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Додаток  
до наказу Мінмолодьспорту України 
"Про підготовку пропозицій 
бюджетних запитів на 2022-2024 
роки" 
 

П Е Р Е Л І К  
структурних підрозділів Мінмолодьспорту, державних установ,  

віднесених до сфери управління Мінмолодьспорту, громадських організацій – 
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, відповідальних за 
підготовку матеріалів  до бюджетного запиту Мінмолодьспорту  на 2022-2024   роки 

 

КПКВК та назва бюджетної програми  

Структурні підрозділи Мінмолодьспорту, 
державні установи, віднесені до сфери 

управління Мінмолодьспорту, громадські 
організації – розпорядники нижчого рівня та 

одержувачі бюджетних коштів, 
відповідальні за підготовку матеріалів  

3401010 «Керівництво та управління у сфері 
молоді та спорту» 

Відділ господарського та інформаційно-
технічного забезпечення, відділ 
бухгалтерського обліку та звітності, 
відділ міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції, інші структурні 
підрозділи  

3401040 « Наукова і науково-технічна 
діяльність у сфері розвитку молоді та спорту»  

Державний науково-дослідний інститут 
фізичної культури і спорту, Державний 
інститут сімейної та молодіжної 
політики 

3401070 «Здійснення заходів державної 
політики з питань молоді та державна 
підтримка молодіжних та дитячих 
громадських організацій»  

Департамент молодіжної політики, 
відділ національно-патріотичного 
виховання,  
Всеукраїнський молодіжний центр  

3401110 «Розвиток спорту серед осіб з 
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна 
реабілітація»  

Укрцентр «Інваспорт», Національний 
комітет спорту інвалідів України, 
підприємство «Західний реабілітаційно-
спортивний центр» Національного 
комітету спорту інвалідів, підприємство 
об’єднання громадян «Всеукраїнський 
реабілітаційно-відновлювальний 
спортивний центр Національного 
комітету спорту інвалідів України», 
підприємство об’єднання громадян 
«Медіа центр НКСІУ»  

3401120 «Підготовка і участь національних 
збірних команд в Паралімпійських і 
Дефлімпійських іграх» 
 

Укрцентр «Інваспорт», Національний 
комітет спорту інвалідів України 

3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту 
вищих досягнень та резервного спорту»  

Департамент олімпійського спорту, 
департамент фізичної культури та 
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неолімпійських видів спорту, відділ 
інвестицій та розвитку спортивної 
інфраструктури, управління 
«Укрспортзабезпечення», Національний 
антидопінговий центр, Державна школа 
вищої спортивної майстерності, 
Всеукраїнський центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх», 
Державний центр олімпійської 
підготовки з біатлону, Державний центр 
олімпійської підготовки з художньої 
гімнастики, Державний центр 
олімпійської підготовки з зимових видів 
спорту, Західний державний центр 
олімпійської підготовки з легкої 
атлетики, Східний державний центр 
олімпійської підготовки з легкої 
атлетики, Державний центр підготовки зі 
стрибків у воду, Державний центр 
олімпійської підготовки з волейболу 
пляжного, бази олімпійської підготовки 
державної власності 

3401280 «Фінансова підтримка громадських 
організацій фізкультурно-спортивного 
спрямування»  

Департамент олімпійського спорту, 
департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту, 
Національний олімпійський комітет 
України, Спортивний комітет України, 
Центральна рада ФСТ «Україна», 
Центральна школа вищої спортивної 
майстерності ФСТ «Україна», 
Центральна рада ФСТ «Спартак», 
Центральна школа вищої спортивної 
майстерності ФСТ «Спартак», 
Центральна рада ВФСТ «Колос», 
Центральна школа вищої спортивної 
майстерності ВФСТ «Колос» 

3401320 «Підготовка і участь національних 
збірних команд України в міжнародних 
змаганнях, що проводять Міжнародний, 
Європейський олімпійські комітети, 
включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх 
іграх» 

Департамент олімпійського спорту, 
департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту, управління 
«Укрспортзабезпечення», Національний 
олімпійський комітет України, 
Спортивний комітет України 

3401360 «Розвиток спортивної медицини» Департамент олімпійського спорту, 
Український медичний центр спортивної 
медицини  Міністерства молоді та 
спорту України  
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