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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 3401320 Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський 

олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Здійснення ефективної підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях включаючи Олімпійські ігри, що 

проводяться Міжнародним та Європейським олімпійськими комітетами, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені. 

Строк реалізації: з 2013 року - постійно 

3.2. Завдання бюджетної програми 

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

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у літніх (зимових) Олімпійських іграх. 

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

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у Європейських та Всесвітніх іграх. 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; 

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

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

іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних 

команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за 

кордоном"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 91 "Про встановлення винагород спортсменам України - чемпіонам, призерам Олімпійських ігор та їх 

тренерам"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 239 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та 

участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та 

Всесвітніх іграх"; 

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

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

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



4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 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  159 774,8  177 939,8  319 228,2  177 939,8  159 774,8  319 228,2 

ВСЬОГО  319 228,2  319 228,2  159 774,8  159 774,8  177 939,8  177 939,8 

Разом надходжень  319 228,2  319 228,2  159 774,8  159 774,8  177 939,8  177 939,8 

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.) 

2210  14 234,8  7 221,7  25 239,6  14 234,8  7 221,7  25 239,6 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2220  2 790,6  824,0  1 446,0  2 790,6  824,0  1 446,0 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2230  147,3  489,1  527,2  147,3  489,1  527,2 Продукти харчування 

2240  33 487,9  9 416,4  21 268,3  33 487,9  9 416,4  21 268,3 Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  94 522,1  40 531,8  49 695,9  94 522,1  40 531,8  49 695,9 Видатки на відрядження 

2282  34 059,4  35 640,8  54 526,1  34 059,4  35 640,8  54 526,1 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

2700  93 064,0  53 511,0  3 936,7  93 064,0  53 511,0  3 936,7 Соціальне забезпечення 

3110  46 922,1  12 140,0  21 300,0  46 922,1  12 140,0  21 300,0 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 



ВСЬОГО  319 228,2  319 228,2  159 774,8  159 774,8  177 939,8  177 939,8 

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   67 582,3  67 582,3 Проведення в Україні та за кордоном 
навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України 

до участі у ХХХII літніх Олімпійських 

іграх 

 2   26 463,7  26 463,7 Витрати, повязані з участю 

національної збірної команди України 

у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 



 3   86 564,0  86 564,0 Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам, та призерам 

ХХХII літніх Олімпійських ігор, а 

також їх тренерам в установленому 

законодавством порядку 

 4   35 968,2  35 968,2 Придбання обладнання та інвентарю 

довгострокового використання, 

необхідних для підготовки 
спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди до 

участі у ХХХII літніх Олімпійських 

іграх 

 5   1 305,8  1 305,8 Забезпечення роботи штабу 

олімпійської підготовки за місцем 

проведення ХХХІІ літніх 

Олімпійських іграх 

 6   1 792,0  1 792,0 Висвітлення в засобах масової 

інформації ходу підготовки та участі  

національної збірної команди України 

у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 

 7   71 379,7  71 379,7 Проведення в Україні та за кордоном 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 
спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України 

до участі у ХХIV зимових 

Олімпійських іграх 

 11 482,5  11 482,5 

 8   10 953,9  10 953,9 Витрати, повязані з участю 

національної збірної команди України 

у ХХІV зимових  Олімпійських іграх 

 9   9 370,5  9 370,5 Витрати, повязані з участю 

національної збірної  команди 

України у ХХІV зимових  

Олімпійських іграх 

 10   1 348,1  1 348,1 Витрати, повязані з участю 

національної збірної команди України 

у ХV зимовому Європейському 

Олімпійському фестиівалі 

 11  Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам, призерам ХV 

зимового Європейського юнацького 
Олімпійського фестивалю, а також іх 

тренерам в установленому 

законодавству порядку 

 12   6 500,0  6 500,0 Виплата винагород спортсменам,  які 

зайняли IV-VI місця на ХХХII літніх 

Олімпійських іграх, та їх тренерам в 

установленому законодавством 

порядку 



 13  Здійснення витрат, пов`язаних із 

забезпеченням участі національної 

збірної команди у ХХІV зимових 

Олімпійських іграх, включаючи 

організацію роботи штабу 

 22 605,6  22 605,6 

 14  Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам та призерам 

ХХІV зимових Олімпійських ігор, а 
також їх тренерам в установленому 

законодавством порядку 

 21 164,0  21 164,0 

 15  Висвітлення в засобах масової 
інформації ходу підготовки та участі 

національної збірної команди у ХХІV 

зимових Олімпійських іграх 

 723,0  723,0 

 16  Проведення в Україні та за кордоном 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди до 

участі у ХІ Всесвітніх іграх 

 14 836,4  14 836,4 

 17  Здійснення витрат, пов`язаних із 
забезпеченням участі національної 

збірної команди у ХІ Всесвітніх іграх, 

включаючи організацію роботи штабу 

 31 541,1  31 541,1 

 18  Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам, призерам ХІ 

Всесвітніх ігор, а також їх тренерам в 

установленому законодавством 

порядку 

 29 120,0  29 120,0 

 19  Висвітлення в засобах масової 

інформації ходу підготовки та участі 

національної збірної команди у ХІ 

Всесвітніх іграх 

 1 500,0  1 500,0 

 20  Придбання обладнання та інвентарю 

довгострокового використання, 

необхідних для підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України 

до участі у ХІ Всесвітніх іграх 

 12 140,0  12 140,0 

 21  Здійснення витрат, пов`язаних із 

забезпеченням участі національної 

збірної команди у ХVI літньому 

Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі, включаючи 

організацію роботи штабу 

 9 191,3  9 191,3 



 22  Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам, призерам 

ХVI літнього Європейського 

юнацького олімпійського фестивалю, 

а також їх тренерам в установленому 

законодавством порядку 

 68,0  68,0 

 23  Здійснення витрат, пов`язаних із 
забезпеченням участі національної 

збірної команди у XV зимовому 

Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі, включаючи 

організацію роботи штабу 

 5 109,9  5 109,9 

 24  Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам, призерам XV 

зимового Європейського юнацького 
олімпійського фестивалю, а також їх 

тренерам в установленому 

законодавством порядку 

 13,0  13,0 

 25  Здійснення витрат, пов`язаних із 

забезпеченням участі національної 

збірної команди у XVІ зимовому 

Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 

 280,0  280,0 

 26  Проведення в Україні та за кордоном 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів - кандидатів до складу 

національної збірної команди України 
до участі у літніх/зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх 

 64 787,7  64 787,7 

 27  Здійснення витрат, пов`язаних із 

забезпеченням участі національної 

збірної команди у літніх/зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх, 

включаючи організацію роботи штабу 

 18 340,9  18 340,9 

 28  Придбання обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, 

необхідних для підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України 

до участі у літніх/зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх 

 6 300,0  6 300,0 

 29  Проведення в Україні та за кордоном 
навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди до 

участі у Всесвітніх та Європейських 

іграх 

 12 971,8  12 971,8 



 30  Здійснення витрат, пов`язаних із 

забезпеченням участі національної 

збірної команди у Всесвітніх та 

Європейських іграх , включаючи 

організацію роботи штабу 

 36 803,5  36 803,5 

 31  Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам, призерам 

Всесвітніх та Європейських іграх, а 
також їх тренерам в установленому 

законодавством порядку 

 3 874,0  3 874,0 

 32  Придбання обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, 

необхідних для підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України 

до участі у Всесвітніх та 

Європейських іграх 

 15 000,0  15 000,0 

 33  Здійснення витрат, пов`язаних із 

забезпеченням участі національної 

збірної команди у літніх/зимових 
Європейських юнацьких олімпійських 

фестивалях, включаючи організацію 

роботи штабу 

 19 370,7  19 370,7 

 34  Виплата винагород 

спортсменам-чемпіонам, призерам 

літніх/зимових Європейських 

юнацьких олімпійських фестивалів, а 

також їх тренерам в установленому 

законодавством порядку 

 62,7  62,7 

 35  Висвітлення в засобах масової 

інформації ходу підготовки та участі 

національної збірної команди України 

в Олімпійських та Юнацьких 

Олімпійських іграх, Весвітніх та 

Європейських іграх, Європейських 

юнацьких Олімпійських фестивалях 

 428,5  428,5 

ВСЬОГО  319 228,2  319 228,2  159 774,8  159 774,8  177 939,8  177 939,8 

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 

осіб Наказ Мінмолодьспорту  339,0 Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України для участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 1  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  321,0 Кількісний склад національної збірної команди України на ХХХII 

літніх Олімпійських іграх 

 2  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  157,0 в т.ч. - кількість спортсменів  3  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  150,0 в т.ч. - кількість тренерів  4  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  14,0 в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем 

проведення ХХII літніх Олімпійських ігор 

 5  

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 91,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном 

 6  

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 
України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 79,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України 

 7  

од. План роботи НОК, 

договори, акти виконаних 

робіт 

 1,0 Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу 

підготовки та участі національної збірної команди України в 

ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 

 8  

 83,0 осіб Наказ Мінмолодьспорту  83,0 Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України для участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх 

 9  

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 
України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 93,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх, 

що проводяться за кордоном 

 10  

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 
України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 4,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх, 

що проводяться на території України 

 11  



осіб Наказ Мінмолодьспорту  58,0 Кількісний склад національної збірної команди України у ХV 

зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

 12  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  32,0 в т.ч. - кількість спортсменів  13  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  26,0 в т.ч. - кількість тренерів  14  

 96,0 осіб Наказ Мінмолодьспорту Кількісний склад національної збірної команди на ХХІV зимових 

Олімпійських іграх (у тому числі: спортсменів - 45, тренерів - 44, 

членів штабу - 7) 

 15  

 2,0 од. Наказ Мінмолодьспорту Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди до участі у ХХІV зимових Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України 

 16  

 17,0 од. Наказ Мінмолодьспорту Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди до участі у ХХІV зимових Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном 

 17  

 155,0 осіб Наказ Мінмолодьспорту Кількісний склад національної збірної команди у ХІ Всесвітніх 
іграх (у тому числі: спортсменів - 100, тренерів - 45, членів штабу - 

10) 

 18  

 20,0 од. Накази Мінмолодьспорту Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 
підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди до участі у ХІ Всесвітніх іграх, що проводяться на 

території України 

 19  

 15,0 од. Накази Мінмолодьспорту Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди до участі у ХІ Всесвітніх іграх, що проводяться за 

кордоном 

 20  

 128,0 осіб Наказ Мінмолодьспорту Кількісний склад національної збірної команди у ХVI літньому 

Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (у тому 

числі: спортсменів - 70, тренерів - 50, членів штабу - 8) 

 21  

 66,0 осіб Наказ Мінмолодьспорту Кількісний склад національної збірної команди у XV зимовому 

Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (у тому 

числі: спортсменів - 35, тренерів - 23, членів штабу - 8) 

 22  

 64,0 осіб Наказ Мінмолодьспорту Кількісний склад національної збірної команди у XVІ зимовому 
Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (у тому 

числі: спортсменів -37, тренерів -19, членів штабу - 8) 

 23  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  70,0 Кількісний склад  національної збірної команди на літніх/зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх (у тому числі: спортсменів - 45, 

тренерів - 25, членів штабу - 0) 

 24  

од. Наказ Мінмолодьспорту  8,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у літніх/зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

 25  

од. Наказ Мінмолодьспорту  62,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у літніх/зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх що проводяться за кордоном 

 26  



осіб Наказ Мінмолодьспорту  371,0 Кількісний склад національної збірної команди України на 

Весвітніх та Європейських іграх (у тому числі: спортсменів - 235, 

тренерів - 120, членів штабу - 16) 

 27  

од. Наказ Мінмолодьспорту  30,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що 

проводяться на території України 

 28  

од. Наказ Мінмолодьспорту  19,0 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у Всесвітніх та  Європейських іграх 

що проводяться за кордоном 

 29  

осіб Наказ Мінмолодьспорту  206,0 Кількісний склад національної збірної команди України на 
літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

(у тому числі: спортсменів -113, тренерів - 77, членів штабу - 16) 

 30  

продукту 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 
проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 10 166,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів  

заключного етапу підготовки до участі у ХХХII літніх 

Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

 1  

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 17 722,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів  

заключного етапу підготовки до участі у ХХХII літніх 

Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном 

 2  

днів Наказ Мінмолодьспорту  16,0 Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на ХХХІІ 

літніх Олімпійських іграх 

 3  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 
договори, видаткові 

накладні 

 2 450,0 Кількість придбаної парадної форми спортсменам і тренерам 

національної збірної команди для забезпечення участі у ХХХІІ 

літніх Олімпійських іграх 

 4  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 214,0 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для забезпечення підготовки національної збірної 

команди до участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 5  

од. План роботи НОК, 

договори, акти виконаних 

робіт 

 40,0 Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 

повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 

збірної команди України в ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 

 6  

од. План роботи НОК, 

договори, акти виконаних 

робіт 

 40,0 у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про 

хід підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди 

України в ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 

 7  



од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 29,0 Кількість винагород, які отримають спортсмени національної 

збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на ХХХII літніх 

Олімпійських іграх 

 8  

од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 21,0 Кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 9  

 84,0 од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 257,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів  
заключного етапу підготовки до участі у у ХХIV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

 10  

 1 958,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 12 900,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів  

заключного етапу підготовки до участі у ХХIV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном 

 11  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 183 765,0 Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 

матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для забезпечення підготовки 

національної збірної команди України до участі у ХХIV зимових 

Олімпійських іграх 

 12  

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 160,0 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у ХХIV зимових 

Олімпійських іграх 

 13  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 880,0 Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 

національної збірної команди, для забезпечення участі у XXIV 

зимових Олімпійських іграх 

 14  

од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 87,0 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки національної збірної 

команди до участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх 

 15  

од. Перелік, затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 580,0 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у ХV зимовому 

Європейському Олімпійському фестивалі 

 16  

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, які отримають спортсмени національної 
збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на ХV зимовому 

Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

 17  



од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на ХV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

 18  

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 26,0 Кількість винагород, які отримають спортсмени національної 
збірної команди України за IV-VI місця, зайняті на ХХХII літніх 

Олімпійських іграх 

 19  

од. Протоколи змагань, списки 

тренерів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 21,0 Кількість винагород, які отримають тренери за IV-VI місця, 

зайняті спортсменами на ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 20  

 411,0 од. План роботи НОК, 

договори, акти виконаних 

робіт 

Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 

повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 

національної збірної команди у ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 21  

 6,0 од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають спортсмени національної 

збірної команди за І-ІІІ місця, зайняті на ХХІV зимових 

Олімпійських іграх 

 22  

 4,0 од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами у ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 23  

 3 774,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 

етапу підготовки до участі у ХІ Всесвітніх іграх, що проводяться 

на території України 

 24  

 2 295,0 од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 
заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 

етапу підготовки до участіу у ХІ Всесвітніх іграх, що проводяться 

за кордоном 

 25  

 39,0 од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають спортсмени національної 

збірної команди за І-ІІІ місця, зайняті на ХІ Всесвітніх іграх 

 26  

 39,0 од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на ХІ Всесвітніх іграх 

 27  



 180,0 од. Перелік, затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 

матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для забезпечення підготовки 

національної збірної команди до участі у ХІ Всесвітніх іграх 

 28  

 2 141,0 од. Перелік затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 
спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у ХІ Всесвітніх 

іграх 

 29  

 670,0 од. Перелік, затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 

національної збірної команди, для забезпечення участі у ХІ 

Всесвітніх іграх 

 30  

 14,0 од. Перелік, затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки національної збірної 

команди до участі у ХІ Всесвітніх іграх 

 31  

 1 140,0 од. План роботи СКУ, 

договори, акти виконаних 

робіт 

Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 

повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 

національної збірної команди у ХІ Всесвітніх іграх 

 32  

 1 283,0 од. Перелік, затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у ХVI літньому 

Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 

 33  

 25,0 од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають спортсмени національної 
збірної команди за І-ІІІ місця, зайняті на ХVI літньому 

Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 

 34  

 51,0 од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на ХVI літньому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 

 35  

 6,0 од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають спортсмени національної 

збірної команди за І-ІІІ місця, зайняті на XV зимовому 

Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 

 36  

 6,0 од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

Кількість винагород, яку отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на XV зимовому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 

 37  

 2 826,0 од. Наказ НОК, договори, 

видаткові накладні 

Кількість придбаної сувенірної продукції для забезпечення участі 
національної збірної команди у XVІ зимовому Європейському 

юнацькому олімпійському фестивалі 

 38  



од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 
заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 1 387,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 

етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 

що проводяться на території України 

 39  

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 
України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 9 299,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 

етапу підготовки до участі у літніх/зимових Олімпійських іграх, 

що проводяться за кордоном 

 40  

од. Перелік затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 100 964,0 Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для забезпечення підготовки 

національної збірної команди України до участі у літніх/зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх 

 41  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 1 610,0 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх 

 42  

од. Перелік затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 560,0 Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 
національної збірної команди, для забезпечення участі у 

літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 43  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 85,0 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для забезпечення підготовки національної збірної 

команди до участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

 44  

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 2 946,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх, що 

проводяться на території України 

 45  

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 2 079,0 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного 

етапу підготовки до участі у Всесвітніх та Європейських іграх що 

проводяться за кордоном 

 46  



од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 70,0 Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 

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

Всесвітніх та Європейських іграх 

 47  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 70,0 Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 

місця, зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх 

 48  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 345 900,0 Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, 

матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для забезпечення підготовки 

національної збірної команди України до участі у Всесвітніх та 

Європейських іграх 

 49  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 999,0 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у Всесвітніх та  

Європейських іграх 

 50  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 2 485,0 Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам 

національної збірної команди, для забезпечення участі у 

Всесвітніх та Європейських іграх 

 51  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 93,0 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для забезпечення підготовки національної збірної 

команди до участі у Всесвітніх та  Європейських іграх 

 52  

од. План роботи НОК, 

договори, акти виконаних 

робіт 

 108,0 Кількість виготовлених та розміщених інформаційних 

повідомлень в ЗМІ про хід підготовки, проводи, зустріч та участь 

збірної команди України у  Всесвітніх та  Європейських іграх 

 53  

од. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 749,0 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення  спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у літніх/зимових 

Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 54  

од. Протоколи змагань, списки 
спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 25,0 Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени 
національної збірної команди України за І-ІІІ місця, зайняті на 

літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 55  

од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 25,0 Прогнозна кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ 

місця, зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських 

юнацьких Олімпійських фестивалях 

 56  

ефективності 



грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 252,7 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на 

території України 

 1  

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 3 094,8 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за 

кордоном 

 2  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 86 201,0 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди України на ХХХII літніх 

Олімпійських іграх 

 3  

грн. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 1 608,8 в т.ч. середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для 

забезпечення участі національної збірної команди України у 

ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 

 4  

грн. Перелік затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 168 075,9 в т.ч. середня вартість одиниці обладнання та інвентарю 
довгострокового використання, придбаного для забезпечення 

підготовки спортсменів національної збірної команди України до 

участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 5  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 81 614,6 Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу 

олімпійської підготовки за місцем проведення ХХХІІ літніх 

Олімпійських ігор 

 6  

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 44 800,0 Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного 

повідомлення в ЗМІ про хід підготовки , проводи, зустріч та 

участь збірної команди України в ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 

 7  

грн. Накази Мінмолодьспорту  1 708 409,0 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 

місця, зайняті на ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 8  

грн. Накази Мінмолодьспорту  1 762 864,3 Середній розмір 1 винагороди тренера, за зайняті спортсменами 

І-ІІІ місця на ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 9  

 2 406,3 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 1 146,7 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх, що проводяться на 

території України 

 10  

 5 761,2 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 5 510,5 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх, що проводяться за 

кордоном 

 11  



грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 85 186,4 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди України на XXIV зимових 

Олімпійських іграх 

 12  

грн. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 19 204,6 Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі у ХХIV зимових 

Олімпійських іграх 

 13  

грн. Перелік затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 17,1 Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для забезпечення підготовки і 

участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх 

 14  

грн. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 2 545,0 Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для 

забезпечення участі національної збірної команди у XXIV зимових 

Олімпійських іграх 

 15  

грн. Перелік затверджений 
наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 125 906,2 Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю 
довгострокового використання придбаного для забезпечення 

підготовки спортсменів національної збірної команди України до 

участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх 

 16  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 23 243,0 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди на ХV зимовому Європейському 

Олімпійському фестивалі 

 17  

грн. Перелік затверджений 

наказом Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 1 851,5 Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення підготовки і участі в ХV зимовому 

Європейському Олімпійському фестивалі 

 18  

грн. Накази Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 
місця, зайняті на ХV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

 19  

грн. Накази Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами 
І-ІІІ місця на ХV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

 20  

грн. Накази Мінмолодьспорту  136 153,8 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен 
національної збірної команди України за IV-VI місця, зайняті на 

ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 21  

грн. Накази Мінмолодьспорту  140 952,4 Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами 

IV-VI місця на ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 22  

 231 188,8 грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди на ХХІV зимових Олімпійських 

іграх 

 23  

 17 057,1 грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу за 

місцем проведення ХХІV зимових Олімпійських ігор (119 

людино-днів) 

 24  

 1 759,1 грн. Договори, акти виконаних 

робіт, план НОК 

Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного 

повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч 

національної збірної команди у ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 25  



 2 025 833,3 грн. Накази Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 

місця, зайняті на ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 26  

 2 252 250,0 грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами 

І-ІІІ місця на ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 27  

 205 586,9 грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди на ХІ Всесвітніх іграх 

 28  

 14 425,0 грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу за 

місцем проведення ХІ Всесвітніх ігор (120 людино-днів) 

 29  

 1 679,0 грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у ХІ Всесвітніх іграх, що проводяться на території України 

 30  

 3 703,7 грн. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня 
навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у ХІ Всесвітніх іграх, що проводяться за кордоном 

 31  

 373 333,3 грн. Накази Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 

місця, зайняті на ХІ Всесвітніх іграх 

 32  

 373 333,3 грн. Накази Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами 

І-ІІІ місця на ХІ Всесвітніх іграх 

 33  

 1 315,8 грн. Договори, акти виконаних 

робіт, план НОК 

Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного 
повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч 

національної збірної команди у ХІ Всесвітніх іграх 

 34  

 72 129,2 грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди на ХVI літньому Європейському 

юнацькому олімпійському фестивалі 

 35  

 9 567,9 грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу за 

місцем проведення ХVI літнього Європейського юнацького 

олімпійського фестивалю (56 людино-днів) 

 36  

 1 460,0 грн. Накази Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 

місця, зайняті на ХVI літньому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 

 37  

 617,7 грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами 

І-ІІІ місця на ХVI літньому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 

 38  

 79 987,9 грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди на XV зимовому Європейському 

юнацькому олімпійському фестивалі 

 39  

 5 347,7 грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу за 

місцем проведення XV зимового Європейського юнацького 

олімпійського фестивалю (88 людино-днів) 

 40  

 1 250,0 грн. Наказ Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 

місця, зайняті на XV зимовому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 

 41  



 916,7 грн. Накази Мінмолодьспорту Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами 

І-ІІІ місця на XV зимовому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі 

 42  

 99,1 грн. Наказ НОК, договори, 

видаткові накладні 

Середня вартість одиниці сувенірної продукції для забезпечення 

участі національної збірної команди у XVІ зимовому 

Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 

 43  

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 2 136,2 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України 

 44  

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 6 648,5 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у літніх/зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном 

 45  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 262 012,9 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди України на літніх/зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх 

 46  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 100 540,8 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди України на Всесвітніх та  

Європейських іграх 

 47  

грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 5 646,6 Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу за 

місцем проведення Всесвітніхта Європейських ігор (208 

людино-днів) 

 48  

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 1 635,7 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у Всесвітніх та  Європейських іграх, що проводяться на 

території України 

 49  

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 3 922,4 Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки до 

участі у Всесвітніх та  Європейських іграх, що проводяться за 

кордоном 

 50  

грн. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 36 428,6 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 

місця, зайняті на Всесвітніх та Європейських іграх 

 51  

грн. Накази Мінмолодьспорту  18 914,3 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  тренер за І-ІІІ місця, 

зайняті спортсменами на Всесвітніх та Європейських іграх 

 52  

грн. Договори, акти виконаних 

робіт, план НОК 

 3 967,6 Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного 
повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч 

національної збірної команди України у Всесвітніх та 

Європейських іграх 

 53  

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів 

України 

 94 062,1 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена 

національної збірної команди України на літніх/зимових 

Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 54  



грн. Накази Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 12 490,8 Середні витрати на забезпечення 1 людино-дня роботи штабу за 

місцем проведення  літнього/зимового Європейських юнацьких 

олімпійських фестивалів 

 55  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  1 440,0 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ 

місця, зайняті на літніх/зимових Європейських юнацьких 

Олімпійських фестивалях 

 56  

грн. Наказ Мінмолодьспорту  1 068,0 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  тренер за І-ІІІ місця, 

зайняті спортсменами на літніх/зимових Європейських юнацьких 

Олімпійських фестивалях 

 57  

якості 

од. Протоколи змагань  1,0 Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 

ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 1  

од. Протоколи змагань  6,0 Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 

ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 2  

од. Протоколи змагань  12,0 Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 

ХХХII літніх Олімпійських іграх 

 3  

відс. Накази Мінмолодьспорту  98,6 Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 

України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального 

призначення, малоцінними предметами та інвентарем, 

матеріалами спортивного призначення, спортивними інвентарем 

індивідуального користуваня, обладнання та інвентарем 

довгострокового використання для підготовки та участі у ХХХII 

літніх Олімпійських іграх 

 4  

відс. Склад національних 

збірних команд України з 

видів спорту, список 

кандидатів, затверджений 

наказами 

Мінмолодьспорту 

 46,3 Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до 

встановлених вимог включені до складу національної збірної 

команди України для участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх, до 

загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної 

збірної команди України 

 5  

відс. Накази Мінмолодьспорту  96,9 Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 

України спортивним одягом, взуттям загального та спеціального 
призначення, малоцінними предметами та інвентарем, 

матеріалами спортивного призначення, спортивними інвентарем 

індивідуального користуваня, обладнання та інвентарем 

довгострокового використання для підготовки та участі у ХХIV 

зимових Олімпійських іграх 

 6  

од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на ХV 

зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

 7  

од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на ХV 

зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

 8  

од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 

ХV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

 9  

відс. Накази Мінмолодьспорту  100,0 Рівень забезпеченості членів національної збірної команди 

України спортивним одягом, взуттям загального призначення для 
підготовки та участі у ХV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

 10  

од. Протоколи змагань  4,0 Кількість IV місць, які посіли спортсмени України на ХХХII літніх 

Олімпійських іграх 

 11  



од. Протоколи змагань  10,0 Кількість V місць, які посіли спортсмени України на ХХХII літніх 

Олімпійських іграх 

 12  

од. Протоколи змагань  6,0 Кількість VI місць, які посіли спортсмени України на ХХХII літніх 

Олімпійських іграх 

 13  

 1,0 од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на  

ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 14  

 1,0 од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 

ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 15  

 1,0 од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України  на 

ХХІV зимових Олімпійських іграх 

 16  

 54,2 відс. Склад національних 

збірних команд України з 

видів спорту, список 

кандидатів, затверджений 

наказами 

Мінмолодьспорту 

Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до 

встановлених вимог, включені до складу національної збірної 

команди для участі у ХХІV зимових Олімпійських іграх, до 

загальної кількості спортсменів-кандидатів до національної 

збірної команди 

 17  

 3,0 разів Протоколи змагань Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України 
нагород на ХХІV зимових Олімпійських іграх в порівнянні з 

попередніми ХХІІІ зимовими Олімпійськими іграми 

 18  

 15,0 од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на ХІ 

Всесвітніх іграх 

 19  

 10,0 од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на ХІ 

Всесвітніх іграх 

 20  

 14,0 од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України  на 

ХІ Всесвітніх іграх 

 21  

 11,4 відс. Протоколи змагань Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України 

нагород на ХІ Всесвітніх іграх в порівнянні з попередніми Х 

Всесвітніми іграми 

 22  

 6,0 од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 

ХVI літньому Європейському юнацькому олімпійському 

фестивалі 

 23  

 7,0 од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 

ХVI літньому Європейському юнацькому олімпійському 

фестивалі 

 24  

 10,0 од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 

ХVI літньому Європейському юнацькому олімпійському 

фестивалі 

 25  

 1,0 од. Протоколи змагань Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XV 

зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 

 26  

 1,0 од. Протоколи змагань Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XV 

зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 

 27  

 1,0 од. Протоколи змагань Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 

XV зимовому Європейському юнацькому олімпійському 

фестивалі 

 28  

 50,0 відс. Протоколи змагань Рівень зростання кількості здобутих спортсменами України 

нагород на XV зимовому Європейському юнацькому 

олімпійському фестивалі в порівнянні з попереднім XІV зимовим 

Європейським юнацьким олімпійським фестивалем 

 29  

од. Протоколи змагань  20,0 Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 

Всесвітніх та Європейських іграх 

 30  
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од. Протоколи змагань  20,0 Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 

Всесвітніх та Європейських іграх 

 31  

од. Протоколи змагань  30,0 Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 

Всесвітніх та Європейських іграх 

 32  

од. Протоколи змагань  6,0 Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на 

літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 33  

од. Протоколи змагань  10,0 Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на 

літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 34  

од. Протоколи змагань  9,0 Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на 

літніх/зимових Європейських юнацьких Олімпійських фестивалях 

 35  

№  

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.) 

ВСЬОГО 

X X X X X в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 

враховані також у спеціальному фонді 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

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 

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 Підтримка та розвиток 
олімпійського, неолімпійського, 

паралімпійського та 

дефлімпійського руху 

 1   159 774,8  319 228,2  177 939,8 

Примітка: 

 319 228,2  159 774,8  177 939,8 ВСЬОГО 

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 за даною бюджетною програмою склали 319 228,2 тис. гривень. Кошти державного бюджету були спрямовані на: 

 

   "Забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх у сумі 226 176,0 тис. грн., а саме: 

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 67 582,3 тис. грн.; 

- витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 26 463,7 тис.грн.; 

- виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 86 564,0 тис.грн. (1 золота, 6 срібна, 12 бронзова нагороди); 

- виплата винагород спортсменам, які посіли ІV, V, VI місця - 6 500,0 тис.грн. (ІV - 4 місця,V - 10 місць,VI - місць); 

- придбання обладнання та інвентарю, необхідних для підготовки спортсменів- кандидатів - 35 968,2 тис.грн.; 

- забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки - 1 305,8 тис.грн.; 

- висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі в Іграх - 1 792,0 тис.грн. 

 

   "Забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у зимових ХХІV Олімпійських іграх 2022 року у сумі 91 704,1 тис.грн., а саме: 

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 71 379,7 тис. грн.; 

- придбання обладнання та інвентарю, необхідних для підготовки спортсменів- кандидатів - 10 953,9 тис.грн.; 



-витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 9 370,5 тис.грн.; 

 

   "Забезпечення участі національної збірної команди у ХV зимовому Європейському юнацькому фестивалі - 1 348,1 тис.грн.; 

 

   Затверджений обсяг видатків у 2022 році становить 116 751,6 тис грн. Кошти державного бюджету будуть спрямовані на: 

 

   "Забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у зимових ХХІV Олімпійських іграх у сумі 36 160,2 тис.грн., а саме: 

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 11 215,9 тис. грн.; 

-витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 17 967,3 тис.грн.; 

-забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки - 1 997,0 тис.грн.; 

-виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 4 520,0 тис.грн. 

-висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі в Іграх - 460,0 тис.грн. 

 

   "Забезпечення підготовки та участі національної збірної команди у ХІ Всесвітніх іграх у сумі - 71 052,1 тис.грн., а саме: 

- проведення заключного етапу підготовки: навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном - 9 677,0 тис. грн.; 

- витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 29 367,1 тис.грн.; 

-забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки - 1 731,0тис.грн.; 

-виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 28 777,0тис.грн. 

-висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі в Іграх - 1 500,0 тис.грн. 

 

   "Забезпечення участі національної збірної команди у XVI літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі у сумі - 9 259,3 тис.грн., а саме: 

- витрати пов'язані з участю національної збірної команди - 8 655,5 тис.грн.; 

-забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки - 535,8 тис.грн.; 

-виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам - 68,0 тис.грн. 

 

   "Забезпечення участі національної збірної команди у XVІ Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 2023 року у сумі - 280,0 тис.грн., а саме 

-витрати пов'язані із придбанням сувенірної продукції- 280,0 тис.грн.; 

 

 

        

   Граничний обсяг видатків на 2023 рік в повному обсязі задовольняє потребу для виконання завдань програми та забезпечує національну збірну команду України з 

урахуванням календарного плану Європейських Олімпійських Комітетів: 

-підготовку та участь в ІІІ літніх Європейських Іграх 2023 року (м. Краків, Польща) - 69077,8 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та призерам ігор та їх тренерам - 

3874,0 тис.грн.); 

-підготовку до ІV зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2023 року (м. Канвон, Південна Корея) - 89428,6 тис.грн.; 

 

-участь в зимовому в XVІ Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі (м. Фріулі - Венеція - Джулія, Італія) - 8392,8 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та 

призерам фестивалю та їх тренерам- 13,0 тис.грн.); 

-участь в XVIІ літньому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі 2023 року (м. Марибор, Словенія) - 11040,6 тис.грн. (в т.ч. винагороди чемпіонам та 

призерам фестивалю та їх тренерам- 49,7 тис.грн.). 



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.) 

 14 234,8 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 15 060,7  14 234,8 2210 

 2 790,6 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 

 2 870,5  2 790,6 2220 

 147,3 Продукти харчування  177,3  147,3 2230 

 33 487,9 Оплата послуг (крім комунальних)  34 025,3  33 487,9 2240 

 94 522,1 Видатки на відрядження  97 623,9  94 522,1 2250 

 34 059,4 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 

 38 983,6  34 059,4 2282 

 93 064,0 Соціальне забезпечення  93 219,0  93 064,0 2700 

 46 922,1 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

 48 389,5  46 922,1 3110 

 319228,2 ВСЬОГО  330 349,8  319228,2 

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 

 7 221,7  25 239,6 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 7 221,7  25 239,6 

 824,0  1 446,0 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали  824,0  1 446,0 

 489,1  527,2 2230 Продукти харчування  489,1  527,2 

 9 416,4  21 268,3 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  9 416,4  21 268,3 

 40 531,8  49 695,9 2250 Видатки на відрядження  40 531,8  49 695,9 

 35 640,8  54 526,1 2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до  

 35 640,8  54 526,1 



заходів розвитку 

 53 511,0  3 936,7 2700 Соціальне забезпечення  53 511,0  3 936,7 

 12 140,0  21 300,0 3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

 12 140,0  21 300,0 

 159 774,8  177 939,8  177 939,8 ВСЬОГО  159 774,8 

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.) 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 15 060,7  14 234,8  765,5  0,0 оплата на забезпечення 
проведення 

навчально-тренувальних зборів 

до участі в зимових 

Олімпійських іграх (державна 

установа "Управління збірних 

команд та забезпечення 

спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення"). 

2220 Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 

 2 870,5  2 790,6 

2230 Продукти харчування  177,3  147,3 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  34 025,3  33 487,9  2 254,4  0,0 оплата на забезпечення 

проведення 
навчально-тренувальних зборів 

до участі в зимових 

Олімпійських іграх (державна 

установа "Управління збірних 

команд та забезпечення 

спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення") 

2250 Видатки на відрядження  97 623,9  94 522,1  341,5  8 784,3  0,0 забезпечення відрядження під 

час проведення 

навчально-тренувальних зборів 

до участі в зимових 

Олімпійських іграх (державна 

установа "Управління збірних 

команд та забезпечення 

спортивних заходів 

"Укрспортзабезпечення") 

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 

 38 983,6  34 059,4 

2700 Соціальне забезпечення  93 219,0  93 064,0 



 

3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

 48 389,5  46 922,1 

ВСЬОГО  330 349,8  319 228,2  341,5  11 804,2  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 

ВСЬОГО 

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) 


