової лабораторії аналітичним 

обладнанням 

 2  

 100,0 відс. Кодекс ВАДА, журнал 

реєстрації допінг-проб, 

протокол випробувань 

 75,7  66,2 Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях 

щодо кількості проведених допінг-проб для виявлення 

використання допінгу спортсменами 

 3  

 100,0 осіб Протоколи змагань  117,0  100,0 Кількість спортсменів ДШВСМ, які займуть I-III місця на 

всеукраїнських змаганнях в поточному році 

 4  

 8,0 осіб Протоколи змагань  11,0  10,0 Кількість спортсменів ДШВСМ, які займуть I-III місця на 

міжнародних змаганнях в поточному році 

 5  

 60,0 відс. Списки національних 

збірних команд 

 61,0  64,0 Відсоток учнів ДШВСМ, які входять до складу національних 

збірних команд у загальній кількості учнів 

 6  

 0,4 відс. Статистична звітність  0,1  0,6 Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

у загальній кількості населення 

 7  

 17,0 відс. Статистична звітність, звіт 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 17,8 Частка населення охопленого заходами з  

інформаційно-просвітницької та пропагандистської діяльності у 

рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" у загальній кількості населення 

 8  

од. Положення про соціальний 
проект "Активні парки - 

локації здорової України",  

договір, видаткова 

накладна 

 188,0 Кількість парків, в яких проведені заходи у рамках реалізації 

соціального проекту "Активні парки-локації здорової України" 

 9  



осіб Статистична звітність, звіт 

ВЦФЗН "Спорт для всіх",  

договір, видаткова 

накладна 

 1 000,0 Кількість фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних 

спортсменів, представників інших організацій залучених до 

організації та проведення всеукраїнських заходів у рамках 

реалізації соціального проекту "Активні парки-локації здорової 

України" 

 10  

од. Статистична звітність, звіт 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

 158 105,0 Кількість відвідувань у робочі дні координаторів функціонуючих 
парків у рамках реалізації соціального проекту "Активні 

парки-локації здорової України" 

 11  

 40,5 відс. Календарний план заходів 
ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" на проведення 

заходів, договор, 

видаткова накладна 

Збільшення частки населення охопленого заходами з  
інформаційно-просвітницької та пропагандистської діяльності у 

рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" у загальній кількості населення у порівнянні з 

минулим роком 

 12  

 3 480 000,0 од. Календарний план заходів 
ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" на проведення 

заходів, договор, 

видаткова накладна 

Кількість населення, яке скористалося послугами координаторів  
у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки-локації 

здорової України" 

 13  

 100,0 відс. Календарний план заходів 
ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

кошториси ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" на проведення 

заходів, договор, 

видаткова накладна 

Рівень забезпечення координаторів, залучених до проведення 
заходів у рамках реалізації соціального проекту "Активні 

парки-локації здорової України" комплектами рухомого 

спортивного інвентарю та екіпіровки з логотипом проекту. 

 14  

 728,0 од. Протоколи змагань  522,0  717,0 Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими 
спортсменами на змаганнях міжнародного рівня  з олімпійських 

видів спорту 

 15  

 1 100,0 осіб Накази Мінмолодьспорту  1 010,0  805,0 Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських 

видів спорту 

 16  

 180,0 осіб Накази Мінмолодьспорту  123,0  126,0 Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з 

олімпійських видів спорту 

 17  

 145,0 осіб Протоколи змагань  157,0  230,0 Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на 

Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх 

 18  

 1 620,0 осіб Накази Мінмолодьспорту  914,0  1 085,0 Кількість підготовлених майстрів спорту України  з 

неолімпійських видів спорту 

 19  

 210,0 осіб Накази Мінмолодьспорту  85,0  147,0 Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з 

неолімпійських видів спорту 

 20  

 3 150,0 од. Протоколи змагань  2 952,0  2 245,0 Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими 

спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських 

видів спорту 

 21  

 220,0 од. Протоколи змагань  26,0  178,0 Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими 

спортсменами на змаганнях міжнародного рівня  серед 

представників окремих верств населення та окремих галузей 

 22  

 171,0 од. Протоколи змагань  249,0 Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими 

спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з олімпійських 

видів спорту, в рамках залучення національних федерацій до 

Експерименту 

 23  



 10,0 відс. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, накази 

спортивних федерацій на 
проведення спортивних 

заходів, звіт 

 13,3 Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на 

забезпечення  участі одного спортсмена у спортивних заходах, в 

рамках проведення Експерименту 

 24  

відс. Акти виконаних робіт, 

договори 

 100,0 Рівень створення інформаційних систем на кінець року  25  

 100,0 відс. План роботи Міністерства, 

звіт,  договір, видаткова 

накладна 

 100,0 Рівень введення в експлуатацію програмних продуктів у сфері 

фізичної культури та спорту 

 26  

відс. Фінансовий план та звіт 

про виконання 

фінансового плану 

підприємства 

 88,9 Частка баз олімпійської підготовки державної форми власності, 

які протягом року змінили фінансовий стан на беззбитковий або 

прибутковий, зменшили збитковість, покращили 
матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз олімпійської 

підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства молоді 

та спорту 

 27  

 37,5 відс. Фінансовий план та звіт 

про виконання 

фінансового плану 

 87,5 Частка баз, які протягом року змінили фінансовий стан на 

беззбитковий або прибутковий, зменшили збитковість у загальній 

кількості баз 

 75,0  28  

 87,5 відс. Фінансовий план та звіт 

про виконання 

фінансового плану 

Частка баз, які протягом року покращили матеріально-технічний 

стан, у загальній кількості баз 

 29  

 66,3 відс. Акти виконаних робіт, 

договори 

 15,1 Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської 

підготовки державної форми власності на кінець року 

 30  

 100,0 відс. Акти виконаних робіт, 

договори 

 200,0 Рівень готовності проектно-кошторисної документації для 

капітального ремонту будівництва, реконструкції та технічному 

переоснащенню баз олімпійської підготовки державної форми 

власності на кінець року 

 100,0  31  

 43,8  47,7 відс. Акти виконаних робіт, 

договори 

 50,0 Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівель та 

спортивних споруд об'єктів баз олімпійської підготовки державної 

форми власності на кінець року 

 87,8  32  

 100,0 відс. Акти виконаних робіт, 

договори 

 100,0  100,0 Рівень виконання робіт з поточного ремонту об'єктів баз 

олімпійської підготовки державної форми власності на кінець року 

 33  

 69,6  43,7 відс. Акти виконаних робіт, 

договори 

 77,5 Рівень виконання робіт реконструкції об'єктів баз олімпійської 

підготовки державної форми власності на кінець року 

 82,2  34  

відс. Статистична звітність  12,5 Частка спортсменів ЦОП з біатлону  від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в 

поточному році 

 35  

відс. Статистична звітність  6,7 Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики  від загальної 

кількості спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році 

 36  

відс. Статистична звітність  24,4 Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту  від загальної 

кількості спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році 

 37  

відс. Статистична звітність  20,6 Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду  від загальної 

кількості спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році 

 38  
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 15,1 відс. Протоколи змагань  19,7 Частка спортсменів державних ЦОП від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в 

поточному році 

 39  

№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2021 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд 

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект) 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

1. Обов'язкові виплати  224 984,9  230 559,0  233 232,4 

2. Стимулюючі доплати та надбавки  98 533,0  133 214,2  139 102,1 

3. Премії  223 841,7  248 958,2  180 834,8 

4. Матеріальна допомога  11 262,8  16 377,8  16 404,6 

ВСЬОГО  558 622,4  629 109,2  569 573,9 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2024 рік  

13 14 

2025 рік  

15 16 

2021 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2022 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2023 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 1104,00   1087,00   1104,00   1077,00   1121,00  Спортсмени-інструктори  1  

 752,00   673,50   752,00   665,50   740,00  Тренери збірних команд  2  

 84,00   67,00   84,00   67,00   83,00  Адміністративний персонал  3  

 160,50   127,50   160,50   135,80   156,50  Спеціалісти  4  

 40,50   35,00   40,50   33,00   40,50  Обслуговуючий персонал  5  

 2141,00   1990,00   2141,00   1978,30   2141,00  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 

2023 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 

  загальний фонд 

2022 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2021 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 2021-2023 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 Забезпечення діяльності штатних 
збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту; 

Матеріально-технічне та 

організаційне забезпечення 

підготовки національних збірних 

команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту до 

участі у змаганнях державного та 
міжнародного рівня; Державна 

відзнака спортсменів України та 

їх тренерів за досягнення 

високих спортивних результатів 

на змаганнях міжнародного 

значення, а також видатних 

діячів у сфері фізичної культури 

та спорту за досягнення високих 
результатів в роботі; Організація 

та здійснення на території 

України антидопінгового 

контролю в спорті відповідно до 

вимог всесвітнього 

антидопінгового кодексу; 

Підготовка і участь національних 
збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту у 

змаганнях державного та 

міжнародного рівня; Розвиток та 

популяризація фізичної культури 

серед різних верств населення та 

представників окремих галузей; 

Забезпечення збереження 
утримання в належному стані 

мережі існуючих баз 

олімпійської, паралімпійської та 

дефлімпійської підготовки;  

 1   49,7  4 209 620,5  95 490,3  2 768 571,9  2 087 879,0  410 260,8 



Підготовка спортсменів вищих 

категорій. 

Примітка: 

 2 768 571,9  49,7  4 209 620,5  95 490,3  2 087 879,0 ВСЬОГО  410 260,8 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках 

№ 

з/п 

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

1 2 3 4 5 

2024 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2025 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році,  

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки 

              У 2021 році касові видатки по загальному фонду державного бюджету за бюджетною програмою склали 2 768 571,9 тис. грн., в тому числі видатки 

споживання - 2 095 873,2 тис. грн., видатки розвитку - 672 698,7 тис. грн., які були спрямовані на: 

забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (в тому числі придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів 

загального та спеціального призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національних збірних команд України, 

спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання ) - 699 234,7 тис. грн.; 

відзнака спортсменів та їх тренерів (грошові винагороди спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця, виплати державних 

стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України) - 105 484,9 тис. грн.; 

забезпечення діяльності ДУ "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 38 187,2 тис. грн. (при кількості штатних посад 

працівників - 87 штатних одиниць); 

організацію і проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних в Україні та за кордоном, всеукраїнських та міжнародних змагань в Україні, 

забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України з олімпійських, неолімпійських видів спорту - 1 059 515,5,0 тис. грн., з них проведення спортивних заходів федераціями з видів спорту, 

залучених до проведення Експерименту - 196 927,8 тис. гривень. Було проведено 3 647 спортивних заходів в Україні та за кордоном, з них взято участь в понад 699 

офіційних міжнародних змаганнях, де українські спортсмени здобули 3 723 медалей різного гатунку. 

підготовку 95 спортсменів вищої категорії Державною школою вищої спортивної майстерності склали 19 794,9 тис. грн. (проведено 45 навчально-тренувальних збори, 

забезпечено участь у 40 всеукраїнських змаганнях, здобуто 11 медалей на офіційних міжнародних змаганнях); 

підготовку 7-ма державними центрами олімпійської підготовки 224 спортсменів для національних збірних команд з видів спорту - 136 865,9 тис. грн. (проведено 331 

навчально-тренувальний збір, забезпечено участь у 26 всеукраїнських змаганнях); 

забезпечено діяльність Національного антидопінгового центру України - 124 172,8 тис. грн. (забезпечено проведення 2 271 аналізів допінг-проб, сплачено внесок до 

Всесвітньої антидопінгової організації - 3 506,4 тис. грн.);  

забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" склали 58 690,4 тис. грн., (проведення 13 масових 

фізкультурно-оздоровчих, інформаційно-просвітницьких заходів та заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я 

населення та на реалізацію соціального проекту "Активні парки - локації здорової України");  

касові видатки на фінансову підтримку 8-ми баз олімпійської підготовки склали 526 675,2 тис. гривень, в тому числі на поточне утримання - 7 399,0 тис. гривень, на 

капітальні видатки - 519 276,2 тис. гривень. 

 

 У 2022 році по загальному фонду державного бюджету за бюджетною програмою передбачені видатки в сумі 4 209 620,5 тис. грн., в тому числі видатки 

споживання - 2 530 481,1 тис. грн., видатки розвитку - 1 679 139,4 тис. грн., які будуть спрямовані на: 

забезпечення діяльності 167 національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (в тому числі придбання спортивного одягу, взуття та 

аксесуарів загального та спеціального призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для забезпечення підготовки національних збірних команд 

України, спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання ) - 800 979,1 тис. грн.; 



відзнака спортсменів та їх тренерів (грошові винагороди спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця, виплати державних 

стипендій, стипендій президента України та Кабінету Міністрів України) - 178 094,8 тис. грн.; 

забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" - 44 953,4 тис. грн.; 

організацію і проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд в Україні та за кордоном, всеукраїнських та міжнародних змагань в Україні, 

забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України з олімпійських, неолімпійських видів спорту - 1 196 281,9 тис. грн., з них проведення спортивних заходів федераціями з видів спорту, 

залучених до проведення Експерименту  - 123 111,8 тис. гривень. Планується провести 3 128 спортивних заходи в Україні та за кордоном, з них взяти участь у понад 

941 офіційних міжнародних змаганнях; 

підготовку 130 спортсменів вищої категорії Державною школою вищої спортивної майстерності складають 25 183,5 тис. грн (проведення 43 навчально-тренувальних 

збори, участь у 38 всеукраїнських змаганнях); 

підготовку 7-ма державними центрами олімпійської підготовки 613 спортсменів для національних збірних команд з видів спорту - 182 572,2 тис. грн. (проведення 305 

навчально-тренувальних збори, участь у 38 всеукраїнських змаганнях); 

забезпечено діяльність Національного антидопінгового центру України - 128 984,5 тис. грн., в тому числі придбання довгострокового аналітичного обладнання - 61 

500,0 тис. грн. (забезпечити проведення 3 000 аналізів допінг-проб, сплатити внесок до Всесвітньої антидопінгової організації - 3 702,2 тис. грн.); 

забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 155 443,8 тис. грн., (проведення 23 масових фізкультурно-оздоровчих, 

інформаційно-просвітницьких заходи, заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення та на реалізацію 

соціального проекту "Активні парки - локації здорової України");  

фінансова підтримка 8-ми баз олімпійської підготовки - 1 559 967,6 тис. грн, у тому числі на поточне утримання -6 867,5 тис. грн. та капітальні видатки - 1 553 100,1 

тис. гривень, у т. ч. спецфонд - 95 490,3 тис. гривень). 

 

             Граничний обсяг видатків на 2023 рік за бюджетною програмою передбачений в сумі 2 087 879,0 тис. грн.по загальному фонду та 410 260,8 тис. грн по 

спеціальному фонду, що не задовольняє в повному обсязі основну потребу для забезпечення розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного 

спорту у видатках споживання для виконання завдань програми. В межах передбаченого граничного обсягу видатків буде забезпечено утворення та діяльність 

державної установи "Національна лабораторія антидопінгового контролю" відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" з урахуванням Закону 

України "Про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю". 

Залишається додаткова потреба в коштах на: 

капітальний ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд, облаштування баз олімпійської підготовки, 

придбання обладнання довгострокового використання для забезпечення діяльності ДУ "Управління штатних збірних команд та забезпечення спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення", 

придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня і забезпечення їх участі в таких змаганнях, а також часткову заміну застарілого комп'ютерного обладнання, 

забезпечення функціонування сфери фізичної культури і спорту в цифровому форматі, 

забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд, 

придбання транспортних засобів для перевезення спортивного обладнання та інвентарю для ДУ "ДЦОП з біатлону", 

реалізацію соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" та фізкультурно-оздоровчу діяльність ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

придбання лабораторного обладнання Національному антидопінговому центру. 



КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2021 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

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 2021-2022 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році 
(тис. грн.) 

 558 622,4 Оплата праці  558 624,5  558 622,4 2110 

 121 731,3 Нарахування на оплату праці  122 897,3  121 731,3 2120 

 122 087,4 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 138 576,5  122 087,4 2210 

 16 354,0 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 

 19 342,5  16 354,0 2220 

 444,0 Продукти харчування  1 620,7  444,0 2230 

 540 654,2 Оплата послуг (крім комунальних)  578 224,3  540 654,2 2240 

 420 504,0 Видатки на відрядження  441 983,3  420 504,0 2250 

 1 894,3 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 2 987,6  1 894,3 2270 

 196 989,4 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 

 198 975,1  196 989,4 2282 

 7 399,0 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

 7 399,0  7 399,0 2610 

 3 506,4 Поточні трансферти урядам 

іноземних держав та міжнародним 

організаціям 

 3 506,4  3 506,4 2630 

 105 484,9 Соціальне забезпечення  163 992,8  105 484,9 2700 

 201,9 Інші поточні видатки  241,3  201,9 2800 

 143 384,4 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

 191 180,2  143 384,4 3110 

 10 038,0 Придбання землі та нематеріальних 

активів 

 10 043,0  10 038,0 3160 

 519 276,3 Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

 583 394,5  519 276,3 3210 

 2768571,9 ВСЬОГО  3 022 989,0  2768571,9 



Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2022 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2023 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2023 

(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 2022 - 2023 роках 

 629 109,2  569 573,9 2110 Оплата праці  629 109,2  569 573,9 

 138 404,2  125 306,4 2120 Нарахування на оплату праці  138 404,2  125 306,4 

 170 325,8  100 888,1 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 170 325,8  100 888,1 

 18 559,5  17 990,7 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали  18 559,5  17 990,7 

 1 627,5  2 547,5 2230 Продукти харчування  1 627,5  2 547,5 

 654 808,4  410 265,4 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  654 808,4  410 265,4 

 601 890,9  629 106,8 2250 Видатки на відрядження  601 890,9  629 106,8 

 3 193,7  3 256,9 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  3 193,7  3 256,9 

 123 173,5  58,5 2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

 123 173,5  58,5 

 6 867,5  45 000,0 2610 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 

 6 867,5  45 000,0 

 3 702,2  5 684,6 2630 Поточні трансферти урядам іноземних 

держав та міжнародним організаціям 

 3 702,2  5 684,6 

 178 094,8  178 094,8 2700 Соціальне забезпечення  178 094,8  178 094,8 

 723,9  105,4 2800 Інші поточні видатки  723,9  105,4 

 171 989,6 3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

 171 989,6 

 49 540,0 3160 Придбання землі та нематеріальних активів  49 540,0 

 1 457 609,8 3210 Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

 1 457 609,8 

 4 209 620,5  2 087 879,0  2 087 879,0 ВСЬОГО  4 209 620,5 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2021 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках 

(тис. грн.) 



2110 Оплата праці  558 624,5  558 622,4  4,5  0,0 

2120 Нарахування на оплату праці  122 897,3  121 731,3 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 138 576,5  122 087,4  421,8  628,1  0,0 7 431,54 грн., передплата 

періодичних видань на 2022 рік 

(Державна установа "Західний 

державний центр олімпійської 

підготовки з легкої атлетики"); 

5 794,00 грн., передплата за 

періодичні видання 2022 року 

(Державна установа "Державний 
центр олімпійської підготовки із 

волейболу пляжного"); 

573 323,12 грн., заборгованість 

на забезпечення проведення 

спортивних заходів включених 

до єдиного календарного плану 

на 2021 рік в тому числі 
попередня оплата на періодичні 

друковані видання в сумі - 18 

113,94 грн (державна установа 

"Управління збірних команд та 

забезпечення спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення"); 

6 680,94 грн., у зв'язку з 

оформленням попередньої 
оплати періодичних видань на 

2022 рік (Державна школа вищої 

спортивної майстерності); 

34 888,12 грн., передплата за 

періодичні видання на 2022 рік, 

(Державна установа "Державний 

центр олімпійської підготовки з 

художньої гімнастики"); 

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 

 19 342,5  16 354,0 

2230 Продукти харчування  1 620,7  444,0 



2240 Оплата послуг (крім комунальних)  578 224,3  540 654,2  1 286,1  1 840,2  0,0 255 990,00 грн. - відповідно до 

Порядку складання бюджетної 

звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового 

державного соціального і 

пенсійного страхування, 

затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України 

від 07.02.2017 № 44, до зведеної 

бюджетної звітності 

Міністерства включаються 
показники бюджетної звітності 

комунальної установи "Агенція з 

підготовки та проведення в місті 

Донецьк чемпіонату світу - 2013 

з легкої атлетики серед юнаків", 

що знаходиться на тимчасово 

окупованій території 
(місцезнаходження юридичної 

особи за реєстраційними 

документами: 83001, Донецька 

обл., м. Донецьк, вул. 

Красноармійська, будинок 84) та 

у зв'язку з неподанням 

бюджетної звітності, яка була 

подана ними за попередній 
звітний період, а саме: данні 

"Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 

7д, № 7м); 

1 584 186,61грн., заборгованість 

на забезпечення проведення 

спортивних заходів включених 

до єдиного календарного плану 
на 2021 рік в тому числі 

прострочена заборгованість в 

сумі - 22 470,00грн; (державна 

установа "Управління збірних 

команд та забезпечення 

спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення"); 



2250 Видатки на відрядження  441 983,3  420 504,0  5 428,8  4 891,7  0,0 забезпечення відрядження під 

час проведення спортивних 

заходів включених до єдиного 

календарного плану на 2021 рік в 

тому числі прострочена 
заборгованість 54 413,00грн - 

ведеться претензійно позовна 

робота (державна установа 

"Управління збірних команд та 

забезпечення спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення"); 

2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 2 987,6  1 894,3 

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 

 198 975,1  196 989,4 

2610 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

 7 399,0  7 399,0 

2630 Поточні трансферти урядам 
іноземних держав та міжнародним 

організаціям 

 3 506,4  3 506,4 

2700 Соціальне забезпечення  163 992,8  105 484,9 



2800 Інші поточні видатки  241,3  201,9  0,0  148,6  0,0 6 000,00 грн., яка виникла при 

укладанні Додаткової угоди № 1 

до Договору оренди нерухомого 

майна від 13.03.2018 № 1194 (діє 

з 12.03.2021 р. по 10.03.2024 р.) 
згідно Постанови КМУ "Про 

затвердження примірних 

договорів оренди державного 

майна" від 12.08.2020 № 820 при 

сплаті забезпечувального 

депозиту , який буде повернуто 

установі після закінчення 

договору оренди (Державна 
установа "Західний державний 

центр олімпійської підготовки з 

легкої атлетики"). 

136 647,19грн., сплата за 

забезпечення депозиту орендної 

плати майна передбаченої 

умовами укладеного договору 
(державна установа "Управління 

збірних команд та забезпечення 

спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення"); 

6 000,0 грн., внесення 

забезпечувального депозиту 

(Державна школа вищої 

спортивної майстерності). 

3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

 191 180,2  143 384,4 

3160 Придбання землі та нематеріальних 

активів 

 10 043,0  10 038,0 

3210 Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 

організаціям) 

 583 394,5  519 276,3  0,0  19 734,6  0,0 Державне підприємство 

"Спортивний комплекс 

"Авангард"; 

ВСЬОГО  3 022 989,0  2 768 571,9  7 141,2  27 243,2  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 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

 32 886,6 Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про 

фізичну культуру та спорт" 

ст. 13  1   174 941,6  142 055,0 

 31 211,1 Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про 

фізичну культуру та спорт" 

ст. 16  2   47 181,2  15 970,1 



 

 247 984,8 Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про 

фізичну культуру та спорт" 

ст. 37  3   1 199 862,4  951 877,6 

 1 457 609,8 Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про 

фізичну культуру та спорт" 

ст. 48  4   1 502 609,8  45 000,0 

 104 507,6 Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про 

фізичну культуру та спорт" абзац 1 

ст. 48  5   104 507,6 

 61 500,0 Закон України від 26.01.2022 № 2012-ІХ "Про 
внесення змін до статті 52 Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт" щодо діяльності 

Національної лабораторії антидопінгового 

контролю" 

 6   128 493,3  66 993,3 

 138 115,6 Указ Президента України від 17.12.2020 № 574 

"Про започаткування соціального проекту 

"Активні парки-локації здорової України" 

 7   138 115,6 

 28 150,0 Постанова Кабінету Міністрів України від 

04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період 

до 2028 року" 

 8   32 650,0  4 500,0 

ВСЬОГО  3 328 361,5  1 226 396,0  2 101 965,5 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році 

Міністр молоді та спорту України Вадим ГУТЦАЙТ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Юрій МУЗИКА Директор департаменту економіки 

та фінансів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


