
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 РІК 

Міністерство молоді та спорту України 3400000 1. 

(найменування головного розпорядника коштів) (КПКВ ДБ) 

2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України 
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 

3. 1040 3401070 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя 

Сприяння розвитку культури волонтерства серед дітей та молоді 

Формування національно-патріотичного виховання шляхом утвердження єдиної національної системи цінностей 

Мета бюджетної програми: 
Забезпечення реалізації проектів та заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя, розвитку культури волонтерства та утвердження 
єдиної національної системи цінностей 

Завдання бюджетної програми: 

Розвиток компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху 1)

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив 2)

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва 3)

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї та
інститутам громадянського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання 

4)

Залучення молоді до процесів ухвалення рішень 5)

Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності 6)

Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання шляхом налагодження взаємодії з суб'єктами
національно-патріотичного виховання 

7)

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

Видатки / надання кредитів 5. 

(тис. грн)



 
Напрями використання бюджетних коштів 

Відхилення 
факту від плану 
зі змінами (+/-) 

Відхилення 
плану зі 

змінами від 
плану (+/-) 

 
Факт 

 
План зі 
змінами 

 
План  

1 2 3 4 5 6 
ВСЬОГО за бюджетною програмою  43 752,1  20 187,0 21 754,2 -21 997,9 -1 567,2

у т. ч.: загальний фонд   43 752,1  19 863,8 21 431,0 -22 321,1 -1 567,2

             спеціальний фонд  0,0  323,2 323,2  323,2  0,0

1. Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової 
соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, виконання яких 
покладено на Мінмолодьспорт, всього 

 7 886,3  2 490,6 2 809,2 -5 077,1 -318,6

 7 886,3у т. ч.: загальний фонд   2 490,6 2 809,2 -5 077,1 -318,6

            спеціальний фонд  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0

2. Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 
розбудові України, всього 

 1 001,5  950,0 950,0 -51,5  0,0

 1 001,5у т. ч.: загальний фонд   950,0 950,0 -51,5  0,0

            спеціальний фонд  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0

3. Обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом 
Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про 
Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі - молодіжні обміни), всього 

 2 000,0  0,0 0,0 -2 000,0  0,0

 2 000,0у т. ч.: загальний фонд   0,0 0,0 -2 000,0  0,0

            спеціальний фонд  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0

4. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським 
організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, 
молоді, жінок та сім'ї, всього 

 13 500,0  6 448,4 7 136,0 -6 364,0 -687,6

 13 500,0у т. ч.: загальний фонд   6 448,4 7 136,0 -6 364,0 -687,6

            спеціальний фонд  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0

5. Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання молоді відповідно 
до плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2017-2020 роки, виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт, всього 

 3 000,0  613,2 698,6 -2 301,4 -85,4

 3 000,0у т. ч.: загальний фонд   613,2 698,6 -2 301,4 -85,4

            спеціальний фонд  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0

6. Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів 
національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 
громадянського суспільства, всього 

 9 000,0  2 636,4 3 064,0 -5 936,0 -427,6

 9 000,0у т. ч.: загальний фонд   2 636,4 3 064,0 -5 936,0 -427,6

            спеціальний фонд  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0



7. Забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний 
центр" (далі - ДУ "ВМЦ"), всього 

 6 475,6  6 159,7 6 207,7 -267,9 -48,0

 6 475,6у т. ч.: загальний фонд   5 836,5 5 884,5 -591,1 -48,0

            спеціальний фонд  0,0  323,2 323,2  323,2  0,0

8. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах 
Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020, всього 

 888,7  888,7 888,7  0,0  0,0

 888,7у т. ч.: загальний фонд   888,7 888,7  0,0  0,0

            спеціальний фонд  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0

Пояснення щодо відхилень: 

Відхилення планових показників зі змінами до плану відбулося внаслідок скорочення витрат відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 №1563-р "Про 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік". 
За напрямом 1 відхилення фактичних показників від планових обумовлене тим, що за результатами проведення заходів у молодіжній сфері, відповідно до поданої інформації 
зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів. 
За напрямом 4-6 відхилення фактичних показників від планових обумовлено тим, що за результатами реалізації проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, відповідно 
до поданої інформації зазначеної у фінансових звітах, виникла економія бюджетних коштів. 
За напрямом 7 відхилення показника факту від плану зі змінами пояснюється тим, що: матеріали, обладнання, інвентар та послуги, були придбані за цінами нижче запланованих, 
також у зв'язку з технічними причинами (а саме: підключення до мережі водопостачання та водовідведення і підключення до електромережі) не в повному обсязі використані кошти 
на комунальні послуги, кошти на відрядження і навчання у зв'язку з введенням карантинних обмежень (щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19). 
Відхилення показника по спеціальному фонду обумовлено тим, що впродовж 2020 року за іншими джерелами власних надходжень ДУ "ВМЦ" було отримано благодійні внески, 
гранти та дарунки на суму 323 187,70 грн. (були спрямовані на придбання ліцензійного доступу онлайн сервісу G Suite Enterprice, придбання замінного картриджу Xerox, придбання 
масок медичних, право ліцензійного використання шрифтів Noir Pro та програмний засіб веб портал muv.in.ua). 

(тис. грн)

 
КЕКВ/ 
ККК Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальний 
фонд 

Загальний фонд Загальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

План План зі змінами Факт 
Відхилення плану зі змінами 

від плану (+/-) 
Відхилення факту від плану зі 

змінами (+/-) 

 3 131,1  0,0  3 229,5  0,0 3 236,8  0,0  105,7  0,0 -7,3  0,02111 

 688,8  0,0  722,0  0,0 722,0  0,0  33,2  0,0  0,0  0,02112 

 1 692,3  0,0  802,7  2,7 812,3  2,7 -880,0  2,7 -9,6  0,02210 

 9 859,6  0,0  3 016,3  13,9 3 359,6  13,9 -6 500,0  13,9 -343,3  0,02240 

 32,4  0,0  17,5  0,0 32,4  0,0  0,0  0,0 -14,9  0,02250 

 336,9  0,0  336,9  0,0 336,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,02271 

 51,2  0,0  0,0  0,0 1,2  0,0 -50,0  0,0 -1,2  0,02272 

 678,1  0,0  0,0  0,0 8,1  0,0 -670,0  0,0 -8,1  0,02273 

 14,4  0,0  4,9  0,0 14,4  0,0  0,0  0,0 -9,5  0,02275 

 2 254,4  0,0  199,2  0,0 254,4  0,0 -2 000,0  0,0 -55,2  0,02282 

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



 22 500,0  0,0  9 084,8  0,0 10 200,0  0,0 -12 300,0  0,0 -1 115,2  0,02610 

 1 000,0  0,0  950,0  0,0 950,0  0,0 -50,0  0,0  0,0  0,02730 

 12,9  0,0  0,0  0,0 2,9  0,0 -10,0  0,0 -2,9  0,02800 

 1 500,0  0,0  1 500,0  0,0 1 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,03110 

 0,0  0,0  0,0  306,6 0,0  306,6  0,0  306,6  0,0  0,03160 

-1 567,2  323,2-22 321,1 323,2 19 863,8 323,2 21 431,0  0,0 0,0  43 752,1 Всього 

Кількість змін до плану 2 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 

Пояснення щодо відхилень: 

Пояснення надані в пункті 5.1 

Стан фінансової дисципліни 

КЕКВ / ККК 

(тис. грн)

на початок звітного 
року 

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

всього з неї прострочена 
на кінець звітного року 

2 3 4 1 

на початок звітного 
року 

5 
всього 

6 

на кінець звітного року 
з неї прострочена 

7 
ВСЬОГО за 
бюджетною 
програмою 

 0,0  0,0  0,0  888,7  0,0  0,0

Загальний 
фонд, всього 

 0,0  0,0  0,0  888,7  0,0  0,0

 0,0  0,0  0,0  34,2  0,0  0,02210 

 0,0  0,0  0,0  854,5  0,0  0,03110 

6. 

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

На кінець 2020 року кредиторська заборгованість відсутня. 

7. Результативні показники 

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів 

 
Результативні показники 

Відхилення 
факту від плану 
зі змінами (+/-) 

Відхилення 
плану зі 

змінами від 
плану (+/-) 

 
Факт 

 
План зі 
змінами 

 
План  

1 2 3 4 5 6 
1. Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 

Кількість заходів, спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя, всього, у тому числі: (од.) 

 32,0  16,0  16,0 -16,0  0,0



Кількість освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, 
конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), у тому числі: (од.) 

 14,0  10,0  10,0 -4,0  0,0

кількість заходів (семінар-тренінгів,тренінгів, таборів), проведених ДУ "ВМЦ" 
(од.) 

 6,0  5,0  5,0 -1,0  0,0

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій, конференцій, 
семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), у тому 
числі: 
 (од.) 

 15,0  6,0  6,0 -9,0  0,0

кількість заходів (форумів, акцій), проведених ДУ "ВМЦ" (од.)  6,0  4,0  4,0 -2,0  0,0

Кількість учасників освітньо-виховних заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, 
семінарів, конференцій, таборів, акцій, форумів, круглих столів), спрямованих 
на підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя, у 
тому числі: (осіб) 

 17 205,0  16 090,0  16 090,0 -1 115,0  0,0

кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ" (осіб)  16 625,0  14 820,0  14 820,0 -1 805,0  0,0

Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (форумів, акцій, 
конференцій, семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, 
семінар-тренінгів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя, у тому числі: (осіб) 

 56 120,0  26 154,0  36 117,0 -29 966,0  9 963,0

кількість учасників, які взяли участь у заходах ДУ "ВМЦ" (осіб)  10 445,0  5 035,0  14 998,0 -5 410,0  9 963,0

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних 
заходах (тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, конференцій, таборів, акцій, 
форумів, круглих столів), спрямованих на підвищення рівня активності молоді 
та її інтеграції в суспільне життя (грн.) 

 120,9  105,9  94,8 -15,0 -11,1

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах (форумів, акцій, конференцій, семінарів, 
фестивалів, тренінгів, круглих столів, семінар-тренінгів), спрямованих на 
підвищення рівня активності молоді та її інтеграції в суспільне життя (грн.) 

 86,0  42,3  26,7 -43,7 -15,6

Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в 
суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 7,8  5,4  5,5 -2,4  0,1

Кількість дітей та молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток 
волонтерства в України (осіб) 

 200,0  820,0  820,0  620,0  0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Упродовж 2020 року Міністерством було досягнуто запланованих результатів за напрямом, а саме:  
- проведено 16 заходів, спрямованих на розвиток компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого, участь в яких взяли 52207 
молодих людей. 
В цілому 5,5 % молоді взяло участь у проектах та заходах державної політики у молодіжній сфері. 

2. Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 

Розмір премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 
розбудові України (тис.грн.) 

 50,0  50,0  50,0  0,0  0,0

Кількість премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення   20,0  19,0  19,0 -1,0  0,0



молоді у розбудові України 
 (од.) 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Упродовж 2020 року Міністерством було досягнуто запланованих результатів за напрямом, а саме: відзначено здобутки 19 молодих людей, 
відповідною премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, розміром 50 тис. грн кожна. 

4. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та 
сім'ї 

Кількість проектів молодіжних ти дитячих громадських організацій, які 
підтримані конкурсною комісією, у тому числі: (од.) 

 45,0  34,0  33,0 -11,0 -1,0

Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, 
спрямованих на формування громадської позиції (од.) 

 25,0  18,0  18,0 -7,0  0,0

Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, 
спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу 
життя та культури здоров'я серед молоді (од.) 

 9,0  9,0  8,0  0,0 -1,0

Кількість проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на 
створення умов з метою працевлаштування молоді (од.) 

 2,0  2,0  2,0  0,0  0,0

Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, 
спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на 
тимчасово окупованій території України, та внутрішньо-переміщених осіб (од.) 

 6,0  4,0  4,0 -2,0  0,0

Кількість проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, 
спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного 
співробітництва (од.) 

 3,0  1,0  1,0 -2,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на формування громадської позиції (осіб) 

 521 500,0  321 157,0  321 157,0 -200 343,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і 
безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді (осіб) 

 183 000,0  182 000,0  179 200,0 -1 000,0 -2 800,0

Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних громадських 
організацій, спрямованих на створення умов з метою працевлаштування молоді 
(осіб) 

 8 500,0  3 000,0  3 000,0 -5 500,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на забезпечення партнерської підтримки молоді, що 
проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо 
переміщених осіб (осіб) 

 45 000,0  22 000,0  22 000,0 -23 000,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного 
співробітництва (осіб) 

 22 000,0  1 200,0  1 200,0 -20 800,0  0,0

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, спрямованих на  

 14,7  11,1  10,1 -3,6 -1,0



формування громадської позиції (грн.) 

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, спрямованих на популяризацію та 
утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров'я 
серед молоді (грн.) 

 14,6  11,5  10,4 -3,1 -1,1

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних 
громадських організацій, спрямованих на створення умов з метою 
працевлаштування молоді (грн.) 

 69,4  143,3  130,0  73,9 -13,3

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення партнерської 
підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та 
внутрішньо переміщених осіб (грн.) 

 40,2  43,0  43,0  2,8  0,0

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, спрямованих на забезпечення розвитку 
міжнародного молодіжного співробітництва (грн.) 

 35,5  96,9  0,0  61,4 -96,9

Відсоток молоді, яка підвищить рівень активності та інтеграції в суспільне 
життя завдяки участі в проектах молодіжних та дитячих громадських 
організацій, від загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 7,2  5,0  5,0 -2,2  0,0

Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в 
суспільне життя, від загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 7,8  5,4  5,5 -2,4  0,1

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Упродовж 2020 року Міністерством було досягнуто запланованих результатів за напрямом, а саме: надано фінансову підтримку молодіжним та 
дитячим громадським організаціям на реалізацію  33 проектів загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї участь в яких 
взяли 526 557 молодих людей. 
В цілому 5,5 % молоді взяло участь у проектах та заходах державної політики у молодіжній сфері. 

5. Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання молоді відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2017-2020 роки, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт 

Кількість заходів з реалізації національно-патріотичного виховання молоді, 
всього, у тому числі: (од.) 

 12,0  5,0  5,0 -7,0  0,0

Кількість освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, 
таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді (од.) 

 5,0  3,0  3,0 -2,0  0,0

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, ігор, 
вишколів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді (од.) 

 5,0  2,0  2,0 -3,0  0,0

Кількість учасників освітньо-виховних заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, 
акцій, таборів, тренінгів, ігор) національно-патріотичного виховання молоді 
(осіб) 

 28 000,0  14 000,0  14 000,0 -14 000,0  0,0

Кількість учасників інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів-тренінгів, 
ігор, вишколів, акцій) національно-патріотичного виховання молоді (осіб) 

 102 000,0  37 000,0  37 000,0 -65 000,0  0,0

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в освітньо-виховних 
заходах (семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, таборів, тренінгів, ігор) 
національно-патріотичного виховання молоді (грн.) 

 32,9  24,9  19,4 -8,0 -5,5



Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах (семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, 
акцій) національно-патріотичного виховання молоді (грн.) 

 17,5  9,5  9,2 -8,0 -0,3

Відсоток молоді, яка долучиться до розвитку національно-патріотичного 
виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від 
загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 4,9  2,1  2,1 -2,8  0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Упродовж 2020 року Міністерством було досягнуто запланованих результатів за напрямом, а саме: проведено 5  всеукраїнських  заходів, які 
спрямовані формування єдиних підходів та розвиток національно-патріотичного виховання, в яких взяло участь  51 000 осіб. 
В цілому 2,1% молоді, долучилась до розвитку національно-патріотичного виховання  шляхом формування єдиної  національної системи 
цінностей. 

6. Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства 

Кількість проектів національно-патріотичного виховання інститутів 
громадянського суспільства, які підтримані конкурсною комісією (од.) 

 37,0  15,0  15,0 -22,0  0,0

Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді (од.) 

 12,0  5,0  5,0 -7,0  0,0

Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
популяризацію національної духовно-культурної спадщини (од.) 

 9,0  3,0  3,0 -6,0  0,0

Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
підвищення рівня знань про видатних особистостей українського 
державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і 
територіальну цілісність України 
 (од.) 

 7,0  2,0  2,0 -5,0  0,0

Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
збільшення чисельності членів громадських об'єднань, діяльність яких 
спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді (од.) 

 4,0  4,0  4,0  0,0  0,0

Кількість проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на 
підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 
(од.) 

 3,0  1,0  1,0 -2,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського 
суспільства, спрямованими на формування ціннісних орієнтирів та 
утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді (осіб) 

 110 000,0  32 000,0  32 000,0 -78 000,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського 
суспільства, спрямованими на популяризацію національної духовно-культурної 
спадщини (осіб) 

 100 000,0  25 000,0  25 000,0 -75 000,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського 
суспільства, спрямованими на підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського 
народу за незалежність і територіальну цілісність України (осіб) 

 118 000,0  68 000,0  68 000,0 -50 000,0  0,0



Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського 
суспільства, спрямованими на збільшення чисельності членів громадських 
об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді (осіб) 

 40 000,0  32 500,0  32 500,0 -7 500,0  0,0

Кількість учасників, охоплених проектами інститутів громадянського 
суспільства, спрямованими на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (осіб) 

 19 000,0  15 000,0  15 000,0 -4 000,0  0,0

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів 
та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді (грн.) 

 27,9  27,0  26,1 -0,9 -0,9

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих на популяризацію національної 
духовно-культурної спадщини (грн.) 

 28,7  30,8  26,8  2,1 -4,0

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих на підвищення рівня знань про 
видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби 
українського народу за незалежність і територіальну цілісність України (грн.) 

 22,7  5,6  5,1 -17,1 -0,5

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих на збільшення чисельності членів 
громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді (грн.) 

 18,8  23,1  19,5  4,3 -3,6

Середні витрати на забезпечення участі однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих на підготовку громадських 
активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (грн.) 

 34,2  20,0  10,0 -14,2 -10,0

Відсоток молоді, яка долучиться до розвитку національно-патріотичного 
виховання шляхом формування єдиної національної системи цінностей, від 
загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 4,9  2,1  2,1 -2,8  0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Упродовж 2020 року Міністерством було досягнуто запланованих результатів за напрямом, а саме: реалізовано 12 проектів інститутами 
громадянського суспільства, які спрямовані формування єдиних підходів та розвиток національно-патріотичного виховання, в яких взяло участь 172 
500 осіб. 
В цілому 2,1% молоді, долучилась до розвитку національно-патріотичного виховання  шляхом формування єдиної  національної системи 
цінностей. 

7. Забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (далі - ДУ "ВМЦ") 

Кількість штатних посад працівників ДУ "ВМЦ" (од.)  30,0  30,0  24,5  0,0 -5,5

Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в партнерстві з організаціями 
громадянського суспільства (од.) 

 21,0  21,0  89,0  0,0  68,0

Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про наявні   89 000,0  89 000,0  255 670,0  0,0  166 670,0



можливості для молоді (осіб) 

Кількість видів інформаційно-методичних матеріалів для розвитку молодіжних 
центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ" (од.) 

 5,0  5,0  15,0  0,0  10,0

Кількість інформаційних кампаній та відеоматеріалів розроблених ДУ "ВМЦ" 
(од.) 

 13,0  13,0  26,0  0,0  13,0

Кількість учасників, які взяли участь у заходах, проведених ДУ "ВМЦ" в 
партнерстві з організаціями громадянського суспільства (осіб) 

 610,0  610,0  5 274,0  0,0  4 664,0

Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та оргтехніки (комп'ютерів, 
серверного обладнання та оргтехніки) (од.) 

 34,0  34,0  38,0  0,0  4,0

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ДУ "ВМЦ", в тому 
числі (грн.) 

 194 336,7  174 633,3  211 879,4 -19 703,4  37 246,1

середньомісячна заробітна плата 1 працівника ДУ "ВМЦ" (грн.)  8 697,5  8 991,1  10 984,7  293,6  1 993,6

Середня вартість одиниці придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки (грн.)  18 985,5  18 985,3  16 093,1 -0,2 -2 892,2

Збільшення кількості молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано інформацію про 
можливості розвитку, у порівнянні з минулим роком (відс.) 

 12,7  12,7  187,3  0,0  174,6

Кількість молодіжних центрів, що отримують методичне та інформаційне 
забезпечення від ДУ "ВМЦ (од.) 

 183,0  183,0  254,0  0,0  71,0

 0,0  0,0  0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Упродовж 2020 року Міністерством було досягнуто запланованих результатів за напрямом, а саме: забезпечено роботу державної установи 
«Всеукраїнський молодіжний центр», яка сприяє розвитку системи  молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності; 

8. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 

Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 (відс.)  100,0  100,0  100,0  0,0  0,0

 0,0  0,0  0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 На кінець 2020 року кредиторська заборгованість відсутня 

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року 

 
Напрями використання бюджетних 
коштів / результативні показники 

2019 рік  
(факт за рік,  що  передує звітному) 

2020 рік  
(факт за звітний рік) Відхилення (+/-) 

Всього 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Всього 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, виконання яких покладено на 
Мінмолодьспорт 



Кількість заходів, спрямованих на 
підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя, всього, у 
тому числі: (од.) 

 70,0  16,0 70,0  16,0 -54,0-54,0

Кількість освітньо-виховних заходів 
(тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, 
конференцій, таборів, акцій, форумів, 
круглих столів), у тому числі: (од.) 

 20,0  10,0 20,0  10,0 -10,0-10,0

кількість заходів 
(семінар-тренінгів,тренінгів, таборів), 
проведених ДУ "ВМЦ" (од.) 

 5,0 0,0  5,0  5,0

Кількість інформаційно-просвітницьких 
заходів (форумів, акцій, конференцій, 
семінарів, фестивалів, тренінгів, круглих 
столів, семінар-тренінгів), у тому числі: 
 (од.) 

 44,0  6,0 44,0  6,0 -38,0-38,0

кількість заходів (форумів, акцій), 
проведених ДУ "ВМЦ" (од.) 

 5,0  4,0 5,0  4,0 -1,0-1,0

Кількість культурологічних заходів 
(фестивалів) державної політики у 
молодіжній сфері, у тому числі: (од.) 

 4,0 4,0  0,0 -4,0

кількість заходів (форумів), проведених 
ДУ "ВМЦ" (од.) 

 1,0 1,0  0,0 -1,0

Кількість експертно-аналітичних заходів 
(доповідь, репрезентативне соціологічне 
дослідження, опитування, моніторинг) 
державної політики у молодіжній сфері 
(од.) 

 2,0 2,0  0,0 -2,0

Кількість учасників освітньо-виховних 
заходів (тренінгів, семінар-тренінгів, 
семінарів, конференцій, таборів, акцій, 
форумів, круглих столів), спрямованих на 
підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя, у тому числі: 
(осіб) 

 24 455,0  16 090,0 24 455,0  16 090,0 -8 365,0-8 365,0

кількість учасників, які взяли участь у 
заходах ДУ "ВМЦ" (осіб) 

 147 810,0  14 820,0 147 810,0  14 820,0 -132 990,0-132 990,0

Кількість учасників 
інформаційно-просвітницьких заходів 
(форумів, акцій, конференцій, семінарів, 
фестивалів, тренінгів, круглих столів, 
семінар-тренінгів), спрямованих на 
підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя, у тому числі: 
(осіб) 

 36 117,0 368 048,0  36 117,0 -331 931,0



кількість учасників, які взяли участь у 
заходах ДУ "ВМЦ" (осіб) 

 147 810,0  14 998,0 147 810,0  14 998,0 -132 812,0-132 812,0

Кількість учасників культурологічних 
заходів (фестивалів) державної політики у 
молодіжній сфері (осіб) 

 18 980,0 18 980,0  0,0 -18 980,0

Кількість учасників, які взяли участь у 
заходах ДУ "ВМЦ" (осіб) 

 6 000,0 6 000,0  0,0 -6 000,0

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в освітньо-виховних заходах 
(тренінгів, семінар-тренінгів, семінарів, 
конференцій, таборів, акцій, форумів, 
круглих столів), спрямованих на 
підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя (грн.) 

 120,7  94,8 120,7  94,8 -25,9-25,9

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах 
(форумів, акцій, конференцій, семінарів, 
фестивалів, тренінгів, круглих столів, 
семінар-тренінгів), спрямованих на 
підвищення рівня активності молоді та її 
інтеграції в суспільне життя (грн.) 

 31,2  26,7 31,2  26,7 -4,5-4,5

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в культурологвчних заходах 
(фестивалів) державної політики у 
молодіжній сфері (грн.) 

 47,3 47,3  0,0 -47,3

Середні витрати на один 
експертно-аналітичний захід державної 
політики у молодіжній сфері (тис.грн.) 

 162,0 162,0  0,0 -162,0

Відсоток молоді, яка підвищить рівень 
своєї активності та інтеграції в суспільне 
життя, від загальної кількості молоді в 
Україні (відс.) 

 11,4  5,5 11,4  5,5 -5,9-5,9

Кількість дітей та молоді, залученої до 
заходів, спрямованих на розвиток 
волонтерства в України (осіб) 

 820,0 0,0  820,0  820,0

Збільшення кількості молоді, з якою 
проведено роботу щодо первинної, 
вторинної занятості та самозайнятості, у 
порівнянні з минулим роком (разів) 

 1,7 1,7  0,0 -1,7



Збільшення кількості молоді, що отримала 
позитивний європейський досвід шляхом 
участі у молодіжних обмінах, міжнародних 
заходах та проектах молодіжних 
громадських організацій, у порівнянні з 
минулим роком (разів) 

 7,1 7,1  0,0 -7,1

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зниження динаміки показників відбулося у зв'язку з тим, що у 2020 році було передбачено менший обсяг видатків ніж в 2019 році, також у зв'язку із встановленням карантину та 
запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19 була відмінена частина 
заходів або проведена з меншою кількістю учасників. 

2. Виплата премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 

Розмір премії Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення молоді у розбудові 
України (тис.грн.) 

 50,0  50,0 50,0  50,0  0,0 0,0

Кількість премій Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у 
розбудові України 
 (од.) 

 20,0  19,0 20,0  19,0 -1,0-1,0

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Показники не мають значних відмінностей, оскільки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2007 № 1333 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові України" затверджена, як максимальна кількість лауреатів премій Кабінету Міністрів України так і її розмір. 
3. Обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви і Договору між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі - молодіжні обміни) 
Кількість проектів з молодіжних обмінів 
(од.) 

 19,0 19,0  0,0 -19,0

Кількість учасників молодіжних обмінів 
(осіб) 

 562,0 562,0  0,0 -562,0

Середні витрати на одного учасника 
молодіжних обмінів (грн.) 

 7 095,3 7 095,3  0,0 -7 095,3

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У зв'язку з протиепідемічними обмеженнями, спричиненими значним поширенням у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19, заявки, подані до Міністерства молоді та 
спорту України на конкурси в рамках здійснення обмінів молоддю України та Литви, та Українсько-Польських обмінів молоддю, не були реалізовані. 
4. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та 
сім'ї 
Кількість проектів молодіжних ти дитячих 
громадських організацій, які підтримані 
конкурсною комісією, у тому числі: (од.) 

 50,0  33,0 50,0  33,0 -17,0-17,0

Кількість проектів молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованих на 
формування громадської позиції (од.) 

 29,0  18,0 29,0  18,0 -11,0-11,0



Кількість проектів молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованих на 
популяризацію та утвердження здорового і 
безпечного способу життя та культури 
здоров'я серед молоді (од.) 

 9,0  8,0 9,0  8,0 -1,0-1,0

Кількість проектів молодіжних 
громадських організацій, спрямованих на 
створення умов з метою працевлаштування 
молоді (од.) 

 5,0  2,0 5,0  2,0 -3,0-3,0

Кількість проектів молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованих на 
забезпечення партнерської підтримки 
молоді, що проживає на тимчасово 
окупованій території України, та 
внутрішньо-переміщених осіб (од.) 

 4,0  4,0 4,0  4,0  0,0 0,0

Кількість проектів молодіжних та дитячих 
громадських організацій, спрямованих на 
забезпечення розвитку міжнародного 
молодіжного співробітництва (од.) 

 3,0  1,0 3,0  1,0 -2,0-2,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на формування 
громадської позиції (осіб) 

 525 583,0  321 157,0 525 583,0  321 157,0 -204 426,0-204 426,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на 
популяризацію та утвердження здорового і 
безпечного способу життя та культури 
здоров'я серед молоді (осіб) 

 133 100,0  179 200,0 133 100,0  179 200,0  46 100,0 46 100,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
молодіжних громадських організацій, 
спрямованих на створення умов з метою 
працевлаштування молоді (осіб) 

 38 500,0  3 000,0 38 500,0  3 000,0 -35 500,0-35 500,0



Кількість учасників, охоплених проектами 
молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на забезпечення 
партнерської підтримки молоді, що 
проживає на тимчасово окупованій 
території України, та внутрішньо 
переміщених осіб (осіб) 

 10 220,0  22 000,0 10 220,0  22 000,0  11 780,0 11 780,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
молодіжних та дитячих громадських 
організацій, спрямованих на забезпечення 
розвитку міжнародного молодіжного 
співробітництва (осіб) 

 110 600,0  1 200,0 110 600,0  1 200,0 -109 400,0-109 400,0

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, 
спрямованих на формування громадської 
позиції (грн.) 

 11,6  10,1 11,6  10,1 -1,5-1,5

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, 
спрямованих на популяризацію та 
утвердження здорового та безпечного 
способу життя та культури здоров'я серед 
молоді (грн.) 

 16,4  10,4 16,4  10,4 -6,0-6,0

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах молодіжних 
громадських організацій, спрямованих на 
створення умов з метою працевлаштування 
молоді (грн.) 

 30,6  130,0 30,6  130,0  99,4 99,4

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, 
спрямованих на забезпечення партнерської 
підтримки молоді, що проживає на 
тимчасово окупованій території України, 
та внутрішньо переміщених осіб (грн.) 

 95,8  43,0 95,8  43,0 -52,8-52,8

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, 
спрямованих на забезпечення розвитку 
міжнародного молодіжного 
співробітництва (грн.) 

 4,7  0,0 4,7  0,0 -4,7



Відсоток молоді, яка підвищить рівень 
активності та інтеграції в суспільне життя 
завдяки участі в проектах молодіжних та 
дитячих громадських організацій, від 
загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 5,0 0,0  5,0  5,0

Відсоток молоді, яка підвищить рівень 
своєї активності та інтеграції в суспільне 
життя, від загальної кількості молоді в 
Україні (відс.) 

 5,5 0,0  5,5  5,5

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зниження динаміки показників відбулося у зв'язку з тим, що у 2020 році було передбачено менше видатків ніж в 2019 році, також у зв'язку із встановленням карантину та 
запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19 була відмінена частина 
проектів або пронкти реалізовані з меншою кількістю учасників. 

5. Здійснення заходів з національно-патріотичного виховання молоді відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2017-2020 роки, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт 
Кількість заходів з реалізації 
національно-патріотичного виховання 
молоді, всього, у тому числі: (од.) 

 29,0  5,0 29,0  5,0 -24,0-24,0

Кількість освітньо-виховних заходів 
(семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, 
таборів, тренінгів, ігор) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (од.) 

 15,0  3,0 15,0  3,0 -12,0-12,0

Кількість інформаційно-просвітницьких 
заходів (семінарів-тренінгів, ігор, 
вишколів, акцій) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (од.) 

 7,0  2,0 7,0  2,0 -5,0-5,0

Кількість культурологічних заходів 
(фестивалів, акцій) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (од.) 

 7,0 7,0  0,0 -7,0

Кількість учасників освітньо-виховних 
заходів (семінарів-тренінгів, вишколів, 
акцій, таборів, тренінгів, ігор) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (осіб) 

 76 950,0  14 000,0 76 950,0  14 000,0 -62 950,0-62 950,0

Кількість учасників 
інформаційно-просвітницьких заходів 
(семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (осіб) 

 141 400,0  37 000,0 141 400,0  37 000,0 -104 400,0-104 400,0

Кількість учасників культурологічних 
заходів (фестивалів, акцій) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (осіб) 

 111 000,0 111 000,0  0,0 -111 000,0



Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в освітньо-виховних заходах 
(семінарів-тренінгів, вишколів, акцій, 
таборів, тренінгів, ігор) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (грн.) 

 41,0  19,4 41,0  19,4 -21,6-21,6

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в 
інформаційно-просвітницьких заходах 
(семінарів-тренінгів, ігор, вишколів, акцій) 
національно-патріотичного виховання 
молоді (грн.) 

 24,6  9,2 24,6  9,2 -15,4-15,4

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в культурологічних заходах 
(фестивалів, акцій) 
національно-патріотичного виховання 
(грн.) 

 16,6 16,6  0,0 -16,6

Відсоток молоді, яка долучиться до 
розвитку національно-патріотичного 
виховання шляхом формування єдиної 
національної системи цінностей, від 
загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 2,1 0,0  2,1  2,1

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зниження динаміки показників відбулося у зв'язку з тим, що у 2020 році було передбачено менше видатків ніж в 2019 році, також у зв'язку із встановленням карантину та 
запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19 була відмінена частина 
заходів або проведена з меншою кількістю учасників. 

6. Надання фінансової підтримки Молодіжній організації "Пласт - Національна скаутська організація України" (далі - МО "Пласт") 

Кількість заходів, які будуть проведені МО 
"Пласт", всього, у тому числі: (од.) 

 69,0 69,0  0,0 -69,0

Кількість освітньо-виховних заходів, які 
будуть проведені МО "Пласт" (вишколів, 
ігор, конференцій, семінарів, 
семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів) 
(од.) 

 66,0 66,0  0,0 -66,0

Кількість культурологічних заходів, які 
будуть проведені МО "Пласт" (фестивалів) 
(од.) 

 3,0 3,0  0,0 -3,0

Кількість учасників, охоплених 
освітньо-виховними заходами  МО 
"Пласт" (акцій, вишколів, ігор, 
конференцій, семінарів, 
семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів) 
(осіб) 

 7 238,0 7 238,0  0,0 -7 238,0



Кількість учасників, охоплених 
культурологічними заходами  МО "Пласт" 
(фестивалів) (осіб) 

 7 400,0 7 400,0  0,0 -7 400,0

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в освітньо-виховних заходах 
МО "Пласт" (акцій, вишколів, ігор, 
конференцій, семінарів, 
семінарів-тренінгів, таборів, тренінгів) 
(грн.) 

 636,7 636,7  0,0 -636,7

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в культурологічних заходах 
МО "Пласт" (фестивалів) (грн.) 

 270,2 270,2  0,0 -270,2

Збільшення кількості молоді, охопленої 
заходами МО "Пласт", у порівнянні з 
минулим роком (відс.) 

 34,8 34,8  0,0 -34,8

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 В 2020 році видатки на фінансування підтримки Молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України" не виділялися окремим напрямком, в зв'язку з чим 
зазначена організація мала можливість отримати фінансову підтримку за результатами конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1049 від 
12.10.2011 року "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка". 

7. Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства 

Кількість проектів 
національно-патріотичного виховання 
інститутів громадянського суспільства, які 
підтримані конкурсною комісією (од.) 

 38,0  15,0 38,0  15,0 -23,0-23,0

Кількість проектів інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на формування ціннісних орієнтирів та 
утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді (од.) 

 14,0  5,0 14,0  5,0 -9,0-9,0

Кількість проектів інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на популяризацію національної 
духовно-культурної спадщини (од.) 

 5,0  3,0 5,0  3,0 -2,0-2,0

Кількість проектів інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського 
державотворення та героїв боротьби 
українського народу за незалежність і 
територіальну цілісність України 
 (од.) 

 6,0  2,0 6,0  2,0 -4,0-4,0



Кількість проектів інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на збільшення чисельності членів 
громадських об'єднань, діяльність яких 
спрямована на національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді (од.) 

 5,0  4,0 5,0  4,0 -1,0-1,0

Кількість проектів інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" 
("Джура") (од.) 

 4,0  1,0 4,0  1,0 -3,0-3,0

Кількість проектів інститутів громадського 
суспільства, спрямованих на збільшення 
чисельності молоді, що готова до 
виконання обов'язку із захисту 
незалежності та територіальної цілісності 
України (од.) 

 4,0 4,0  0,0 -4,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
інститутів громадянського суспільства, 
спрямованими на формування ціннісних 
орієнтирів та утвердження 
національно-патріотичної свідомості дітей 
та молоді (осіб) 

 109 156,0  32 000,0 109 156,0  32 000,0 -77 156,0-77 156,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
інститутів громадянського суспільства, 
спрямованими на популяризацію 
національної духовно-культурної 
спадщини (осіб) 

 27 000,0  25 000,0 27 000,0  25 000,0 -2 000,0-2 000,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
інститутів громадянського суспільства, 
спрямованими на підвищення рівня знань 
про видатних особистостей українського 
державотворення та героїв боротьби 
українського народу за незалежність і 
територіальну цілісність України (осіб) 

 95 000,0  68 000,0 95 000,0  68 000,0 -27 000,0-27 000,0



Кількість учасників, охоплених проектами 
інститутів громадянського суспільства, 
спрямованими на збільшення чисельності 
членів громадських об'єднань, діяльність 
яких спрямована на 
національно-патріотичне виховання дітей 
та молоді (осіб) 

 53 065,0  32 500,0 53 065,0  32 500,0 -20 565,0-20 565,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
інститутів громадянського суспільства, 
спрямованими на підготовку громадських 
активістів, які залучаються до організації і 
проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри "Сокіл" ("Джура") (осіб) 

 17 000,0  15 000,0 17 000,0  15 000,0 -2 000,0-2 000,0

Кількість учасників, охоплених проектами 
інститутів громадського суспільства, 
спрямованими на збільшення чисельності 
молоді, що готова до виконання обов'язку 
із захисту незалежності та територіальної 
цілісності України (осіб) 

 30 150,0 30 150,0  0,0 -30 150,0

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на формування ціннісних орієнтирів та 
утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді (грн.) 

 26,0  26,1 26,0  26,1  0,1 0,1

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на популяризацію національної 
духовно-культурної спадщини (грн.) 

 32,2  26,8 32,2  26,8 -5,4-5,4

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського 
державотворення та героїв боротьби 
українського народу за незалежність і 
територіальну цілісність України (грн.) 

 18,6  5,1 18,6  5,1 -13,5-13,5



Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на збільшення чисельності членів 
громадських об'єднань, діяльність яких 
спрямована на національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді (грн.) 

 13,8  19,5 13,8  19,5  5,7 5,7

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах інститутів 
громадянського суспільства, спрямованих 
на підготовку громадських активістів, які 
залучаються до організації і проведення 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" 
("Джура") (грн.) 

 23,7  10,0 23,7  10,0 -13,7-13,7

Середні витрати на забезпечення участі 
однієї особи в проектах інститутів 
громадського суспільства, спрямованих на 
збільшення чисельності молоді, що готова 
до виконання обов'язку із захисту 
незалежності та територіальної цілісності 
України (грн.) 

 18,5 18,5  0,0 -18,5

Відсоток молоді, охопленої заходами 
державної політики у молодіжній сфері, 
національно-патріотичного виховання 
молоді, проектами молодіжних та дитячих 
громадських організацій та інститутів 
громадського суспільства, від загальної 
кількості молоді в Україні (відс.) 

 6,1 6,1  0,0 -6,1

Збільшення кількості молоді охопленої 
заходами та проектами інститутів 
громадського суспільства спрямованими 
на готовність до виконання обов'язку із 
захисту незалежності та територіальної 
цілістності України, у порівнянні з 
минулим роком (відс.) 

 1,5 1,5  0,0 -1,5

Збільшення кількості членів громадських 
об'єднань, що отримують фінансову 
підтримку, діяльність яких спрямована на 
національно-патріотичне виховання дітей 
та молоді, у порівнянні з минулим роком 
(відс.) 

 37,7 37,7  0,0 -37,7



Відсоток молоді, яка долучиться до 
розвитку національно-патріотичного 
виховання шляхом формування єдиної 
національної системи цінностей, від 
загальної кількості молоді в Україні (відс.) 

 2,1 0,0  2,1  2,1

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зниження динаміки показників відбулося у зв'язку з тим, що у 2020 році було передбачено менше видатків ніж в 2019 році, також у зв'язку із встановленням карантину та 
запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19 була відмінена частина 
заходів або проведена з меншою кількістю учасників. 

8. Забезпечення діяльності державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" (далі - ДУ "ВМЦ") 

Кількість штатних посад працівників ДУ 
"ВМЦ" (од.) 

 16,0  24,5 16,0  24,5  8,5 8,5

Кількість заходів, проведених ДУ "ВМЦ" в 
партнерстві з організаціями 
громадянського суспільства (од.) 

 89,0 0,0  89,0  89,0

Кількість молоді, якій ДУ "ВМЦ" надано 
інформацію про наявні можливості для 
молоді (осіб) 

 79 000,0  255 670,0 79 000,0  255 670,0  176 670,0 176 670,0

Кількість видів інформаційно-методичних 
матеріалів для розвитку молодіжних 
центрів, розповсюджених ДУ "ВМЦ" (од.) 

 2,0  15,0 2,0  15,0  13,0 13,0

Кількість інформаційних кампаній та 
відеоматеріалів розроблених ДУ "ВМЦ" 
(од.) 

 26,0 0,0  26,0  26,0

Кількість учасників, які взяли участь у 
заходах, проведених ДУ "ВМЦ" в 
партнерстві з організаціями 
громадянського суспільства (осіб) 

 5 274,0 0,0  5 274,0  5 274,0

Кількість одиниць придбаної комп'ютерної 
та оргтехніки (комп'ютерів, серверного 
обладнання та оргтехніки) (од.) 

 1,0  38,0 1,0  38,0  37,0 37,0

Кількість одиниць придбаного обладнання 
та предметів довгосьрокового 
використання необхідного для 
забезпечення діяльності ДУ "ВМЦ" (од.) 

 28,0 28,0  0,0 -28,0

Середні витрати на забезпечення 
діяльності 1 працівника ДУ "ВМЦ", в тому 
числі (грн.) 

 158 142,8  211 879,4 158 142,8  211 879,4  53 736,6 53 736,6

середньомісячна заробітна плата 1 
працівника ДУ "ВМЦ" (грн.) 

 10 416,5  10 984,7 10 416,5  10 984,7  568,2 568,2



Середня вартість одиниці придбаної 
комп'ютерної техніки та оргтехніки (грн.) 

 24 000,0  16 093,1 24 000,0  16 093,1 -7 906,9-7 906,9

Середня вартість одиниці придбаного 
обладнання та предметів довгострокового 
використання необхідного для 
забезпечення діяльності ДУ "ВМЦ" (грн.) 

 29 661,1 29 661,1  0,0 -29 661,1

Збільшення кількості молоді, якій ДУ 
"ВМЦ" надано інформацію про 
можливості розвитку, у порівнянні з 
минулим роком (відс.) 

 187,3 0,0  187,3  187,3

Кількість молодіжних центрів, що 
отримують методичне та інформаційне 
забезпечення від ДУ "ВМЦ (од.) 

 183,0  254,0 183,0  254,0  71,0 71,0

Відсоток молоді, охопленої діяльністю ДУ 
"ВМЦ". від загальної кількості молоді в 
Україні (відс.) 

 0,7 0,7  0,0 -0,7

 0,0  0,0  0,0

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 ДУ "ВМЦ" був відкритий в середині 2019 року, протягом 2020 року активно розвивали свою діяльність у зв'язку з чим збільшилася динаміка показників. 

9. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 

 0,0  0,0  0,0

Рівень погашення кредиторської 
заборгованості станом на 01.01.2020 (відс.) 

 100,0 0,0  100,0  100,0

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У 2019 році кредиторська заборгованість була відсутня. 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

Структура напрямів використання  бюджетних коштів не змінилась. 

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства 

Найменування контрольного заходу 
N  

з/п 
Стан врахування пропозицій за результатами 

контрольного заходу 

1  

Пропозиції за результатами контрольного заходу 

2 3 4 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 



 

За результатами виконання бюджетної програми було забезпечено: 
- проведення 16 заходів державної політики у молодіжній сфері за різними пріоритетами, передбаченими Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на
2016-2020 роки участь в яких взяло 52 207  молодих людей; 
- надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства для реалізації 33 проектів актуальних в молодіжній сфері та 15 проектів в сфері національно-патріотичного
виховання участь в яких взяло 526 557 та 172 500 молодих людей відповідно; 
- проведення 5 заходів з актуальних питань у сфері національно-патріотичного виховання, згідно з пріоритетними завданнями, визначеними Стратегією національно-патріотичного
виховання дітей та молоді до 2020 року участь у яких взяло 51 000  молодих людей. 
В цілому заходами та проектами державної політики в молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, які реалізовувалися в рамках виконання бюджетної прогами
було охоплено 7,6% молоді, від загальної кількості молоді в Україні. 

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми 

N з/п Напрям підвищення ефективності бюджетної 
програми Захід 

1 2 3 

Сергій СИМОНОВ Виконуючий обов'язки Міністра молоді та спорту України 
(ім'я та прізвице) (підпис) 


