
Міністерство  молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування) 1. 
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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 3411220 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкцію, 
будівельно-ремонтні роботи об`єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових 
палаців/арен та стадіонів 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Розвиток спортивної інфраструктури в регіонах України 

3.2. Завдання бюджетної програми 

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про Фізичну культуру і спорт"; 
Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 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  800 000,0 1 612 893,3  800 000,0 1 612 893,3

ВСЬОГО  1 612 893,3  1 612 893,3  800 000,0  800 000,0

Разом надходжень  1 612 893,3  1 612 893,3  800 000,0  800 000,0

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 

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.) 

3220  1 612 893,3  800 000,0  1 612 893,3  800 000,0 Капітальні трансферти органам 
державного управління інших рівнів 

ВСЬОГО  1 612 893,3  1 612 893,3  800 000,0  800 000,0 

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 

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   1 612 893,3 1 612 893,3Будівництво нових, реконструкція та 
капітальний ремонт існуючих 
спортивних об'єктів 

 800 000,0  800 000,0 

ВСЬОГО  1 612 893,3 1 612 893,3  800 000,0  800 000,0 

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 

 8,0од. Розпорядчий акт Кабінету 
Міністрів України 

 11,0Кількість побудованих, реконструйованих відремонтованих 
спортивних об'єктів 

 1  

ефективності 
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 81 250,0тис.грн. Розпорядчий акт Кабінету 
Міністрів України 

 146 626,7Середні витрати на будівництво, реконструкцію, 
будівельно-ремонтні роботи спортивного об'єкту за рахунок 
коштів державного бюджету 

 1  

якості 

 3,0од. Звіт розпорядників 
бюджетних коштів 

 4,0Кількість спортивних об'єктів зі 100 % будівельною готовністю на 
кінець року 

 1  

№  
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 Будівництво/реконструкція 
обьектів спортивної 
інфраструктури 

 1   650 000,0 500 000,0 

Примітка: 

 500 000,0  650 000,0ВСЬОГО 

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 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" видатки за 
цією бюджетною програмою були скорочені у повному обсязі. 
Будівництво нових спортивних об'єктів та реконструкція існуючих – це основа якісної підготовки спортсменів та високих досягнень на міжнародній арені. Крім того, 
сучасна спортивна інфраструктура це також необхідна умова популяризації здорового способу життя і, як результат – формування здорової нації.   
Реалізація проектів з розвитку спортивної інфраструктури на засадах співфінансування державного та місцевих бюджетів, що сприятиме створенню належних умов 
для розвитку спорту та проведення міських, всеукраїнських та міжнародних змагань з метою реалізації програми Президента України "25 спортивних магнітів". 
У 2023 році додаткові кошти необхідні для реалізації завдань і заходів, визначених Стратегією розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1089, а саме: 
будівництво нових об'єктів спортивної інфраструктури в Україні з урахуванням вимог до проведення офіційних спортивних змагань різного рівня та потреб 
відповідної територіальної громади. Виділення коштів сприятиме завершенню будівництва і введення в експлуатацію спортивних об`єктів, що були розпочаті в 
минулих періодах, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури. 



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.)

 1 612 893,3Капітальні трансферти органам 
державного управління інших 
рівнів 

 1 612 893,33220 

 1612893,3ВСЬОГО  1612893,3

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 

 800 000,03220 Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів 

 800 000,0

 800 000,0ВСЬОГО  800 000,0

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.)

ВСЬОГО 



 

№ 
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 

 800 000,0Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 04 
листопада 2020 року № 1089 "Про затвердження 
Стратегії розвитку фізичної культури і спорту 
на період до 2028 року". 

ст. 48  1   800 000,0

ВСЬОГО  800 000,0  800 000,0

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 
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