
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. 0810 3401220 Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення розвитку спорту в Україні, розбудова та реконструкція спортивної інфраструктури, популяризація здорового способу життя. 

Забезпечення участі спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені, проведення на території України міжнародних спортивних змагань. 

Мета бюджетної програми: 

Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні. 

Завдання бюджетної програми: 

Забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту; 1) 

Матеріально-технічне та організаційне забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного 

та міжнародного рівня; 

2) 

Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у сфері 

фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі; 

3) 

Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог всесвітнього антидопінгового кодексу; 4) 

Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня; 5) 

Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей; 6) 

Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки; 7) 

Підготовка спортсменів вищих категорій. 8) 

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  1 547 862,5  1 368 022,3  1 897 919,1  350 056,6 -529 896,8 

у т. ч.: загальний фонд   1 136 555,6  1 368 019,8  1 486 612,2  350 056,6 -118 592,4 

             спеціальний фонд  411 306,9  2,5  411 306,9  0,0 -411 304,4 

1. Забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту (в тому числі заходи з 

інформатизації - 758,2 тис. гривень), всього 

 518 903,9  516 246,5  558 907,4  40 003,5 -42 660,9 

 518 903,9 у т. ч.: загальний фонд   516 246,5  558 907,4  40 003,5 -42 660,9 

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

2. Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд 

та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (в тому числі 

заходи з інформатизації - 774,6 тис. гривень), всього 

 12 665,4  12 901,0  13 237,4  572,0 -336,4 

 12 665,4 у т. ч.: загальний фонд   12 901,0  13 237,4  572,0 -336,4 

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

3. Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за 

зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця, всього 

 33 686,4  9 636,9  10 440,1 -23 246,3 -803,2 

 33 686,4 у т. ч.: загальний фонд   9 636,9  10 440,1 -23 246,3 -803,2 

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

4. Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України 

та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку, всього 

 69 902,8  63 870,0  63 870,0 -6 032,8  0,0 

 69 902,8 у т. ч.: загальний фонд   63 870,0  63 870,0 -6 032,8  0,0 

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

5. Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру (в тому 

числі заходи з інформатизації- 340,1 тис.грн.) та здійснення антидопінгового 

контролю в спорті (в тому числі сплата щорічного внеску України до 

Всесвітньої антидопінгової агенції), всього 

 30 683,5  32 977,8  33 944,4  3 260,9 -966,6 

 30 683,5 у т. ч.: загальний фонд   32 977,8  33 944,4  3 260,9 -966,6 

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

6. Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності 

(далі - ДШВСМ), в тому числі заходи з інформатизації- 19,2 тис. гривень, 

всього 

 11 008,4  11 590,5  11 223,1  214,7  367,4 

 11 008,4 у т. ч.: загальний фонд   11 590,5  11 223,1  214,7  367,4 

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



7. Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх"), в тому числі 

заходи з інформатизації- 619,9 тис. гривень, всього 

 6 945,8  7 548,8  7 037,5  91,7  511,3 

 6 945,8 у т. ч.: загальний фонд   7 546,3  7 037,5  91,7  508,8 

            спеціальний фонд  0,0  2,5  0,0  0,0  2,5 

8. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (далі - НТЗ) нац. 

збірних команд з неолімп. видів спорту в Україні та за кордоном, 

всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац. 

збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном, всього 

 32 662,7  58 282,5  56 437,7  23 775,0  1 844,8 

 32 662,7 у т. ч.: загальний фонд   58 282,5  56 437,7  23 775,0  1 844,8 

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

9. Організація і проведення НТЗ нац. збірних команд з олімп. видів спорту в 

Україні, зокрема із залученням до нац. збірних команд спортсменів резервного 

спорту, та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, 

забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних змаганнях в Україні та 

за кордоном (крім тих, які будуть проведені в рамках Експерименту), всього 

 207 026,6  395 826,7  437 135,2  230 108,6 -41 308,5 

 207 026,6 у т. ч.: загальний фонд   395 826,7  437 135,2  230 108,6 -41 308,5 

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

10. Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня 

серед представників окремих верств населення, представників окремих 

галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких 

міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном, всього 

 516,0  1 451,1  4 811,8  4 295,8 -3 360,7 

 516,0 у т. ч.: загальний фонд   1 451,1  4 811,8  4 295,8 -3 360,7 

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

11. Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, НТЗ нац. 

збірних команд на території України та за кордоном, всеукраїнських 

спортивних змагань, що проводяться на території України, забезпечення 

участі нац. збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях в Україні та 

за кордоном відповідно до Порядку проведення Експерименту, всього 

 51 003,6  105 323,7  111 377,1  60 373,5 -6 053,4 

 51 003,6 у т. ч.: загальний фонд   105 323,7  111 377,1  60 373,5 -6 053,4 

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

12. Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що 

перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного 

утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного 

ремонту та технічного обслуговування обладнання), всього 

 5 121,0  5 105,1  5 121,0  0,0 -15,9 

 5 121,0 у т. ч.: загальний фонд   5 105,1  5 121,0  0,0 -15,9 

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



13. Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, будівництво 

нових будівель і спортивних споруд, виготовлення проектно-кошторисної 

документації, придбання обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для бази олімпійської підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа", всього 

 508 796,0  71 884,8  508 796,0  0,0 -436 911,2 

 97 489,1 у т. ч.: загальний фонд   71 884,8  97 489,1  0,0 -25 604,3 

            спеціальний фонд  411 306,9  0,0  411 306,9  0,0 -411 306,9 

14. Забезпечення діяльності Державних центрів олімпійської підготовки (в 

тому числі заходи з інформатизації - 218,0 тис. гривень), всього 

 58 940,4  75 376,9  75 580,4  16 640,0 -203,5 

 58 940,4 у т. ч.: загальний фонд   75 376,9  75 580,4  16 640,0 -203,5 

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

Пояснення щодо відхилень: 

Відхилення по напрямах "Забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту" та "Забезпечення діяльності Державної установи 

"Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" зумовлене невикористаними в повному обсязі видатками на придбання обладнання та 

інвентарю, а також через залишок невикористаних коштів, внаслідок зменшення обсягу використаних комунальних послуг, енергоносіїв та карантинні обмеження. 

Винагороди виплачувались відповідно до завойованих спортсменами призових місць в офіційних міжнародних змаганнях. 

Відхилення напряму "Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру" обумовлено затримкою та несвоєчасним фінансуванням у листопаді-грудні, а також 

непроведенням платежів територіальними органами Державної казначейської служби України та відмовою від здійснення непершочергових видатків. 

Відхилення напряму "Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності" обумовлено тим, що виникла неохідність в придбанні спортивного одягу та 

спортивного інвентарю для забезпечення належного рівня проведення навчально-тренувального процесу та участі у всеукраїнських змаганнях, на що були збільшені видатки за 

рахунок зменшення за іншими напрямами без внесення змін до розпису державного бюджету. 

Відхилення напряму "Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" обумовлено тим, що виникла неохідність в проведенні 

додаткового всеукраїнського інформаційно-просвітницького заходу на який були збільшені видатки за рахунок зменшення за іншими напрямами без внесення змін до розпису 

державного бюджету. 

Видатки на проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту збільшились за рахунок перерозподілу залишку невикористаних коштів за окремими олімпійськими видами 

спорту (внаслідок карантинних обмежень не проводились всі заплановані заходи) шляхом внесення змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України на 2020 рік, без внесення змін до розпису державного бюджету. 

У зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України та за кордоном гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19 була відмінена частина спортивних заходів. 

Надання фінансової підтримки відбувалося відповідно до листів-звернень баз олімпійської підготовки та наданих розрахунків. 

Відповідно до пункту 22 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту 

спрямовуються кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення 

азартних ігор. 

Враховуючи те, що питання зарахування плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор, відповідно до Закону України "Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", протягом року не було вирішено, кошти по спеціальному фонду не були використані. По загальному фонду 

фінансування відбувалося відповідно до актів виконаних робіт та поставленого обладнання. 

(тис. грн) 

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



 

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 (+/-) 

 412 828,8  0,0  426 743,7  0,0  426 762,8  0,0  13 934,0  0,0 -19,1  0,0 2111 

 90 822,5  0,0  93 979,0  0,0  94 211,2  0,0  3 388,7  0,0 -232,2  0,0 2120 

 74 072,5  0,0  60 963,0  0,0  90 361,7  0,0  16 289,2  0,0 -29 398,7  0,0 2210 

 4 378,5  0,0  8 102,8  0,0  8 242,8  0,0  3 864,3  0,0 -140,0  0,0 2220 

 139 794,6  0,0  289 804,4  0,0  308 103,6  80,3  168 309,0  80,3 -18 299,2 -80,3 2240 

 143 407,9  0,0  206 021,3  0,0  230 061,1  0,0  86 653,2  0,0 -24 039,8  0,0 2250 

 1 518,1  0,0  543,0  0,0  765,1  0,0 -753,0  0,0 -222,1  0,0 2271 

 156,2  0,0  66,5  0,0  140,3  0,0 -15,9  0,0 -73,8  0,0 2272 

 1 655,8  0,0  718,3  0,0  899,9  0,0 -755,9  0,0 -181,6  0,0 2273 

 171,5  0,0  47,4  0,0  47,4  0,0 -124,1  0,0  0,0  0,0 2274 

 41,8  0,0  17,0  0,0  26,2  0,0 -15,6  0,0 -9,2  0,0 2275 

 51 062,1  0,0  105 373,6  0,0  111 427,1  0,0  60 365,0  0,0 -6 053,5  0,0 2282 

 5 121,0  0,0  5 105,1  0,0  5 121,0  0,0  0,0  0,0 -15,9  0,0 2610 

 3 394,8  0,0  3 251,1  0,0  3 251,2  0,0 -143,6  0,0 -0,1  0,0 2630 

 103 589,2  0,0  73 506,9  0,0  74 310,1  0,0 -29 279,1  0,0 -803,2  0,0 2730 

 51,2  0,0  20,7  0,0  51,2  0,1  0,0  0,1 -30,5 -0,1 2800 

 7 000,0  0,0  21 871,1  2,5  35 340,4  2,5  28 340,4  2,5 -13 469,3  0,0 3110 

 97 489,1  411 306,9  71 884,8  0,0  97 489,1  411 306,9  0,0  0,0 -25 604,3 -411 306,9 3210 

-118 592,5  82,9  350 056,6  2,5  1 368 019,7  411 389,8  1 486 612,2 -411 387,3  411 306,9  1 136 555,6 Всього 

Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3 

Пояснення щодо відхилень: 

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 

 20 341,4  7 141,2  244,3  0,0  0,0  0,0 

6. 



Загальний 

фонд, всього 

 20 341,4  7 141,2  244,3  0,0  0,0  0,0 

 0,0  4,5  0,0  0,0  0,0  0,0 2111 

 626,2  421,8  1,7  0,0  0,0  0,0 2210 

 4 361,5  1 286,1  206,8  0,0  0,0  0,0 2240 

 15 353,7  5 428,8  35,8  0,0  0,0  0,0 2250 

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Дебіторська заборгованість в порівнянні з початком року за звітну дату скоротилась в 2,8 рази. Сума заборгованості складається з: 

4,5 тис. грн. - у зв'язку з наданим працівником лікарняним листом здійснено корегування нарахованої та сплаченої заробітної плати, заборгованість буде погашена у наступному 

звітному періоді; 

6 858,3 тис. грн. - кошти видані під звіт матеріально та фінансово-відповідальним особам згідно з затвердженими наказами для проведення спортивних заходів з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік; 

22,4 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2021 рік; 

256,0 тис. грн. - показники бюджетної звітності комунальної установи "Агенція з підготовки та проведення в місті Донецьк чемпіонату світу - 2013 з легкої атлетики серед юнаків", 

що знаходиться на тимчасово окупованій території (місцезнаходження юридичної особи за реєстраційними документами: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Красноармійська, 

будинок 84), які відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного 

соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2017 № 44, включені до зведеної бюджетної звітності Міністерства. 

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. Забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (в тому числі заходи з інформатизації - 758,2 

тис. гривень) 

Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту (од.) 

 156,0  156,0  158,0  0,0  2,0 

в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту (од.) 

 71,0  71,0  71,0  0,0  0,0 

Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту (од.) 

 6 590,0  6 590,0  6 987,0  0,0  397,0 

в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту (од.) 

 1 136,0  1 136,0  1 131,5  0,0 -4,5 

Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту 

 (од.) 

 583,0  583,0  597,5  0,0  14,5 

в тому числі, кількість штатних посад головних та старших тренерів з   239,5  239,5  250,0  0,0  10,5 



олімпійських видів спорту 

 (од.) 

Кількість придбаних одиниць спортивного одягу, взуття та аксесуарів 

загального і спеціального призначення для забезпечення підготовки 

національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

(од.) 

 13 962,0  13 175,0  17 274,0 -787,0  4 099,0 

Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для підготовки спортсменів національних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту (од.) 

 146,0  644,0  450,0  498,0 -194,0 

Кількість одиниць придбаних малоцінних предметів та спортивного інвентарю 

для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту (од.) 

 867 965,0  847 466,0  764 645,0 -20 499,0 -82 821,0 

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних 

команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (грн.) 

 456 781,6  491 996,0  456 249,7  35 214,4 -35 746,3 

в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена (грн.)  13 296,4  13 557,7  14 684,5  261,3  1 126,8 

в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (грн.)  12 931,4  13 625,1  18 108,6  693,7  4 483,5 

в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 тренера (головного та 

старшого) з олімпійських та неолімпійских видів спорту (грн.) 

 47 971,6  50 025,3  41 395,3  2 053,7 -8 630,0 

в тому числі середня вартість одиниці малоцінних предметів та спортивного 

інвентарю (грн.) 

 21,5  19,3  15,7 -2,2 -3,6 

в тому числі середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів 

загального і спеціального призначення (грн.) 

 2 570,4  2 653,5  590,6  83,1 -2 062,9 

в тому числі середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та 

інвентарю довгострокового використання (грн.) 

 45 890,4  54 410,5  48 144,7  8 520,1 -6 265,8 

Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконають умови контракту 

в частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях (відс.) 

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

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

2. Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (в тому числі заходи з 

інформатизації - 774,6 тис. гривень) 

Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення" (од.)  79,0  79,0  86,0  0,0  7,0 

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання 

необхідного для забезпечення діяльності Управління "Укрспортзабезпечення" 

(од.) 

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

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління 

"Укрспортзабезпечення" (грн.) 

 160 321,5  167 562,0  150 011,7  7 240,5 -17 550,3 

в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління 

"Укрспортзабезпечення" (грн.) 

 8 907,5  9 467,0  9 711,7  559,5  244,7 

в тому числі середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів   15 917,1  20 000,0  17 162,4  4 082,9 -2 837,6 



довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності 

Управління "Укрспортзабезпечення" (грн.) 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

3. Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові  місця 

Кількість винагород, отриманих спортсменами, за зайняті І-ІІІ місця на 

змаганнях міжнародного рівня (од.) 

 1 697,0  598,0  606,0 -1 099,0  8,0 

Кількість винагород, отриманих тренерами, за зайняті спортсменами І-ІІІ місця 

на змаганнях міжнародного рівня (од.) 

 1 331,0  460,0  489,0 -871,0  29,0 

Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на змаганнях 

міжнародного рівня (грн.) 

 11 300,8  10 223,9  9 126,9 -1 076,9 -1 097,0 

Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом І-ІІІ місця на 

змаганнях міжнародного рівня (грн.) 

 10 900,8  9 404,8  8 396,8 -1 496,0 -1 008,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

4. Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку 

Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно (од.)  6,0  6,0  6,0  0,0  0,0 

Кількість стипендіатів, які отримали державні стипендії, стипендії Президента 

України та Кабінету Міністрів України (осіб) 

 766,0  732,0  646,0 -34,0 -86,0 

Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата (грн.)  7 604,7  7 271,2  8 239,2 -333,5  968,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

5. Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру (в тому числі заходи з інформатизації- 340,1 тис.грн.) та здійснення антидопінгового контролю в спорті 

(в тому числі сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції) 

Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру 

(од.) 

 37,0  37,0  37,0  0,0  0,0 

Обсяг щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції 

 (тис.грн.) 

 3 394,8  3 251,2  3 251,1 -143,6 -0,1 

Кількість проведених аналізів допінг-проб в акредитованих ВАДА 

лабораторіях (од.) 

 1 294,0  1 575,0  1 575,0  281,0  0,0 

Середні витрати на 1 допінг-пробу в акредитованих ВАДА лабораторіях (грн.)  12 574,9  12 563,3  12 563,3 -11,6  0,0 

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного 

антидопінгового центру (грн.) 

 297 751,4  294 756,8  368 129,6 -2 994,6  73 372,8 

в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного 

антидопінгового центру (грн.) 

 8 559,9  8 848,9  11 693,2  289,0  2 844,3 

Відсоток реалізації вимог ВАДА в акредитованих лабораторіях щодо кількості 

проведених допінг-проб для виявлення використання допінгу спортсменами 

(відс.) 

 43,1  52,5  52,5  9,4  0,0 



 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

6. Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ), в тому числі заходи з інформатизації- 19,2 тис. гривень 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ (осіб)  100,0  100,0  96,0  0,0 -4,0 

Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ (осіб)  30,0  30,0  28,0  0,0 -2,0 

Кількість ставок працівників ДШВСМ (од.)  62,0  62,0  62,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ (од.)  44,0  44,0  43,0  0,0 -1,0 

в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ 

 (од.) 

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

Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени ДШВСМ 

(од.) 

 12,0  12,0  22,0  0,0  10,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених 

ДШВСМ 

 (од.) 

 16,0  16,0  20,0  0,0  4,0 

Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських 

змаганнях (од.) 

 180,0  180,0  284,0  0,0  104,0 

Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на 

території України (од.) 

 2 839,0  2 839,0  1 960,0  0,0 -879,0 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ (грн.)  7 780,0  7 533,3  8 771,4 -246,7  1 238,1 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ (грн.)  107 750,0  109 971,0  115 762,2  2 221,0  5 791,2 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ДШВСМ у 

всеукраїнських змаганнях (грн.) 

 222,2  222,2  305,5  0,0  83,3 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів в Україні ДШВСМ (грн.) 

 284,0  270,9  419,6 -13,1  148,7 

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ (грн.)  10 830,0  11 225,0  13 893,6  395,0  2 668,6 

Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ (грн.)  5 391,4  5 630,8  7 485,0  239,4  1 854,2 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ДШВСМ (грн.) 

 1,7  1,7  2,0  0,0  0,3 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника 

тренера ДШВСМ (грн.) 

 6,5  6,5  5,6  0,0 -0,9 

Кількість спортсменів ДШВСМ, які займуть I-III місця на всеукраїнських 

змаганнях в поточному році (осіб) 

 86,0  86,0  61,0  0,0 -25,0 

Кількість спортсменів ДШВСМ, які займуть I-III місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (осіб) 

 3,0  3,0  7,0  0,0  4,0 

Кількість спортсменів ДШВСМ підготовлених до складу збірних команд 

України в поточному році (осіб) 

 62,0  62,0  82,0  0,0  20,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 



7. Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх"), в тому числі заходи з 

інформатизації- 619,9 тис. гривень 

Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх" (од.)  22,0  22,0  22,0  0,0  0,0 

Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", 

спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних 

фізкультурно-спортивних занять (од.) 

 11,0  11,0  11,0  0,0  0,0 

Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з 

оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту (од.) 

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

Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих 

центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт для всіх" (од.) 

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

Кількість учасників проведених всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН 

"Спорт для всіх", спрямованих на залучення широких верств населення до 

регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом (осіб) 

 29 347,0  29 347,0  32 436,0  0,0  3 089,0 

Кількість учасників проведених ВЦФНЗ "Спорт для всіх" заходів з 

просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури 

та спорту (осіб) 

 25 754,0  25 754,0  40 602,0  0,0  14 848,0 

Кількість учасників проведених заходів з методологічного забезпечення 

регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" (осіб) 

 246,0  246,0  0,0  0,0 -246,0 

Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств 

населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять (грн.) 

 54,4  54,4  54,7  0,0  0,3 

Середні витрати на 1 учасника проведених ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з 

просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури 

та спорту (грн.) 

 45,9  45,9  45,9  0,0  0,0 

Середні витрати на 1 учасника проведених заходів з методологічного 

забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" (грн.) 

 93,5  93,5  0,0  0,0 -93,5 

Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для 

всіх" (грн.) 

 188 372,7  192 540,9  244 275,0  4 168,2  51 734,1 

в тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для 

всіх" (грн.) 

 8 434,1  8 718,9  11 988,5  284,8  3 269,6 

Частка населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній 

кількості населення (відс.) 

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

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

8. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (далі - НТЗ) нац. збірних команд з неолімп. видів спорту в Україні та за кордоном, всеукраїнських і 

міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном 

Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту 

 (од.) 

 94,0  96,0  146,0  2,0  50,0 



Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені на 

території України (од.) 

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

Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проведені за 

кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (од.) 

 44,0  78,0  32,0  34,0 -46,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту, що проведені на території України (од.) 

 27,0  27,0  238,0  0,0  211,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (од.) 

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

Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з неолімпійських 

видів спорту (од.) 

 99 219,0  100 406,0  163 036,0  1 187,0  62 630,0 

Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з неолімпійських 

видів спорту, що проведені на території України (од.) 

 349,0  986,0  663,0  637,0 -323,0 

Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях національних збірних 

команд з неолімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (од.) 

 5 262,0  10 986,0  5 093,0  5 724,0 -5 893,0 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з неолімпійських видів спорту, що проведені на території України (од.) 

 15 167,0  15 167,0  35 353,0  0,0  20 186,0 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном (од.) 

 2 070,0  2 070,0  5 194,0  0,0  3 124,0 

Середні витрати на 1 людино-день проведених всеукраїнських змагань з 

неолімпійських видів спорту (грн.) 

 71,6  71,6  50,6  0,0 -21,0 

Середні витрати на 1 людино-день проведених на території України 

міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту (грн.) 

 1 158,3  1 158,3  680,9  0,0 -477,4 

Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд у 

міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, що проведені за 

кордоном (грн.) 

 2 733,6  2 733,6  2 291,8  0,0 -441,8 

Середні витрати на 1 людино-день проведених на території України 

навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських 

видів спорту (грн.) 

 470,0  470,0  684,7  0,0  214,7 

Середні витрати на 1 людино-день проведених за кордоном 

навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з неолімпійських 

видів спорту (грн.) 

 1 758,5  1 758,5  2 638,0  0,0  879,5 

Кількість підготовлених майстрів спорту України з неолімпійських видів 

спорту (осіб) 

 470,0  830,0  728,0  360,0 -102,0 

Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з неолімпійських 

видів спорту (осіб) 

 80,0  40,0  238,0 -40,0  198,0 

Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на 

змаганнях міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту (од.) 

 1 040,0  409,0  247,0 -631,0 -162,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 



9. Організація і проведення НТЗ нац. збірних команд з олімп. видів спорту в Україні, зокрема із залученням до нац. збірних команд спортсменів резервного спорту, та за 

кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном (крім тих, які 

будуть проведені в рамках Експерименту) 

Кількість спортсменів резервного спорту, залучених до 

навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських 

видів спорту (осіб) 

 70,0  70,0  89,0  0,0  19,0 

Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених 

в рамках Експерименту) (од.) 

 213,0  363,0  376,0  150,0  13,0 

Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені на 

території України (крім проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 7,0  40,0  18,0  33,0 -22,0 

Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проведені за 

кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди (крім проведених в 

рамках Експерименту) (од.) 

 168,0  203,0  216,0  35,0  13,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного 

спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках 

Експерименту) (од.) 

 290,0  540,0  574,0  250,0  34,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту, зокрема із залученням спортсменів резервного 

спорту, що проведені за кордоном (крім проведених в рамках Експерименту) 

(од.) 

 111,0  201,0  174,0  90,0 -27,0 

Кількість людино-днів проведених всеукраїнських змагань з олімпійських 

видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 183 670,0  358 891,0  327 639,0  175 221,0 -31 252,0 

Кількість людино-днів проведених міжнародних змагань з олімпійських видів 

спорту, що проведені на території України (крім проведених в рамках 

Експерименту) (од.) 

 8 772,0  23 477,0  24 306,0  14 705,0  829,0 

Кількість людино-днів участі національних збірних команд у міжнародних 

змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім 

проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 15 134,0  25 159,0  20 613,0  10 025,0 -4 546,0 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з олімпійських видів спорту, що проведені на території України (крім 

проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 128 976,0  306 401,0  145 078,0  177 425,0 -161 323,0 

в тому числі кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням 

спортсменів резервного спорту 

 (од.) 

 660,0  660,0  1 963,0  0,0  1 303,0 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів національних збірних 

команд з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном (крім 

проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 18 202,0  41 036,0  31 285,0  22 834,0 -9 751,0 

Середні витрати на 1 людино-день проведених всеукраїнських змагань з 

олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках Експерименту) (грн.) 

 111,0  111,0  125,4  0,0  14,4 



Середні витрати на 1 людино-день проведених на території України 

міжнародних змагань з олімпійських видів спорту (крім проведених в рамках 

Експерименту) (грн.) 

 1 247,5  1 247,5  1 523,5  0,0  276,0 

Середні витрати на 1 людино-день участі національних збірних команд у 

міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, що проведені за кордоном 

(крім проведених в рамках Експерименту) (грн.) 

 4 082,4  4 082,4  4 408,9  0,0  326,5 

Середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з олімпійських видів спорту на території України 

(крім проведених в рамках Експерименту) (грн.) 

 543,3  543,3  862,4  0,0  319,1 

в тому числі на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з олімпійських видів спорту із залученням 

спортсменів резервного спорту (грн.) 

 315,8  315,8  861,5  0,0  545,7 

Середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з олімпійських видів спорту за кордоном (крім 

проведених в рамках Експерименту) (грн.) 

 2 408,5  2 408,5  3 251,6  0,0  843,1 

Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на 

змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту (од.) 

 80,0  80,0  220,0  0,0  140,0 

Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту 

(осіб) 

 296,0  340,0  648,0  44,0  308,0 

Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських 

видів спорту (осіб) 

 23,0  18,0  38,0 -5,0  20,0 

Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на 

Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

 127,0  127,0  159,0  0,0  32,0 

Відсоток спортсменів резервного спорту, залучених до 

навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських 

видів спорту, які в подальшому будуть включені до складу національної збірної 

команди (відс.) 

 55,0  55,0  64,0  0,0  9,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

10. Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, 

забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном 

Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників 

окремих верств населення, представників окремих галузей (од.) 

 13,0  81,0  43,0  68,0 -38,0 

Кількість міжнародних змагань серед представників представників окремих 

верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за 

кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України (од.) 

 16,0  3,0  16,0 -13,0 

Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що проведені на території України (од.) 

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

Кількість людино-днів проведених спортивних змагань загальнодержавного 

рівня серед представників окремих верств населення,  

 13 908,0  96 059,0  29 782,0  82 151,0 -66 277,0 



представників окремих галузей (од.) 

Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників 

окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені за 

кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди України (од.) 

 1 914,0  107,0  1 914,0 -1 807,0 

Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях серед представників 

окремих верств населення, представників окремих галузей, що проведені на 

території України (од.) 

 3 405,0  0,0  3 405,0 -3 405,0 

Середні витрати на 1 людино-день проведених спортивних змагань 

загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей (грн.) 

 37,1  37,1  44,3  0,0  7,2 

Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях серед 

представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що 

проведених за кордоном, в яких взяли участь національні збірні команди 

України (грн.) 

 320,2  1 226,5  320,2  906,3 

Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях серед 

представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що 

проведених на території України (грн.) 

 186,5  0,0  186,5 -186,5 

Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на 

змаганнях міжнародного рівня серед представників окремих верств населення 

та окремих галузей (од.) 

 68,0  9,0  68,0 -59,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

11. Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, НТЗ нац. збірних команд на 

території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних змагань, що проводяться на території України, забезпечення участі  нац. збірних команд у міжнародних 

спортивних змаганнях в Україні та за кордоном відповідно до Порядку проведення Експерименту 

 

Кількість національних федерації, залучених до проведення Експерименту (од.) 

 6,0  6,0  6,0  0,0  0,0 

 

Кількість спортивних заходів проведених в рамках Експерименту 

 (од.) 

 327,0  519,0  517,0  192,0 -2,0 

 

 

Обсяг власних коштів національних федерацій спрямованих на організацію та 

проведення спортивних заходів в рамках проведення Експерименту (тис.грн.) 

 5 124,4  11 161,8  11 806,9  6 037,4  645,1 

Загальна кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах в рамках 

проведення Експерименту (осіб) 

 17 606,0  35 918,0  38 433,0  18 312,0  2 515,0 

з них, які взяли участь у заходах, які проведені із залученням бюджетних 

коштів (од.) 

 10 646,0  28 958,0  31 469,0  18 312,0  2 511,0 

Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, якй взяв участь у   3 188,0  3 100,9  2 740,4 -87,1 -360,5 



спортивних заходах в рамках проведення Експерименту за бюджетні кошти 

(загальні середні витрати - 3909,6 грн.) (грн.) 

Збільшення частки спортивних заходів, які проведені національними 

федераціями в рамках Експерименту, у загальній кількості спортивних заходів 

з олімпійських видів спорту у порівнянні з минулим роком (відс.) 

 2,0  28,6  31,4  26,6  2,8 

Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на 

змаганнях міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в рамках залучення 

національних федерацій до Експерименту (од.) 

 78,0  103,0  143,0  25,0  40,0 

Зменшення частки витрат держави у загальних видатках на забезпечення участі 

одного спортсмена у спортивних заходах, в рамках проведення Експерименту 

(відс.) 

 33,5  10,0  11,2 -23,5  1,2 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

12. Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання) 

Середня вартість 1 м.куб. природного газу, що спожито базами, за рахунок 

бюджетних коштів (грн.) 

 6,9  6,9  5,5  0,0 -1,4 

 

Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління 

Міністерства молоді та спорту, яким наданий статус баз олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази) (од.) 

 9,0  9,0  9,0  0,0  0,0 

Середній обсяг фінансової підтримки 1 бази олімпійської підготовки для 

оплати нею комунальних послуг та енергоносіїв 

 (грн.) 

 2 560 500,0  2 560 500,0  2 552 550,0  0,0 -7 950,0 

Середня вартість 1 тонни твердого палива, що спожито базами, за рахунок 

бюджетних коштів (грн.) 

 950,0  950,0  950,0  0,0  0,0 

в тому числі обсяг споживання природного газу, оплату за споживання якого 

бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів 

(м.куб.) 

 144 927,5  144 927,5  68 031,6  0,0 -76 895,9 

Середня вартість 1 кВт електроенергії, що спожито базами, за рахунок 

бюджетних коштів (грн.) 

 3,1  3,1  3,1  0,0  0,0 

Обсяг споживання природного газу базами олімпійської підготовки (м.куб.)  308 073,0  308 073,0  68 031,6  0,0 -240 041,4 

 

 

Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління 

Міністерства культури, молоді та спорту, які отримують фінансову підтримку з 

загального фонду державного бюджету (од.) 

 3,0  3,0  3,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне 

утримання, доходи яких від провадження господарської діяльності за 

попередній звітний період менші за їх видатки (од.) 

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

Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки (кВт)  2 659 900,0  2 659 900,0  1 535 559,8  0,0 -1 124 340,2 



в тому числі обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської 

підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів (кВт) 

 1 301 200,0  1 301 200,0  1 458 084,0  0,0  156 884,0 

Обсяг споживання твердого палива базами олімпійської підготовки (тонн)  300,0  300,0  385,4  0,0  85,4 

в тому числі обсяг споживання твердого палива, оплату за споживання якого 

бази олімпійської підготовки здійснюють за рахунок бюджетних коштів (тонн) 

 147,4  147,4  193,7  0,0  46,3 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

13. Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, будівництво нових будівель і спортивних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації, 

придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний 

центр" "Конча-Заспа" 

Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів 

господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" 

(тис.грн.) 

 8 800,0  8 800,0  0,0  0,0 -8 800,0 

Обсяг проведених робіт з капітального ремонту об'єктів господарського 

призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" 

 (пог.м) 

 2 060,0  2 060,0  0,0  0,0 -2 060,0 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів господарського 

призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року 

(відс.) 

 100,0  100,0  0,0  0,0 -100,0 

Частка баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом 

року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий, зменшили 

збитковість, покращили матеріально-технічний стан, у загальній кількості баз 

олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління Міністерства 

культури,молоді та спорту (відс.) 

 11,1  11,1  0,0  0,0 -11,1 

Площа об'єктів на яких проведено капітальний ремонт та будівництво, 

необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування 

бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" (кв. м.) 

 5 520,0  5 520,0  0,0  0,0 -5 520,0 

Середня вартість 1 пог. м. проведених робіт з капітального ремонту об'єктів 

господарського призначення бази олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" (грн.) 

 4 271,8  4 271,8  0,0  0,0 -4 271,8 

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання 

для державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (од.) 

 166,0  166,0  0,0  0,0 -166,0 

Площа збудованих об'єктів спортивного призначення бази олімпійської 

підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний 

центр "Конча-Заспа" (кв. м.) 

 8 500,0  8 500,0  0,0  0,0 -8 500,0 



Рівень виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції об'єктів 

спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець 

року (відс.) 

 64,8  64,8  29,6  0,0 -35,2 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об'єктів, 

необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами перебування 

бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року (відс.) 

 60,5  60,5  0,0  0,0 -60,5 

Середня вартість 1 кв. м. проведеного капітального ремонту, реконструкції 

об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки державної 

форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" 

(грн.) 

 20 225,9  20 225,9  6 405,8  0,0 -13 820,1 

Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, 

придбаного для бази олімпійської підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (тис.грн.) 

 4 718,9  4 718,9  0,0  0,0 -4 718,9 

Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції 

об'єктів спортивного призначення для бази олімпійської підготовки державної 

форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" 

(загальна кошторисна вартість робіт - 150 480,4 тис. гривень) (тис.грн.) 

 97 489,1  97 489,1  71 884,8  0,0 -25 604,3 

Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з капітального ремонту та 

будівництва об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними 

умовами перебування бази олімпійської підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" (грн.) 

 19 754,5  19 754,5  0,0  0,0 -19 754,5 

Середня вартість одиниці придбаного обладнання, інвентарю довгострокового 

використання для державного підприємства "Олімпійський 

навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" (грн.) 

 28 427,1  28 427,1  0,0  0,0 -28 427,1 

Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з будівництва об'єктів спортивного 

призначення бази олімпійської підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" (грн.) 

 33 969,8  33 969,8  0,0  0,0 -33 969,8 

Площа об'єктів спортивного призначення бази олімпійської підготовки 

державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа", на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію (кв. м.) 

 4 820,0  4 820,0  11 221,8  0,0  6 401,8 

Кошторисна вартість будівництва об'єктів спортивного призначення для бази 

олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа" (загальна кошторисна вартість - 

721 858,1 тис. гривень) (тис.грн.) 

 288 743,2  288 743,2  0,0  0,0 -288 743,2 

Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту та будівництва 

об'єктів, необхідних для забезпечення спортсменів належними умовами 

перебування, для бази олімпійської підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний центр" "Конча-Заспа"  

 109 044,8  109 044,8  0,0  0,0 -109 044,8 



(загальна кошторисна вартість - 180 274,7 тис. гривень) (тис.грн.) 

Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів спортивного призначення бази 

олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", на кінець року (відс.) 

 40,0  40,0  0,0  0,0 -40,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

14. Забезпечення діяльності Державних центрів олімпійської підготовки (в тому числі заходи з інформатизації - 218,0 тис. гривень) 

Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону (од.)  50,0  50,0  50,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з біатлону (од.)  8,0  8,0  8,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з біатлону (осіб)  26,0  26,0  26,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з біатлону (осіб)  74,0  74,0  87,0  0,0  13,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених 

ЦОП з біатлону (од.) 

 12,0  17,0  27,0  5,0  10,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених ЦОП з 

біатлону (од.) 

 7,0  10,0  8,0  3,0 -2,0 

Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних 

зборів на території України (од.) 

 4 763,0  7 133,0  6 245,0  2 370,0 -888,0 

Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону навчально-тренувальних 

зборів за кордоном (од.) 

 812,0  1 375,0  1 233,0  563,0 -142,0 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з біатлону 

(грн.) 

 286 980,6  343 980,7  310 336,4  57 000,1 -33 644,3 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з біатлону 

(грн.) 

 82 941,9  130 512,1  129 013,3  47 570,2 -1 498,8 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів в Україні ЦОП з біатлону (грн.) 

 1 044,0  1 044,0  1 426,5  0,0  382,5 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів за кордоном ЦОП з біатлону (грн.) 

 4 616,0  4 616,0  4 598,4  0,0 -17,6 

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з біатлону (грн.)  10 144,8  10 433,3  10 936,9  288,5  503,6 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП з біатлону (грн.) 

 3,3  3,3  3,7  0,0  0,4 

Частка спортсменів ЦОП з біатлону від загальної кількості спортсменів, які 

займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році (відс.) 

 12,0  12,0  15,5  0,0  3,5 

Кількість ставок працівників ЦОП з художньої гімнастики 

 (од.) 

 20,0  20,0  20,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з художньої гімнастики 

(од.) 

 8,0  8,0  8,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з художньої 

гімнастики (осіб) 

 20,0  20,0  21,0  0,0  1,0 

Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з художньої   26,0  26,0  26,0  0,0  0,0 



гімнастики (осіб) 

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених 

ЦОП з художньої гімнастики (од.) 

 7,0  12,0  14,0  5,0  2,0 

Кількість людино-днів проведених ЦОП з художньої гімнастики 

навчально-тренувальних зборів на території України (од.) 

 3 648,0  6 129,0  6 129,0  2 481,0  0,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів придбаних для підготовки 

спортсменів ЦОП з художньої гімнастики (од.) 

 240,0  240,0  452,0  0,0  212,0 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з 

художньої гімнастики (грн.) 

 211 788,9  194 468,8  192 271,4 -17 320,1 -2 197,4 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з художньої 

гімнастики (грн.) 

 76 250,9  128 935,6  109 613,8  52 684,7 -19 321,8 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП з художньої 

гімнастики навчально-тренувальних зборів в Україні (грн.) 

 671,7  671,7  592,2  0,0 -79,5 

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з художньої 

гімнастики (грн.) 

 10 342,7  10 688,5  9 144,2  345,8 -1 544,3 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП з художньої гімнастики (грн.) 

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

Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів для 

забезпечення підготовки спортсменів ЦОП з художньої гімнастики (грн.) 

 700,0  700,0  774,3  0,0  74,3 

Частка спортсменів ЦОП з художньої гімнастики від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному 

році (відс.) 

 17,4  17,4  40,0  0,0  22,6 

Кількість ставок працівників Західного ЦОП з легкої атлетики (од.)  18,0  18,0  16,0  0,0 -2,0 

в тому числі кількість ставок штатних тренерів Західного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

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

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Західного ЦОП з легкої 

атлетики (осіб) 

 20,0  20,0  20,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Західного ЦОП з легкої 

атлетики (осіб) 

 86,0  86,0  86,0  0,0  0,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених 

Західним ЦОП з легкої атлетики (од.) 

 11,0  20,0  14,0  9,0 -6,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Західним 

ЦОП з легкої атлетики (од.) 

 5,0  5,0  8,0  0,0  3,0 

Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів на території України (од.) 

 1 885,0  4 688,0  2 822,0  2 803,0 -1 866,0 

Кількість людино-днів, проведених Західним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів за кордоном (од.) 

 419,0  419,0  815,0  0,0  396,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття 

та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Західного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 312,0  312,0  456,0  0,0  144,0 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Західного ЦОП 

з легкої атлетики (грн.) 

 157 528,7  176 810,4  183 808,6  19 281,7  6 998,2 



Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Західного ЦОП з 

легкої атлетики (грн.) 

 17 916,9  32 878,0  32 850,3  14 961,1 -27,7 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Західним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні (грн.) 

 639,9  615,1  767,8 -24,8  152,7 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Західним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном (грн.) 

 1 915,8  1 915,8  1 860,8  0,0 -55,0 

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Західного ЦОП з легкої 

атлетики (грн.) 

 10 343,8  10 597,9  11 677,9  254,1  1 080,0 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера Західного ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

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

Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, 

спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки 

спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики 

 (грн.) 

 861,3  861,3  991,7  0,0  130,4 

Частка спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному 

році (відс.) 

 10,0  13,8  0,0  3,8 -13,8 

Кількість ставок працівників Східного ЦОП з легкої атлетики (од.)  23,0  23,0  23,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних тренерів Східного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 6,0  6,0  6,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу Східного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 30,0  30,0  30,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів змінного складу Східного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 93,0  93,0  93,0  0,0  0,0 

Кількість всеукраїнських змагань, в яких взяли участь спортсмени Східного 

ЦОП з легкої атлетики (од.) 

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

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених 

Східним ЦОП з легкої атлетики (од.) 

 9,0  12,0  12,0  3,0  0,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном проведених Cхідним 

ЦОП з легкої атлетики (од.) 

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

Кількість людино-днів участі спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики у 

всеукраїнських змаганнях (од.) 

 227,0  180,0  180,0 -47,0  0,0 

Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів на території України (од.) 

 4 103,0  4 569,0  4 569,0  466,0  0,0 

Кількість людино-днів, проведених Східним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів за кордоном (од.) 

 875,0  875,0  875,0  0,0  0,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття 

та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів Східного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 768,0  768,0  768,0  0,0  0,0 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу Східного ЦОП 

з легкої атлетики (грн.) 

 181 393,3  183 028,6  171 522,9  1 635,3 -11 505,7 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу Східного   19 885,7  20 470,8  17 556,3  585,1 -2 914,5 



ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Східним ЦОП з 

легкої атлетики всеукраїнських змаганнях (грн.) 

 753,6  753,6  505,0  0,0 -248,6 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Східним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних зборів в Україні (грн.) 

 523,8  522,4  474,9 -1,4 -47,5 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених Cхідним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних зборів за кордоном (грн.) 

 1 699,9  1 562,6  1 192,0 -137,3 -370,6 

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів Східного ЦОП з легкої 

атлетики (грн.) 

 10 343,1  10 598,6  11 698,6  255,5  1 100,0 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера Східного ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

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

Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, 

спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки 

спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

 793,9  793,9  794,9  0,0  1,0 

Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої атлетики від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному 

році (відс.) 

 13,3  13,3  5,7  0,0 -7,6 

Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів спорту (од.)  53,0  53,0  53,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з зимових видів спорту 

(од.) 

 29,0  29,0  29,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП з зимових видів 

спорту (осіб) 

 90,0  90,0  89,0  0,0 -1,0 

Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП з зимових видів 

спорту (осіб) 

 60,0  60,0  62,0  0,0  2,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених 

ЦОП з зимових видів спорту (од.) 

 62,0  107,0  110,0  45,0  3,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном, які будуть проведені 

ЦОП із зимових видів спорту (од.) 

 22,0  28,0  38,0  6,0  10,0 

Кількість людино-днів, проведених ЦОП з зимових видів спорту 

навчально-тренувальних зборів на території України (од.) 

 8 244,0  12 502,0  11 768,0  4 258,0 -734,0 

Кількість людино-днів, проведених ЦОП із зимових видів спорту 

навчально-тренувальних зборів за кордоном (од.) 

 1 375,0  1 995,0  2 246,0  620,0  251,0 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП з зимових 

видів спорту (грн.) 

 193 479,3  246 046,5  245 699,4  52 567,2 -347,1 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП з зимових 

видів спорту (грн.) 

 70 554,4  106 742,0  115 664,6  36 187,6  8 922,6 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП з зимових 

видів спорту навчально-тренувальних зборів в Україні (грн.) 

 1 195,7  1 195,7  1 139,1  0,0 -56,6 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП із зимових 

видів спорту навчально-тренувальних зборів за кордоном (грн.) 

 2 510,3  2 510,3  2 921,0  0,0  410,7 

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП з зимових видів 

спорту (грн.) 

 10 795,7  11 152,3  14 973,5  356,6  3 821,2 



Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП з зимових видів спорту (грн.) 

 3,1  3,1  4,5  0,0  1,4 

Частка спортсменів ЦОП з зимових видів спорту від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному 

році (відс.) 

 21,0  22,4  21,3  1,4 -1,1 

Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду (од.)  20,0  20,0  20,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду (од.)  9,0  9,0  9,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП зі стрибків у воду 

(осіб) 

 16,0  16,0  23,0  0,0  7,0 

Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП зі стрибків у воду 

(осіб) 

 24,0  24,0  90,0  0,0  66,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів на території України проведених 

ЦОП зі стрибків у воду (од.) 

 6,0  10,0  10,0  4,0  0,0 

Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі стрибків у воду 

навчально-тренувальних зборів на території України (од.) 

 2 457,0  4 706,0  3 185,0  2 249,0 -1 521,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів, спортивного одягу, взуття 

та аксесуарів, придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі стрибків у воду 

(од.) 

 112,0  112,0  129,0  0,0  17,0 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП зі 

стрибків у воду (грн.) 

 255 493,1  312 215,5  171 938,0  56 722,4 -140 277,5 

Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП зі стрибків 

у воду (грн.) 

 58 582,5  109 780,0  32 225,8  51 197,5 -77 554,2 

в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених ЦОП зі стрибків у 

воду навчально-тренувальних зборів в Україні (грн.) 

 910,6  910,6  1 101,8  0,0  191,2 

Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП зі стрибків у воду 

(грн.) 

 10 230,6  10 573,1  9 469,6  342,5 -1 103,5 

Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП зі стрибків у воду (грн.) 

 1,8  1,8  2,6  0,0  0,8 

Середня вартість одиниці придбаних малоцінних предметів, матеріалів, 

спортивного одягу, взуття та аксесуарів, для забезпечення підготовки 

спортсменів ЦОП зі стрибків у воду (грн.) 

 945,9  945,9  900,0  0,0 -45,9 

Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду від загальної кількості спортсменів, 

які займуть І - ІІІ місця на міжнародних змаганнях в поточному році (відс.) 

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

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

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. Забезпечення діяльності штатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (в тому числі заходи з інформатизації - 758,2 

тис. гривень) 

Кількість національних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів 

спорту (од.) 

 157,0  158,0  157,0  158,0  1,0  1,0 

в тому числі, штатних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів 

спорту (од.) 

 71,0  71,0  71,0  71,0  0,0  0,0 

Кількість спортсменів національних 

збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту (од.) 

 6 449,0  6 987,0  6 449,0  6 987,0  538,0  538,0 

в тому числі, кількість штатних посад 

спортсменів збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів 

спорту (од.) 

 1 140,0  1 131,5  1 140,0  1 131,5 -8,5 -8,5 

Кількість штатних посад тренерів збірних 

команд з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту 

 (од.) 

 579,0  597,5  579,0  597,5  18,5  18,5 

в тому числі, кількість штатних посад 

головних та старших тренерів з 

олімпійських видів спорту 

 (од.) 

 237,5  250,0  237,5  250,0  12,5  12,5 

Кількість придбаних одиниць спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів загального і 

спеціального призначення для 

забезпечення підготовки національних 

збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту (од.) 

 12 991,0  17 274,0  12 991,0  17 274,0  4 283,0  4 283,0 

Кількість одиниць придбаного обладнання 

та інвентарю довгострокового 

використання для підготовки спортсменів 

національних збірних команд з 

олімпійських та неолімпійських видів 

спорту (од.) 

 353,0  450,0  353,0  450,0  97,0  97,0 



Кількість одиниць придбаних малоцінних 

предметів та спортивного інвентарю для 

забезпечення підготовки національних 

збірних команд з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту (од.) 

 229 628,0  764 645,0  229 628,0  764 645,0  535 017,0  535 017,0 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності 1 спортсмена штатних збірних 

команд з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту (грн.) 

 414 104,8  456 249,7  414 104,8  456 249,7  42 144,9  42 144,9 

в тому числі середньомісячна заробітна 

плата 1 спортсмена (грн.) 

 12 772,2  14 684,5  12 772,2  14 684,5  1 912,3  1 912,3 

в тому числі середньомісячна заробітна 

плата 1 тренера (грн.) 

 17 089,4  18 108,6  17 089,4  18 108,6  1 019,2  1 019,2 

в тому числі середньомісячна заробітна 

плата 1 тренера (головного та старшого) з 

олімпійських та неолімпійских видів 

спорту (грн.) 

 37 966,2  41 395,3  37 966,2  41 395,3  3 429,1  3 429,1 

в тому числі середня вартість одиниці 

малоцінних предметів та спортивного 

інвентарю (грн.) 

 54,9  15,7  54,9  15,7 -39,2 -39,2 

в тому числі середня вартість одиниці 

спортивного одягу, взуття та аксесуарів 

загального і спеціального призначення 

(грн.) 

 1 605,8  590,6  1 605,8  590,6 -1 015,2 -1 015,2 

в тому числі середня вартість одиниці 

придбаного спортивного обладнання та 

інвентарю довгострокового використання 

(грн.) 

 63 416,0  48 144,7  63 416,0  48 144,7 -15 271,3 -15 271,3 

Відсоток спортсменів штатних збірних 

команд, які виконають умови контракту в 

частині досягнення спортивних результатів 

на основних змаганнях (відс.) 

 78,0  100,0  78,0  100,0  22,0  22,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У звітному році була збільшилась чисельність шатної команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту в межах загальної чисельності 

головного розпорядника. Загальний обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та 

аксесуарів загального і спеціального призначення  для спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у звітному році передбачений в 

більшому обсязі, що дозволило підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення підготовки спортсменів. 

2. Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (в тому числі заходи з 

інформатизації - 774,6 тис. гривень) 

Кількість штатних посад працівників 

управління "Укрспортзабезпечення" (од.) 

 79,0  86,0  79,0  86,0  7,0  7,0 



Кількість придбаного обладнання і 

предметів довгострокового використання 

необхідного для забезпечення діяльності 

Управління "Укрспортзабезпечення" (од.) 

 47,0  12,0  47,0  12,0 -35,0 -35,0 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності 1 працівника управління 

"Укрспортзабезпечення" (грн.) 

 152 473,4  150 011,7  152 473,4  150 011,7 -2 461,7 -2 461,7 

в тому числі середньомісячна заробітна 

плата 1 працівника управління 

"Укрспортзабезпечення" (грн.) 

 8 421,6  9 711,7  8 421,6  9 711,7  1 290,1  1 290,1 

в тому числі середня вартість одиниці 

придбаного обладнання і предметів 

довгострокового використання 

необхідного для забезпечення діяльності 

Управління "Укрспортзабезпечення" (грн.) 

 14 885,1  17 162,4  14 885,1  17 162,4  2 277,3  2 277,3 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У звітному році була збільшена штатна чисельність працівників Управління "Укрспортзабезпечення" в межах загальної чисельності головного розпорядника.  Придбання 

обладнання і предметів довгострокового використання необхідного для забезпечення діяльності Управління відбувалося в межах затвердженого обсягу видатків із змінами. 

3. Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях призові місця 

Кількість винагород, отриманих 

спортсменами, за зайняті І-ІІІ місця на 

змаганнях міжнародного рівня (од.) 

 2 918,0  606,0  2 918,0  606,0 -2 312,0 -2 312,0 

Кількість винагород, отриманих 

тренерами, за зайняті спортсменами І-ІІІ 

місця на змаганнях міжнародного рівня 

(од.) 

 2 246,0  489,0  2 246,0  489,0 -1 757,0 -1 757,0 

Середній розмір 1 винагороди спортсмену 

за зайняті І-ІІІ місця на змаганнях 

міжнародного рівня (грн.) 

 11 137,5  9 126,9  11 137,5  9 126,9 -2 010,6 -2 010,6 

Середній розмір 1 винагороди тренеру за 

зайняті спортсменом І-ІІІ місця на 

змаганнях міжнародного рівня (грн.) 

 10 884,3  8 396,8  10 884,3  8 396,8 -2 487,5 -2 487,5 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 У зв'язку з запровадженням у 2020 році світового карантину через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було 

відтерміновано та скасовано більшість спортивних заходів. Як наслідок - менше проводилось офіційних міжнародних змагань, де спортсмени завойовують нагороди. Середній 

розмір 1 винагороди спортсмену, тренеру за зайняті І-ІІІ місця на змаганнях міжнародного рівня менший оскільки більшість міжнародних змагань, в яких взяли участь спортсмени 

України це чемпіонати та кубки Європи, розмір винагороди на яких менший ніж на чемпіонатах світу. 

4. Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому порядку 

Кількість видів стипендій, що 

виплачуються щомісячно (од.) 

 7,0  6,0  7,0  6,0 -1,0 -1,0 



Кількість стипендіатів, які отримали 

державні стипендії, стипендії Президента 

України та Кабінету Міністрів України 

(осіб) 

 653,0  646,0  653,0  646,0 -7,0 -7,0 

Середньомісячний розмір стипендії для 

одного стипендіата (грн.) 

 6 316,7  8 239,2  6 316,7  8 239,2  1 922,5  1 922,5 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Відповідно до Указу Президента України від 13.11.2019 р. № 844 "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з 

олімпійських видів спорту та їх тренерів" було засновано 350 стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів 

спорту та їх тренерів, натомість припинено дію Указів Президента 1071/2005 "Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських 

видів спорту" та 334/1994 "Про державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні", яким було засновано стипендії для талановитих, перспективних спортсменів. 

Таким чином зменшилась кількість видів стипендій. Крім того, новим Указом був підвищений розмір стипендій, що збільшило середньомісячний розмір стипендії. 

5. Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру (в тому числі заходи з інформатизації- 340,1 тис.грн.) та здійснення антидопінгового контролю в спорті 

(в тому числі сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції) 

Кількість штатних посад працівників 

Національного антидопінгового центру 

(од.) 

 37,0  37,0  37,0  37,0  0,0  0,0 

Обсяг щорічного внеску України до 

Всесвітньої антидопінгової агенції 

 (тис.грн.) 

 2 909,0  3 251,1  2 909,0  3 251,1  342,1  342,1 

Кількість проведених аналізів допінг-проб 

в акредитованих ВАДА лабораторіях (од.) 

 1 745,0  1 575,0  1 745,0  1 575,0 -170,0 -170,0 

Середні витрати на 1 допінг-пробу в 

акредитованих ВАДА лабораторіях (грн.) 

 13 335,4  12 563,3  13 335,4  12 563,3 -772,1 -772,1 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності 1 працівника Національного 

антидопінгового центру (грн.) 

 312 387,8  368 129,6  312 387,8  368 129,6  55 741,8  55 741,8 

в тому числі середньомісячна заробітна 

плата 1 працівника Національного 

антидопінгового центру (грн.) 

 8 766,7  11 693,2  8 766,7  11 693,2  2 926,5  2 926,5 

Відсоток реалізації вимог ВАДА в 

акредитованих лабораторіях щодо 

кількості проведених допінг-проб для 

виявлення використання допінгу 

спортсменами (відс.) 

 58,2  52,5  58,2  52,5 -5,7 -5,7 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

6. Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ), в тому числі заходи з інформатизації- 19,2 тис. гривень 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу ДШВСМ (осіб) 

 93,0  96,0  93,0  96,0  3,0  3,0 



Середньорічна кількість спортсменів 

змінного складу ДШВСМ (осіб) 

 28,0  28,0  28,0  28,0  0,0  0,0 

Кількість ставок працівників ДШВСМ 

(од.) 

 62,0  62,0  62,0  62,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів ДШВСМ (од.) 

 42,5  43,0  42,5  43,0  0,5  0,5 

в тому числі кількість ставок сумісників 

тренерів ДШВСМ 

 (од.) 

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

Кількість всеукраїнських змагань, в яких 

взяли участь спортсмени ДШВСМ (од.) 

 47,0  22,0  47,0  22,0 -25,0 -25,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

на території України проведених ДШВСМ 

 (од.) 

 45,0  20,0  45,0  20,0 -25,0 -25,0 

Кількість людино-днів участі спортсменів 

ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях (од.) 

 700,0  284,0  700,0  284,0 -416,0 -416,0 

Кількість людино-днів проведених 

ДШВСМ навчально-тренувальних зборів 

на території України (од.) 

 5 500,0  1 960,0  5 500,0  1 960,0 -3 540,0 -3 540,0 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена постійного складу ДШВСМ 

(грн.) 

 119 681,4  115 762,2  119 681,4  115 762,2 -3 919,2 -3 919,2 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена змінного складу ДШВСМ 

(грн.) 

 23 890,4  8 771,4  23 890,4  8 771,4 -15 119,0 -15 119,0 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день участі спортсменів ДШВСМ 

у всеукраїнських змаганнях (грн.) 

 332,0  305,5  332,0  305,5 -26,5 -26,5 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів в Україні 

ДШВСМ (грн.) 

 398,7  419,6  398,7  419,6  20,9  20,9 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

тренерів ДШВСМ (грн.) 

 10 415,0  13 893,6  10 415,0  13 893,6  3 478,6  3 478,6 

Середньомісячна заробітна плата 

сумісників тренерів ДШВСМ (грн.) 

 3 995,5  7 485,0  3 995,5  7 485,0  3 489,5  3 489,5 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку сумісника 

тренера ДШВСМ (грн.) 

 1,7  5,6  1,7  5,6  3,9  3,9 



Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ДШВСМ (грн.) 

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

Кількість спортсменів ДШВСМ, які 

займуть I-III місця на всеукраїнських 

змаганнях в поточному році (осіб) 

 105,0  61,0  105,0  61,0 -44,0 -44,0 

Кількість спортсменів ДШВСМ, які 

займуть I-III місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (осіб) 

 14,0  7,0  14,0  7,0 -7,0 -7,0 

Кількість спортсменів ДШВСМ 

підготовлених до складу збірних команд 

України в поточному році (осіб) 

 79,0  82,0  79,0  82,0  3,0  3,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

7. Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для всіх"), в тому числі заходи з 

інформатизації- 619,9 тис. гривень 

Кількість штатних посад працівників 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" (од.) 

 22,0  22,0  22,0  22,0  0,0  0,0 

Кількість всеукраїнських масових заходів 

ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих на 

залучення широких верств населення до 

регулярних фізкультурно-спортивних 

занять (од.) 

 21,0  11,0  21,0  11,0 -10,0 -10,0 

Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" 

просвітницької роботи з оздоровлення 

населення засобами фізичної культури та 

спорту (од.) 

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

Кількість заходів з методологічного 

забезпечення регіональних та місцевих 

центрів фізичного здоров'я населення 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" (од.) 

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

Кількість учасників проведених 

всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН 

"Спорт для всіх", спрямованих на 

залучення широких верств населення до 

регулярних занять фізичною культурою та 

масовим спортом (осіб) 

 60 978,0  32 436,0  60 978,0  32 436,0 -28 542,0 -28 542,0 

Кількість учасників проведених ВЦФНЗ 

"Спорт для всіх" заходів з просвітницької 

роботи з оздоровлення населення засобами 

фізичної культури та спорту (осіб) 

 13 632,0  40 602,0  13 632,0  40 602,0  26 970,0  26 970,0 



Кількість учасників проведених заходів з 

методологічного забезпечення 

регіональних та місцевих центрів 

фізичного здоров'я населення ВЦФЗН 

"Спорт для всіх" (осіб) 

 250,0  0,0  250,0  0,0 -250,0 

Середні витрати на 1 учасника проведених 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських 

масових заходів, спрямованих на 

залучення широких верств населення до 

регулярних фізкультурно-спортивних 

занять (грн.) 

 72,2  54,7  72,2  54,7 -17,5 -17,5 

Середні витрати на 1 учасника проведених 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" заходів з 

просвітницької роботи з оздоровлення 

населення засобами фізичної культури та 

спорту (грн.) 

 54,9  45,9  54,9  45,9 -9,0 -9,0 

Середні витрати на 1 учасника проведених 

заходів з методологічного забезпечення 

регіональних та місцевих центрів 

фізичного здоров'я населення ВЦФЗН 

"Спорт для всіх" (грн.) 

 67,2  0,0  67,2  0,0 -67,2 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт 

для всіх" (грн.) 

 212 514,7  244 275,0  212 514,7  244 275,0  31 760,3  31 760,3 

в тому числі середньомісячна заробітна 

плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для 

всіх" (грн.) 

 9 384,2  11 988,5  9 384,2  11 988,5  2 604,3  2 604,3 

Частка населення, охопленого заходами 

ВЦФЗН "Спорт для всіх" у загальній 

кількості населення (відс.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

8. Організація і проведення НТЗ нац. збірних команд з олімп. видів спорту в Україні, зокрема із залученням до нац. збірних команд спортсменів резервного спорту, та за 

кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном (крім тих, які 

будуть проведені в рамках Експерименту) 

Кількість всеукраїнських змагань з 

олімпійських видів спорту (крім 

проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 579,0  376,0  579,0  376,0 -203,0 -203,0 

Кількість міжнародних змагань з 

олімпійських видів спорту, що проведені 

на території України (крім проведених в 

рамках Експерименту) (од.) 

 62,0  18,0  62,0  18,0 -44,0 -44,0 



Кількість міжнародних змагань з 

олімпійських видів спорту, що проведені 

за кордоном, в яких беруть участь 

національні збірні команди (крім 

проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 706,0  216,0  706,0  216,0 -490,0 -490,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту, зокрема із 

залученням спортсменів резервного 

спорту, що проведені на території України 

(крім проведених в рамках Експерименту) 

(од.) 

 616,0  574,0  616,0  574,0 -42,0 -42,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту, зокрема із 

залученням спортсменів резервного 

спорту, що проведені за кордоном (крім 

проведених в рамках Експерименту) (од.) 

 338,0  174,0  338,0  174,0 -164,0 -164,0 

Кількість людино-днів проведених 

всеукраїнських змагань з олімпійських 

видів спорту (крім проведених в рамках 

Експерименту) (од.) 

 565 573,0  327 639,0  565 573,0  327 639,0 -237 934,0 -237 934,0 

Кількість людино-днів проведених 

міжнародних змагань з олімпійських видів 

спорту, що проведені на території України 

(крім проведених в рамках Експерименту) 

(од.) 

 41 504,0  24 306,0  41 504,0  24 306,0 -17 198,0 -17 198,0 

Кількість людино-днів участі національних 

збірних команд у міжнародних змаганнях з 

олімпійських видів спорту, що проведені 

за кордоном (крім проведених в рамках 

Експерименту) (од.) 

 65 699,0  20 613,0  65 699,0  20 613,0 -45 086,0 -45 086,0 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту, що проведені 

на території України (крім проведених в 

рамках Експерименту) (од.) 

 182 012,0  145 078,0  182 012,0  145 078,0 -36 934,0 -36 934,0 



в тому числі на 1 людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту із залученням 

спортсменів резервного спорту (грн.) 

 2 666,0  861,5  2 666,0  861,5 -1 804,5 -1 804,5 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту, що проведені 

за кордоном (крім проведених в рамках 

Експерименту) (од.) 

 49 721,0  31 285,0  49 721,0  31 285,0 -18 436,0 -18 436,0 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених всеукраїнських змагань з 

олімпійських видів спорту (крім 

проведених в рамках Експерименту) (грн.) 

 83,2  125,4  83,2  125,4  42,2  42,2 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених на території України 

міжнародних змагань з олімпійських видів 

спорту (крім проведених в рамках 

Експерименту) (грн.) 

 756,9  1 523,5  756,9  1 523,5  766,6  766,6 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених навчально-тренувальних 

зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту за кордоном 

(крім проведених в рамках Експерименту) 

(грн.) 

 3 610,5  3 251,6  3 610,5  3 251,6 -358,9 -358,9 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених навчально-тренувальних 

зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту на території 

України (крім проведених в рамках 

Експерименту) (грн.) 

 715,2  862,4  715,2  862,4  147,2  147,2 

в тому числі кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту із залученням 

спортсменів резервного спорту 

 (од.) 

 1 055,9  1 963,0  1 055,9  1 963,0  907,1  907,1 



Середні витрати на 1 людино-день участі 

національних збірних команд у 

міжнародних змаганнях з олімпійських 

видів спорту, що проведені за кордоном 

(крім проведених в рамках Експерименту) 

(грн.) 

 2 931,3  4 408,9  2 931,3  4 408,9  1 477,6  1 477,6 

Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня з олімпійських видів 

спорту (од.) 

 557,0  220,0  557,0  220,0 -337,0 -337,0 

Кількість підготовлених майстрів спорту 

України з олімпійських видів спорту (осіб) 

 1 043,0  648,0  1 043,0  648,0 -395,0 -395,0 

Кількість підготовлених майстрів спорту 

міжнародного класу з олімпійських видів 

спорту (осіб) 

 151,0  38,0  151,0  38,0 -113,0 -113,0 

Кількість спортсменів, які здобули право 

представляти Україну на Олімпійських та 

Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

 315,0  159,0  315,0  159,0 -156,0 -156,0 

Відсоток спортсменів резервного спорту, 

залучених до навчально-тренувальних 

зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту, які в 

подальшому будуть включені до складу 

національної збірної команди (відс.) 

 85,0  64,0  85,0  64,0 -21,0 -21,0 

Кількість спортсменів резервного спорту, 

залучених до навчально-тренувальних 

зборів національних збірних команд з 

олімпійських видів спорту (осіб) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зменшення кількості змагань та кількості людино - днів було зумовлено скороченням видатків по зазначеному напряму. Затверджений обсяг коштів на початок 2020 року склав 

661863,9 тис.грн., але  відповідно до Закону України від13.04.2020 №553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в квітні 2020 

року відбулось скорочення видатків на 68,7%. В серпні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 578 «Про виділення коштів на часткове 

відновлення видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками" видатки були частково відновлені, але склали 70,4% від запланованого обсягу коштів на початок року. 

9. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (далі - НТЗ) нац. збірних команд з неолімп. видів спорту в Україні та за кордоном, всеукраїнських і 

міжнародних змагань в Україні, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном 

Кількість всеукраїнських змагань з 

неолімпійських видів спорту 

 (од.) 

 251,0  146,0  251,0  146,0 -105,0 -105,0 



Кількість міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту, що проведені 

на території України (од.) 

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

Кількість міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту, що проведені 

за кордоном, в яких беруть участь 

національні збірні команди (од.) 

 223,0  32,0  223,0  32,0 -191,0 -191,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту, що проведені 

на території України (од.) 

 78,0  238,0  78,0  238,0  160,0  160,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту, що проведені 

за кордоном (од.) 

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

Кількість людино-днів проведених 

всеукраїнських змагань з неолімпійських 

видів спорту (од.) 

 256 869,0  163 036,0  256 869,0  163 036,0 -93 833,0 -93 833,0 

Кількість людино-днів проведених 

міжнародних змагань з неолімпійських 

видів спорту, що проведені на території 

України (од.) 

 29 695,0  663,0  29 695,0  663,0 -29 032,0 -29 032,0 

Кількість людино-днів участі у 

міжнародних змаганнях національних 

збірних команд з неолімпійських видів 

спорту, що проведені за кордоном (од.) 

 32 493,0  5 093,0  32 493,0  5 093,0 -27 400,0 -27 400,0 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту, що проведені 

на території України (од.) 

 22 813,0  35 353,0  22 813,0  35 353,0  12 540,0  12 540,0 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту, що 

проводяться за кордоном (од.) 

 3 238,0  5 194,0  3 238,0  5 194,0  1 956,0  1 956,0 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених всеукраїнських змагань з 

неолімпійських видів спорту (грн.) 

 45,3  50,6  45,3  50,6  5,3  5,3 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених на території України 

міжнародних змагань з неолімпійських 

видів спорту (грн.) 

 276,3  680,9  276,3  680,9  404,6  404,6 



Середні витрати на 1 людино-день участі 

національних збірних команд у 

міжнародних змаганнях з неолімпійських 

видів спорту, що проведені за кордоном 

(грн.) 

 1 967,7  2 291,8  1 967,7  2 291,8  324,1  324,1 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених на території України 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту (грн.) 

 581,6  684,7  581,6  684,7  103,1  103,1 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених за кордоном 

навчально-тренувальних зборів 

національних збірних команд з 

неолімпійських видів спорту (грн.) 

 2 592,7  2 638,0  2 592,7  2 638,0  45,3  45,3 

Кількість підготовлених майстрів спорту 

України з неолімпійських видів спорту 

(осіб) 

 1 457,0  728,0  1 457,0  728,0 -729,0 -729,0 

Кількість підготовлених майстрів спорту 

міжнародного класу з неолімпійських 

видів спорту (осіб) 

 394,0  135,0  394,0  238,0 -259,0 -156,0 

Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня з неолімпійських видів 

спорту (од.) 

 3 561,0  247,0  3 561,0  247,0 -3 314,0 -3 314,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зменшення кількості змагань та кількості людино - днів було зумовлено скороченням видатків по зазначеному напряму. Затверджений обсяг коштів на початок 2020 року склав 

102773,7 тис.грн., але  відповідно до Закону України від 13.04.2020 №553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в квітні 2020 

року відбулось скорочення видатків на 68,2%. В серпні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 578 «Про виділення коштів на часткове 

відновлення видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками" видатки були частково відновлені, але склали 56,9% від запланованого обсягу коштів на початок року. 

10. Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, 

забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні та за кордоном 

Кількість міжнародних змагань серед 

представників представників окремих 

верств населення, представників окремих 

галузей, що проводяться за кордоном, в 

яких беруть участь національні збірні 

команди України (од.) 

 24,0  3,0  24,0  3,0 -21,0 -21,0 

Кількість спортивних змагань 

загальнодержавного рівня серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей (од.) 

 93,0  43,0  93,0  43,0 -50,0 -50,0 



Кількість міжнародних змагань серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що 

проведені на території України (од.) 

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

Кількість людино-днів участі у 

міжнародних змаганнях серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що 

проведені за кордоном, в яких взяли участь 

національні збірні команди України (од.) 

 1 601,0  107,0  1 601,0  107,0 -1 494,0 -1 494,0 

Кількість людино-днів проведених 

спортивних змагань загальнодержавного 

рівня серед представників окремих верств 

населення, представників окремих галузей 

(од.) 

 162 126,0  29 782,0  162 126,0  29 782,0 -132 344,0 -132 344,0 

Кількість людино-днів участі у 

міжнародних змаганнях серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що 

проведені на території України (од.) 

 2 444,0  0,0  2 444,0  0,0 -2 444,0 

Середні витрати на 1 людино-день участі у 

міжнародних змаганнях серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що 

проведених за кордоном, в яких взяли 

участь національні збірні команди України 

(грн.) 

 491,3  1 226,5  491,3  1 226,5  735,2  735,2 

Середні витрати на 1 людино-день 

проведених спортивних змагань 

загальнодержавного рівня серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей (грн.) 

 16,4  44,3  16,4  44,3  27,9  27,9 

Середні витрати на 1 людино-день участі у 

міжнародних змаганнях серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей, що 

проведених на території України (грн.) 

 175,6  0,0  175,6  0,0 -175,6 



Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня серед представників 

окремих верств населення та окремих 

галузей (од.) 

 210,0  9,0  210,0  9,0 -201,0 -201,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зменшення кількості змагань та кількості людино - днів було зумовлено скороченням видатків по зазначеному напряму. Затверджений обсяг коштів на початок 2020 року склав 

4525,7 тис.грн., але  відповідно до Закону України від 13.04.2020 №553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в квітні 2020 року 

відбулось скорочення видатків на 88,6%. В серпні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 578 «Про виділення коштів на часткове відновлення 

видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками" видатки були частково відновлені, склали 106,3 % від запланованого обсягу коштів на початок року. 

11. Організація та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, НТЗ нац. збірних команд на 

території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних змагань, що проводяться на території України, забезпечення участі нац. збірних команд у міжнародних 

спортивних змаганнях в Україні та за кордоном відповідно до Порядку проведення Експерименту 

 

Кількість національних федерації, 

залучених до проведення Експерименту 

(од.) 

 6,0  6,0  6,0  6,0  0,0  0,0 

 

Кількість спортивних заходів проведених в 

рамках Експерименту 

 (од.) 

 1 035,0  517,0  1 035,0  517,0 -518,0 -518,0 

з них, які взяли участь у заходах, які 

проведені із залученням бюджетних 

коштів (од.) 

 1 005,0  31 469,0  1 005,0  31 469,0  30 464,0  30 464,0 

 

 

Обсяг власних коштів національних 

федерацій спрямованих на організацію та 

проведення спортивних заходів в рамках 

проведення Експерименту (тис.грн.) 

 23 635,6  11 806,9  23 635,6  11 806,9 -11 828,7 -11 828,7 

Загальна кількість спортсменів, які взяли 

участь у спортивних заходах в рамках 

проведення Експерименту (осіб) 

 72 630,0  38 433,0  72 630,0  38 433,0 -34 197,0 -34 197,0 

Середні витрати на забезпечення одного 

спортсмена, якй взяв участь у спортивних 

заходах в рамках проведення 

Експерименту за бюджетні кошти (загальні 

середні витрати - 3909,6 грн.) (грн.) 

 3 069,9  2 740,4  3 069,9  2 740,4 -329,5 -329,5 



Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня з олімпійських видів 

спорту, в рамках залучення національних 

федерацій до Експерименту (од.) 

 79,0  143,0  79,0  143,0  64,0  64,0 

Збільшення частки спортивних заходів, які 

проведені національними федераціями в 

рамках Експерименту, у загальній 

кількості спортивних заходів з 

олімпійських видів спорту у порівнянні з 

минулим роком (відс.) 

 31,0  31,4  31,0  31,4  0,4  0,4 

Зменшення частки витрат держави у 

загальних видатках на забезпечення участі 

одного спортсмена у спортивних заходах, в 

рамках проведення Експерименту (відс.) 

 0,0  11,2  0,0  11,2  11,2 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Зменшення кількості змагань та кількості людино - днів було зумовлено скороченням видатків по зазначеному напряму. Затверджений обсяг коштів на початок 2020 року склав 

188540,7 тис.грн., але  відповідно до Закону України від13.04.2020 №553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в квітні 2020 

року відбулось скорочення видатків на 72,9%. В серпні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 578 «Про виділення коштів на часткове 

відновлення видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками" видатки були частково відновлені, але склали 67,7% від запланованого обсягу коштів на початок року. 

12. Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх поточного утримання (оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання) 

Обсяг споживання теплопостачання (Гкал.)  866,9  866,9  0,0 -866,9 

В тому числі обсяг споживання 

теплопостачання, оплату за споживання 

якого бази олімпійської підготовки 

здійснюють за рахунок бюджетних коштів 

(Гкал.) 

 243,1  243,1  0,0 -243,1 

Середня вартість 1 Гкал теплопостачання, 

що споживається базами, за рахунок 

бюджетних коштів (грн.) 

 1 950,0  1 950,0  0,0 -1 950,0 

Середня вартість 1 кв. м  проведення  

поточного ремонту будівель і спортивних 

споруд баз олімпійської підготовки 

державної форми власності (грн.) 

 375,9  375,9  0,0 -375,9 



Рівень виконання робітз поточного 

ремонту об'єктів баз олімпійської 

підготовки державної форми власності на 

кінець року (відс.) 

 100,0  100,0  0,0 -100,0 

 0,0  0,0  0,0 

 

 

Кількість баз олімпійської підготовки, 

віднесених до сфери управління 

Міністерства культури, молоді та спорту, 

які отримують фінансову підтримку з 

загального фонду державного бюджету 

(од.) 

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

в тому числі кількість баз, які отримують 

фінансову підтримку на поточне 

утримання, доходи яких від провадження 

господарської діяльності за попередній 

звітний період менші за їх видатки (од.) 

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

Обсяг споживання електроенергії базами 

олімпійської підготовки (кВт) 

 1 788 611,0  1 535 559,8  1 788 611,0  1 535 559,8 -253 051,2 -253 051,2 

в тому числі обсяг електроенергії, оплату 

за споживання якої бази олімпійської 

підготовки здійснюють за рахунок 

бюджетних коштів (кВт) 

 872 739,0  1 458 084,0  872 739,0  1 458 084,0  585 345,0  585 345,0 

 

Кількість державних підприємств та 

установ, віднесених до сфери управління 

Міністерства молоді та спорту, яким 

наданий статус баз олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки (далі - бази) (од.) 

 9,0  9,0  9,0  9,0  0,0  0,0 

в тому числі обсяг споживання природного 

газу, оплату за споживання якого бази 

олімпійської підготовки здійснюють за 

рахунок бюджетних коштів (м.куб.) 

 0,0  68 031,6  0,0  68 031,6  68 031,6 

Середній обсяг фінансової підтримки 1 

бази олімпійської підготовки для оплати 

нею комунальних послуг та енергоносіїв 

 (грн.) 

 2 104 845,0  2 552 550,0  2 104 845,0  2 552 550,0  447 705,0  447 705,0 



Середня вартість 1 тонни твердого палива, 

що спожито базами, за рахунок бюджетних 

коштів (грн.) 

 841,2  950,0  841,2  950,0  108,8  108,8 

Середня вартість 1 м.куб. природного газу, 

що спожито базами, за рахунок бюджетних 

коштів (грн.) 

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

Обсяг споживання природного газу базами 

олімпійської підготовки (м.куб.) 

 0,0  68 031,6  0,0  68 031,6  68 031,6 

в тому числі обсяг споживання твердого 

палива, оплату за споживання якого бази 

олімпійської підготовки здійснюють за 

рахунок бюджетних коштів (тонн) 

 170,0  193,7  170,0  193,7  23,7  23,7 

Середня вартість 1 кВт електроенергії, що 

спожито базами, за рахунок бюджетних 

коштів (грн.) 

 3,0  3,1  3,0  3,1  0,1  0,1 

Обсяг споживання твердого палива базами 

олімпійської підготовки (тонн) 

 278,0  385,4  278,0  385,4  107,4  107,4 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

       Значення показників по базам олімпійської підготовки (далі - бази) змінилися відповідно до листів звернень баз про необхідність збільшення придбання твердого палива 

(дров) внаслідок неможливості придбання вугілля та паливних брикетів у зимовий період;  зменшення фактичних обсягів споживання  комунальних послуг та енергоносіїв; 

відповідно до актів виконаних робіт по поточному ремонту; та в результаті застосування електронної процедури закупівлі з розробки проєктно-кошторисної документації. 

13. Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, будівництво нових будівель і спортивних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації, 

придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання для бази олімпійської підготовки державної форми власності "Олімпійський навчально-спортивний 

центр" "Конча-Заспа" 

Кошторисна вартість розробки 

проектно-кошторисної документації для 

будівництва, реконструкції та технічного 

переоснащення баз олімпійської 

підготовки державної форми власності 

(тис.грн.) 

 1 675,3  1 675,3  0,0 -1 675,3 

Кошторисна вартість робіт з проведення 

поточного ремонту будівель і спортивних 

споруд об'єктів баз олімпійської 

підготовки державної форми власності, 

запланованих на поточний рік (тис.грн.) 

 977,4  977,4  0,0 -977,4 

Кошторисна вартість робіт з проведення 

капітального ремонту, реконструкції 

існуючих та будівництво нових будівель і 

спортивних споруд об'єктів баз 

олімпійської підготовки державної форми 

власності (тис.грн.) 

 41 764,8  41 764,8  0,0 -41 764,8 



Площа об'єктів баз олімпійської 

підготовки державної форми власності, на 

яких проведено капітальний ремонт за 

рахунок бюджетних коштів (кв. м.) 

 9 879,2  9 879,2  0,0 -9 879,2 

Площа об'єктів баз олімпійської 

підготовки державної форми власності, на 

яких проведено поточний ремонт за 

рахунок бюджетних коштів (кв. м.) 

 2 600,0  2 600,0  0,0 -2 600,0 

Кількість розробленої 

проектно-кошторисної документації для 

капітального ремонту, будівництва, 

реконструкції та технічного 

переоснощення баз олімпійської 

підготовки державної форми власності 

(од.) 

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

Середня вартість 1 кв. м. проведення 

капітального ремонту будівель і 

спортивних споруд об'єктів баз 

олімпійської підготовки державної форми 

власності (грн.) 

 4 227,5  4 227,5  0,0 -4 227,5 

Середня вартість 1 од. передпроектних та 

проектних робіт, розробленої 

проектно-кошторисної документації для 

капітального ремонту, будівництва, 

реконструкції та технічного 

переоснащення баз олімпійскої підготовки 

державної форми власності у 2019 році 

(грн.) 

 837 650,0  837 650,0  0,0 -837 650,0 

Середня вартість одиниці придбанного 

обладнання, інвентарю довгострокового 

використування для баз олімпійської 

підготовки державної форми власності 

(грн.) 

 53 101,1  53 101,7  0,0 -53 101,7 

Кількість баз олімпійської підготовки 

державної форми власності, які протягом 

року змінили фінансовий стан на 

беззбитковий або прибутковий (од.) 

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

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту будівель та спортивних споруд 

об'єктів баз олімпійської підготовки 

державної форми власності на кінець року 

(відс.) 

 40,5  40,5  0,0 -40,5 



Рівень готовності проектно-кошторисної 

документації для капітального ремонту 

будівництва, реконструкції та технічному 

переоснащенню баз олямпійської 

підготовки державної форми власності на 

кінець року (відс.) 

 100,0  100,0  0,0 -100,0 

Рівень забезпечення обладнанням та 

інвентарем довгострокового використання 

баз олімпійської підготовки державної 

форми власності у поточному році (відс.) 

 100,0  100,0  0,0 -100,0 

Частка баз олімпійської підготовки 

державної форми власності, які протягом 

року змінили фінансовий стан на 

беззбитковий або прибутковий, зменшили 

збитковість, покращили 

матеріально-технічний стан, у загальній 

кількості баз олімпійської підготовки, 

віднесених до сфери управління 

Мінмолодьспорту (відс.) 

 55,5  55,5  0,0 -55,5 

Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового використання 

для баз олімпійської підготовки державної 

форми власності (од.) 

 177,0  177,0  0,0 -177,0 

Загальна вартість обладнання та інвентарю 

довгострокового використання, 

придбаного для баз олімпійської 

підготовки державної форми власності 

(тис.грн.) 

 9 399,0  9 399,0  0,0 -9 399,0 

Середня вартість 1 кв. м. проведеного 

капітального ремонту, реконструкції 

об'єктів спортивного призначення бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (грн.) 

 6 405,8  0,0  6 405,8  6 405,8 

Середня вартість одиниці придбаного 

обладнання, інвентарю довгострокового 

використання для державного 

підприємства "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 



Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт 

з капітального ремонту та будівництва 

об'єктів, необхідних для забезпечення 

спортсменів належними умовами 

перебування бази олімпійської підготовки 

державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Обсяг проведених робіт з капітального 

ремонту об'єктів господарського 

призначення бази олімпійської підготовки 

державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" 

 (пог.м) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Частка баз олімпійської підготовки 

державної форми власності, які протягом 

року змінили фінансовий стан на 

беззбитковий або прибутковий, зменшили 

збитковість, покращили 

матеріально-технічний стан, у загальній 

кількості баз олімпійської підготовки, 

віднесених до сфери управління 

Міністерства культури,молоді та спорту 

(відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт 

з будівництва об'єктів спортивного 

призначення бази олімпійської підготовки 

державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту об'єктів господарського 

призначення бази олімпійської підготовки 

державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа", на кінець року (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 



Загальна вартість обладнання та інвентарю 

довгострокового використання, 

придбаного для бази олімпійської 

підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний 

центр" "Конча-Заспа" (тис.грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Кошторисна вартість робіт з проведення 

капітального ремонту, реконструкції 

об'єктів спортивного призначення для бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр" 

"Конча-Заспа" (загальна кошторисна 

вартість робіт - 150 480,4 тис. гривень) 

(тис.грн.) 

 71 884,8  0,0  71 884,8  71 884,8 

Площа збудованих об'єктів спортивного 

призначення бази олімпійської підготовки 

державної форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (кв. м.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Кошторисна вартість будівництва об'єктів 

спортивного призначення для бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр" 

"Конча-Заспа" (загальна кошторисна 

вартість - 721 858,1 тис. гривень) (тис.грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Площа об'єктів спортивного призначення 

бази олімпійської підготовки державної 

форми власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа", на яких проведено 

капітальний ремонт, реконструкцію (кв. м.) 

 11 221,8  0,0  11 221,8  11 221,8 

Кошторисна вартість робіт з проведення 

капітального ремонту об'єктів 

господарського призначення бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр" 

"Конча-Заспа" (тис.грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 



Кошторисна вартість робіт з проведення 

капітального ремонту та будівництва 

об'єктів, необхідних для забезпечення 

спортсменів належними умовами 

перебування, для бази олімпійської 

підготовки державної форми власності 

"Олімпійський навчально-спортивний 

центр" "Конча-Заспа" (загальна 

кошторисна вартість - 180 274,7 тис. 

гривень) (тис.грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового використання 

для державного підприємства 

"Олімпійський навчально-спортивний 

центр "Конча-Заспа" (од.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Середня вартість 1 пог. м. проведених 

робіт з капітального ремонту об'єктів 

господарського призначення бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (грн.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з будівництва 

об'єктів спортивного призначення бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа", на кінець року (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту, реконструкції об'єктів 

спортивного призначення бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа", на кінець року (відс.) 

 29,6  0,0  29,6  29,6 

Площа об'єктів на яких проведено 

капітальний ремонт та будівництво, 

необхідних для забезпечення спортсменів 

належними умовами перебування бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" (кв. м.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 



Рівень виконання робіт з капітального 

ремонту та будівництва об'єктів, 

необхідних для забезпечення спортсменів 

належними умовами перебування бази 

олімпійської підготовки державної форми 

власності "Олімпійський 

навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа", на кінець року (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Що стосується капітального ремонту, реконструкції та будівництва баз, то значення показника менше від запланованого, тому  що у державного підприємства "Спортивний 

комплекс "Авангард" був відсутній дозвіл на виконання будівельних робіт. Збільшення показника вартості обладнання та інвентарю довгострокового використання  по базам  

відбулося відповідно до листів звернень баз про необхідність збільшення придбання обладнання та зменшення суми витрат на виготовлення ПКД та проведення капітального 

ремонту відповідно до актів виконаних робіт. 

14. Забезпечення діяльності Державних центрів олімпійської підготовки (в тому числі заходи з інформатизації - 218,0 тис. гривень) 

Кількість ставок працівників ЦОП з 

біатлону (од.) 

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

в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів ЦОП з біатлону (од.) 

 8,0  8,0  8,0  8,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу ЦОП з біатлону (осіб) 

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

Середньорічна кількість спортсменів 

змінного складу ЦОП з біатлону (осіб) 

 74,0  87,0  74,0  87,0  13,0  13,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

на території України проведених ЦОП з 

біатлону (од.) 

 15,0  27,0  15,0  27,0  12,0  12,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

за кордоном проведених ЦОП з біатлону 

(од.) 

 23,0  8,0  23,0  8,0 -15,0 -15,0 

Кількість людино-днів проведених ЦОП з 

біатлону навчально-тренувальних зборів 

на території України (од.) 

 6 166,0  6 245,0  6 166,0  6 245,0  79,0  79,0 

Кількість людино-днів проведених ЦОП з 

біатлону навчально-тренувальних зборів за 

кордоном (од.) 

 3 124,0  1 233,0  3 124,0  1 233,0 -1 891,0 -1 891,0 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена постійного складу ЦОП з 

біатлону (грн.) 

 372 104,9  310 336,4  372 104,9  310 336,4 -61 768,5 -61 768,5 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена змінного складу ЦОП з 

біатлону (грн.) 

 208 328,0  129 013,3  208 328,0  129 013,3 -79 314,7 -79 314,7 



в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів в Україні 

ЦОП з біатлону (грн.) 

 1 045,8  1 426,5  1 045,8  1 426,5  380,7  380,7 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених 

навчально-тренувальних зборів за 

кордоном ЦОП з біатлону (грн.) 

 4 604,5  4 598,4  4 504,5  4 598,4 -6,1  93,9 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

тренерів ЦОП з біатлону (грн.) 

 10 277,9  10 936,9  10 277,9  10 936,9  659,0  659,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП з біатлону (грн.) 

 3,3  3,7  3,3  3,7  0,4  0,4 

Частка спортсменів ЦОП з біатлону від 

загальної кількості спортсменів, які 

займуть І - ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (відс.) 

 38,5  15,5  38,5  15,5 -23,0 -23,0 

Кількість ставок працівників ЦОП з 

художньої гімнастики 

 (од.) 

 20,0  20,0  20,0  20,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів ЦОП з художньої гімнастики (од.) 

 8,0  8,0  8,0  8,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу ЦОП з художньої 

гімнастики (осіб) 

 20,0  21,0  20,0  21,0  1,0  1,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

змінного складу ЦОП з художньої 

гімнастики (осіб) 

 22,0  26,0  22,0  26,0  4,0  4,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

на території України проведених ЦОП з 

художньої гімнастики (од.) 

 14,0  14,0  14,0  14,0  0,0  0,0 

Кількість людино-днів проведених ЦОП з 

художньої гімнастики 

навчально-тренувальних зборів на 

території України (од.) 

 9 500,0  6 129,0  9 500,0  6 129,0 -3 371,0 -3 371,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, 

матеріалів придбаних для підготовки 

спортсменів ЦОП з художньої гімнастики 

(од.) 

 622,0  452,0  622,0  452,0 -170,0 -170,0 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена постійного складу ЦОП з 

художньої гімнастики (грн.) 

 245 222,3  192 271,4  245 222,3  192 271,4 -52 950,9 -52 950,9 



Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена змінного складу ЦОП з 

художньої гімнастики (грн.) 

 157 593,5  109 613,8  157 593,5  109 613,8 -47 979,7 -47 979,7 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених ЦОП з художньої 

гімнастики навчально-тренувальних зборів 

в Україні (грн.) 

 544,3  592,2  544,3  592,2  47,9  47,9 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

тренерів ЦОП з художньої гімнастики 

(грн.) 

 9 950,0  9 144,2  9 950,0  9 144,2 -805,8 -805,8 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП з художньої гімнастики 

(грн.) 

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

Середня вартість одиниці придбаних 

малоцінних предметів, матеріалів для 

забезпечення підготовки спортсменів ЦОП 

з художньої гімнастики (грн.) 

 754,7  774,3  754,7  774,3  19,6  19,6 

Частка спортсменів ЦОП з художньої 

гімнастики від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на 

міжнародних змаганнях в поточному році 

(відс.) 

 40,0  40,0  40,0  40,0  0,0  0,0 

Кількість ставок працівників Західного 

ЦОП з легкої атлетики (од.) 

 18,0  16,0  18,0  16,0 -2,0 -2,0 

в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики 

(од.) 

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

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу Західного ЦОП з легкої 

атлетики (осіб) 

 20,0  20,0  20,0  20,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

змінного складу Західного ЦОП з легкої 

атлетики (осіб) 

 66,0  86,0  66,0  86,0  20,0  20,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

на території України проведених Західним 

ЦОП з легкої атлетики (од.) 

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

Кількість навчально-тренувальних зборів 

за кордоном проведених Західним ЦОП з 

легкої атлетики (од.) 

 0,0  8,0  0,0  8,0  8,0 

Кількість людино-днів, проведених 

Західним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів на 

території України (од.) 

 5 920,0  2 822,0  5 920,0  2 822,0 -3 098,0 -3 098,0 



Кількість людино-днів, проведених 

Західним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів за 

кордоном (од.) 

 0,0  815,0  0,0  815,0  815,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, 

матеріалів, спортивного одягу, взуття та 

аксесуарів, придбаного для підготовки 

спортсменів Західного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 532,0  456,0  532,0  456,0 -76,0 -76,0 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена постійного складу Західного 

ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

 252 724,9  183 808,6  252 724,9  183 808,6 -68 916,3 -68 916,3 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена змінного складу Західного 

ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

 54 953,4  32 850,3  54 953,4  32 850,3 -22 103,1 -22 103,1 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених Західним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних 

зборів в Україні (грн.) 

 637,7  767,8  637,7  767,8  130,1  130,1 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених Західним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних 

зборів за кордоном (грн.) 

 0,0  1 860,8  0,0  1 860,8  1 860,8 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

тренерів Західного ЦОП з легкої атлетики 

(грн.) 

 9 293,5  11 677,9  9 293,5  11 677,9  2 384,4  2 384,4 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера Західного ЦОП з легкої атлетики 

(грн.) 

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

Середня вартість одиниці придбаних 

малоцінних предметів, матеріалів, 

спортивного одягу, взуття та аксесуарів, 

для забезпечення підготовки спортсменів 

Західного ЦОП з легкої атлетики 

 (грн.) 

 894,4  991,7  894,4  991,7  97,3  97,3 

Частка спортсменів Західного ЦОП з 

легкої атлетики від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на 

міжнародних змаганнях в поточному році 

(відс.) 

 85,0  0,0  85,0  0,0 -85,0 

Кількість ставок працівників Східного 

ЦОП з легкої атлетики (од.) 

 23,0  23,0  23,0  23,0  0,0  0,0 



в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики 

(од.) 

 6,0  6,0  6,0  6,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу Східного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 30,0  30,0  30,0  30,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

змінного складу Східного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 80,0  93,0  80,0  93,0  13,0  13,0 

Кількість всеукраїнських змагань, в яких 

взяли участь спортсмени Східного ЦОП з 

легкої атлетики (од.) 

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

Кількість навчально-тренувальних зборів 

на території України проведених Східним 

ЦОП з легкої атлетики (од.) 

 26,0  12,0  26,0  12,0 -14,0 -14,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

за кордоном проведених Cхідним ЦОП з 

легкої атлетики (од.) 

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

Кількість людино-днів участі спортсменів 

Східного ЦОП з легкої атлетики у 

всеукраїнських змаганнях (од.) 

 123,0  180,0  123,0  180,0  57,0  57,0 

Кількість людино-днів, проведених 

Східним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів на 

території України (од.) 

 6 386,0  4 569,0  6 386,0  4 569,0 -1 817,0 -1 817,0 

Кількість людино-днів, проведених 

Східним ЦОП з легкої атлетики 

навчально-тренувальних зборів за 

кордоном (од.) 

 0,0  875,0  0,0  875,0  875,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, 

матеріалів, спортивного одягу, взуття та 

аксесуарів, придбаного для підготовки 

спортсменів Східного ЦОП з легкої 

атлетики (од.) 

 1 245,0  768,0  1 245,0  768,0 -477,0 -477,0 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена постійного складу Східного 

ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

 228 838,3  171 522,9  228 838,3  171 522,9 -57 315,4 -57 315,4 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена змінного складу Східного 

ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

 40 418,1  17 556,3  40 418,1  17 556,3 -22 861,8 -22 861,8 



в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених Східним ЦОП з 

легкої атлетики всеукраїнських змаганнях 

(грн.) 

 460,9  505,0  460,9  505,0  44,1  44,1 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених Східним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних 

зборів в Україні (грн.) 

 646,8  474,9  646,8  474,9 -171,9 -171,9 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених Cхідним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних 

зборів за кордоном (грн.) 

 0,0  1 192,0  0,0  1 192,0  1 192,0 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

тренерів Східного ЦОП з легкої атлетики 

(грн.) 

 9 906,9  11 698,6  9 906,9  11 698,6  1 791,7  1 791,7 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера Східного ЦОП з легкої атлетики 

(грн.) 

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

Середня вартість одиниці придбаних 

малоцінних предметів, матеріалів, 

спортивного одягу, взуття та аксесуарів, 

для забезпечення підготовки спортсменів 

Східного ЦОП з легкої атлетики (грн.) 

 738,5  794,9  738,5  794,9  56,4  56,4 

Частка спортсменів Східного ЦОП з легкої 

атлетики від загальної кількості 

спортсменів, які займуть І - ІІІ місця на 

міжнародних змаганнях в поточному році 

(відс.) 

 0,0  5,7  0,0  5,7  5,7 

Кількість ставок працівників ЦОП з 

зимових видів спорту (од.) 

 53,0  53,0  53,0  53,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів ЦОП з зимових видів спорту (од.) 

 29,0  29,0  29,0  29,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу ЦОП з зимових видів 

спорту (осіб) 

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

Середньорічна кількість спортсменів 

змінного складу ЦОП з зимових видів 

спорту (осіб) 

 101,0  62,0  101,0  62,0 -39,0 -39,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

на території України проведених ЦОП з 

зимових видів спорту (од.) 

 83,0  110,0  83,0  110,0  27,0  27,0 



Кількість навчально-тренувальних зборів 

за кордоном, які будуть проведені ЦОП із 

зимових видів спорту (од.) 

 96,0  38,0  96,0  38,0 -58,0 -58,0 

Кількість людино-днів, проведених ЦОП з 

зимових видів спорту 

навчально-тренувальних зборів на 

території України (од.) 

 10 934,0  11 768,0  10 934,0  11 768,0  834,0  834,0 

Кількість людино-днів, проведених ЦОП із 

зимових видів спорту 

навчально-тренувальних зборів за 

кордоном (од.) 

 6 828,0  2 246,0  6 828,0  2 246,0 -4 582,0 -4 582,0 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена постійного складу ЦОП з 

зимових видів спорту (грн.) 

 307 089,1  245 699,4  307 089,1  245 699,4 -61 389,7 -61 389,7 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена змінного складу ЦОП з 

зимових видів спорту (грн.) 

 117 807,0  115 664,6  117 807,0  115 664,6 -2 142,4 -2 142,4 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених ЦОП з зимових 

видів спорту навчально-тренувальних 

зборів в Україні (грн.) 

 1 295,3  1 139,1  1 295,3  1 139,1 -156,2 -156,2 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених ЦОП із зимових 

видів спорту навчально-тренувальних 

зборів за кордоном (грн.) 

 2 621,7  2 921,0  2 621,7  2 921,0  299,3  299,3 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

тренерів ЦОП з зимових видів спорту 

(грн.) 

 11 200,0  14 973,5  11 200,0  14 973,5  3 773,5  3 773,5 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП з зимових видів спорту (грн.) 

 4,5  4,5  4,5  4,5  0,0  0,0 

Частка спортсменів ЦОП з зимових видів 

спорту від загальної кількості спортсменів, 

які займуть І - ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (відс.) 

 24,7  21,3  24,7  21,3 -3,4 -3,4 

Кількість ставок працівників ЦОП зі 

стрибків у воду (од.) 

 20,0  20,0  20,0  20,0  0,0  0,0 

в тому числі кількість ставок штатних 

тренерів ЦОП зі стрибків у воду (од.) 

 9,0  9,0  9,0  9,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу ЦОП зі стрибків у воду 

(осіб) 

 7,0  23,0  7,0  23,0  16,0  16,0 



Середньорічна кількість спортсменів 

змінного складу ЦОП зі стрибків у воду 

(осіб) 

 43,0  90,0  43,0  90,0  47,0  47,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

на території України проведених ЦОП зі 

стрибків у воду (од.) 

 2,0  10,0  2,0  10,0  8,0  8,0 

Кількість людино-днів, проведених ЦОП зі 

стрибків у воду навчально-тренувальних 

зборів на території України (од.) 

 661,0  3 185,0  661,0  3 185,0  2 524,0  2 524,0 

Кількість одиниць малоцінних предметів, 

матеріалів, спортивного одягу, взуття та 

аксесуарів, придбаного для підготовки 

спортсменів ЦОП зі стрибків у воду (од.) 

 76,0  129,0  76,0  129,0  53,0  53,0 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена постійного складу ЦОП зі 

стрибків у воду (грн.) 

 144 692,9  171 938,0  144 692,9  171 938,0  27 245,1  27 245,1 

Середній обсяг витрат на одного 

спортсмена змінного складу ЦОП зі 

стрибків у воду (грн.) 

 16 948,0  32 225,8  16 948,0  32 225,8  15 277,8  15 277,8 

в тому числі середні витрати на 1 

людино-день проведених ЦОП зі стрибків 

у воду навчально-тренувальних зборів в 

Україні (грн.) 

 1 282,0  1 101,8  1 282,0  1 101,8 -180,2 -180,2 

Середньомісячна заробітна плата штатних 

тренерів ЦОП зі стрибків у воду (грн.) 

 16 352,8  9 469,6  16 352,8  9 469,6 -6 883,2 -6 883,2 

Середньорічна кількість спортсменів 

постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП зі стрибків у воду (грн.) 

 0,0  2,6  0,0  2,6  2,6 

Середня вартість одиниці придбаних 

малоцінних предметів, матеріалів, 

спортивного одягу, взуття та аксесуарів, 

для забезпечення підготовки спортсменів 

ЦОП зі стрибків у воду (грн.) 

 994,7  900,0  994,7  900,0 -94,7 -94,7 

Частка спортсменів ЦОП зі стрибків у воду 

від загальної кількості спортсменів, які 

займуть І - ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (відс.) 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 



 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

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 

 1 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

Вцілому виконання бюджетної програми складає 92 % від затвердженого обсягу бюджетних призначень на звітних період, завдяки чому основні завдання, які планувались, виконані 

в повному обсязі. 

Спортсмени України з олімпійських та неолімпійських видів спорту взяли участь у понад 350 міжнародних змаганнях здобувши 619 медалей різного гатунку. 

Не зважаючи запроваджені карантинні обмеження у 2020 році на території України проведено на високому організаційному рівні чемпіонат Європи та Міжнародний турнір 

DERUGINA CUP з гімнастики художньої (м. Київ), Kiev International Cup з гімнастики художньої, чемпіонат Європи з танцювального спорту. 

Проведення більшої кількості навчально-тренувальних зборів на території України та всеукраїнських змагань дозволило провідним спортсменам національних збірних команд 

зберегти спортивну форму для подальшого гідного представлення України на міжнародній спортивній арені. 

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) 


