
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1 

  КВК  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

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

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами 

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету 

необхідно 
додатково (+) 

граничний 
обсяг 

2022 рік 
(затверджено) 

2021 рік 
(звіт) 

Найменування Код 2023 рік (проект) 

3 4 1 2 5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду 
на 2023 рік 

7 

(тис. грн.)

 800 000,0  800 000,0 1 612 893,3Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі 
реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи об`єктів 
закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують 
розвиток резервного спорту, льодових палаців/ 

3411220 

3220 Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 

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

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

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти) 

Додаткові кошти необхідні для виконання 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. Для цього передбачається виконання таких завдань: 
формування мережі сучасних та привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку, що повинні бути легкодоступними для різних верств 
населення, зокрема для осіб з інвалідністю; 
створення багатофункціональних комунальних спортивних комплексів, спортивних залів для ігрових видів спорту, різних видів єдиноборств, плавальних басейнів, льодових арен, 
спортивних стадіонів за рахунок джерел, не заборонених законодавством. 
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". 

№  
з/п 

Найменування Одиниця виміру 2023 рік (проект)  
в межах доведених 
граничних обсягів  

Джерело інформації  2023 рік (проект) зміни   
у разі передбачення додаткових  

коштів 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 

1



затрат 

од.  1   5,0Кількість побудованих, реконструйованих 
відремонтованих спортивних об'єктів 

Розпорядчий акт 
Кабінету Міністрів 
України 

ефективності 

тис.грн.  1   160 000,0Середні витрати на будівництво, реконструкцію, 
будівельно-ремонтні роботи спортивного об'єкту за 
рахунок коштів державного бюджету 

Розпорядчий акт 
Кабінету Міністрів 
України 

якості 

од.  1   5,0Кількість спортивних об'єктів зі 100 % будівельною 
готовністю на кінець року 

Звіт розпорядників 
бюджетних коштів 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми 

Розвиток спортивної інфраструктури в регіонах України буде уповільнено, що не дасть смогу виконати завдання, визначені актом Кабінету Міністрів України і не дозволить 
завершити будівництво спортивних об`єктів, що були розпочаті в минулих періодах за рахунок бюджетних коштів. 

необхідно 
додатково (+) 

граничний 
обсяг 

2022 рік 
(затверджено) 

2021 рік 
(звіт) 

Найменування Код 2023 рік (проект) 

3 4 1 2 5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду 
на 2023 рік 

7 

(тис. грн.)

 176 558,4  143 105,4Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виконання окремих заходів з реалізації соціального 
проекту «Активні парки - локації здорової України» 

3411250 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  143 105,4  176 558,4
ВСЬОГО  0,0  143 105,4  176 558,4

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти) 

Виділення коштів дозволить залучити координаторів парків, які шляхом надання якісних послуг, сприятимуть залученню до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, 
що створить умови для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, 
формування суспільства, об’єднаного ідеєю здорового та активного життя. 

№  
з/п 

Найменування Одиниця виміру 2023 рік (проект)  
в межах доведених 
граничних обсягів  

Джерело інформації  2023 рік (проект) зміни   
у разі передбачення додаткових  

коштів 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 

продукту 

осіб  1   1 500,0Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені 
до реалізації соціального проекту "Активні парки - 
локації здорової України" 

Договір ЦПХ, акти 
виконаних робіт 

ефективності 

грн.  1   9 808,8Середня вартість послуги, що надає один координатор 
(фахівець) за місяць роботи парку 

Договір ЦПХ, акти 
виконаних робіт 

2



 

якості 

відс.  1   100,0Рівень забезпечення активних прків координаторами 
(фахівцями) 

Договір ЦПХ, акти 
виконаних робіт 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми 

Різні верстви населення не зможуть отримати якісні фізкультурно-оздоровчі послуги, оскільки парки не зможуть функціонувати без координаторів. 

ВСЬОГО:   1 612 893,3  943 105,4  976 558,4

3


