
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 3401280 Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення розвитку спорту в Україні та популяризація здорового способу життя. 

Мета бюджетної програми: 

Державна підтримка розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту. 

Завдання бюджетної програми: 

Підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня. 1) 

Залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах. 2) 

Проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань. 3) 

Проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху. 4) 

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  54 378,0  48 781,7  49 747,2 -4 630,8 -965,5 

у т. ч.: загальний фонд   54 378,0  48 781,7  49 747,2 -4 630,8 -965,5 

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



1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств 

"Україна" і "Спартак", організація і проведення масових 

фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (в тому числі 

заходи з інформатизації - 5,7 тис. грн.), всього 

 8 629,4  7 336,9  7 409,2 -1 220,2 -72,3 

 8 629,4 у т. ч.: загальний фонд   7 336,9  7 409,2 -1 220,2 -72,3 

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

2. Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності 

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" (в 

тому числі заходи з інформатизації - 14,4 тис. грн.), всього 

 7 795,5  7 785,3  7 858,4  62,9 -73,1 

 7 795,5 у т. ч.: загальний фонд   7 785,3  7 858,4  62,9 -73,1 

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

3. Надання державної підтримки для організації та проведення 

Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з 

розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення (в тому числі 

заходи з інформатизації 12,5 тис. грн), всього 

 7 878,3  7 689,5  8 009,4  131,1 -319,9 

 7 878,3 у т. ч.: загальний фонд   7 689,5  8 009,4  131,1 -319,9 

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

4. Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності 

"Колос"(в тому числі заходи з інформатизації - 49,5 тис. грн.), всього 

 4 664,0  4 762,0  4 801,6  137,6 -39,6 

 4 664,0 у т. ч.: загальний фонд   4 762,0  4 801,6  137,6 -39,6 

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

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Національного олімпійського комітету України, проведення ним заходів із 

забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації олімпійських видів 

спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів 

національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких 

олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських 

видів спорту (в тому числі заходи з інформатизації - 71,7 тис. грн.), всього 

 19 491,6  16 517,7  16 591,6 -2 900,0 -73,9 

 19 491,6 у т. ч.: загальний фонд   16 517,7  16 591,6 -2 900,0 -73,9 

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

6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Спортивного комітету, проведення ним заходів з розвитку неолімпійського 

спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на 

забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до 

міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, інших 

організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня 

(в тому числі заходів з інформатизації - 10,0 тис. грн.), всього 

 5 919,2  4 690,3  5 077,0 -842,2 -386,7 

 5 919,2 у т. ч.: загальний фонд   4 690,3  5 077,0 -842,2 -386,7 



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

Пояснення щодо відхилень: 

Зменшення обсягу видатків плану зі змінами від плану відбулось в межах загального обсягу бюджетних призначень відповідно до розпорядження КМУ від 09.09.2020 року № 1094 - р 

"Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2020 рік". 

Зміни обсягу видатків факту від плану зі змінами відповідають фактичним витратам організацій на організаційне та матеріально-технічне забезпечення їх діяльності та на проведення 

ними відповідних заходів. 

(тис. грн) 

 

КЕКВ/ 

ККК 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальний 

фонд 

Загальний фонд Загальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

План План зі змінами Факт 
Відхилення плану зі змінами 

від плану (+/-) 

Відхилення факту від плану зі 

змінами (+/-) 

 54 378,0  0,0  48 781,7  0,0  49 747,2  0,0 -4 630,8  0,0 -965,5  0,0 2610 

-965,5  0,0 -4 630,8  0,0  48 781,7  0,0  49 747,2  0,0  0,0  54 378,0 Всього 

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

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

Пояснення щодо відхилень: 

Зменшення обсягу видатків плану зі змінами від плану відбулось в межах загального обсягу бюджетних призначень відповідно до розпорядження КМУ від 09.09.2020 року № 1094 - 

р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2020 рік". 

Зміни обсягу видатків факту від плану зі змінами відповідають фактичним витратам організацій на організаційне та матеріально-технічне забезпечення їх діяльності та на проведення 

ними відповідних заходів. 

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 

6. 

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

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. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", 

організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (в тому числі заходи з інформатизації - 5,7 тис. грн.) 

Кількість центральних рад ФСТ "Україна", яким надається фінансова 

підтримка з державного бюджету (од.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", яким надається фінансова 

підтримка з державного бюджету (од.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Україна", 

видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного 

бюджету (од.) 

 25,0  25,0  25,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ФСТ "Спартак", 

видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного 

бюджету (од.) 

 21,0  21,0  21,0  0,0  0,0 

Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак" 

(од.) 

 33,0  15,0  13,0 -18,0 -2,0 

Кількість людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях, що проводяться ФСТ 

"Спартак" і "Україна" (од.) 

 7 611,0  4 162,0  3 689,0 -3 449,0 -473,0 

Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ 

"Україна" з розрахунку на 1 штатного працівника (грн.) 

 129 884,0  132 648,0  129 870,0  2 764,0 -2 778,0 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради 

ФСТ "Україна" (грн.) 

 8 066,0  8 338,3  8 316,3  272,3 -22,0 

Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради ФСТ 

"Спартак" з розрахунку на 1 штатного працівника (грн.) 

 124 971,4  123 857,1  123 852,4 -1 114,3 -4,7 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради 

ФСТ "Спартак" (грн.) 

 7 645,7  7 903,7  7 903,7  258,0  0,0 

Середні витрати на 1 людино-день участі у всеукраїнських змаганнях, які 

проводять ФСТ "Спартак" і "Україна" (грн.) 

 362,4  358,5  403,7 -3,9  45,2 

Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли І-ІІІ 

місця на всеукраїнських змаганнях в поточному році (осіб) 

 1 422,0  1 422,0  1 070,0  0,0 -352,0 

Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ), які зайняли І-ІІІ місця 

на всеукраїнських змаганнях в поточному році (осіб) 

 405,0  405,0  628,0  0,0  223,0 

Кількість майстрів спорту України, підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. 

ЦШВСМ) (осіб) 

 289,0  289,0  102,0  0,0 -187,0 

Кількість майстрів спорту України та міжнародного класу, підготовлених ФСТ 

"Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ) (осіб) 

 190,0  190,0  75,0  0,0 -115,0 

Збільшення кількості населення, які регулярно займаються спортом або 

фізичною активністю, задіяних у заходах громадських організацій  

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



фізкультурно-спортивного спрямування, у порівнянні з минулим роком (відс.) 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році. 

Зменшення показників кількості заходів, людино- днів відбулось за рахунок обмежень, пов'язаних із встановленням карантину та запровадженням 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, 

зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг 

2. Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" (в тому числі 

заходи з інформатизації - 14,4 тис. грн.) 

Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак" 

(осіб) 

 24,0  24,0  24,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (осіб)  10,0  10,0  10,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" 

(осіб) 

 65,0  65,0  66,0  0,0  1,0 

Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" (осіб)  30,0  30,0  27,0  0,0 -3,0 

Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Україна" (од.)  35,0  35,0  35,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (од.)  13,0  13,0  13,0  0,0  0,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ ФСТ 

"Україна" і "Спартак" (од.) 

 45,0  45,0  44,0  0,0 -1,0 

Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ 

"Україна" і "Спартак" (од.) 

 26,0  26,0  14,0  0,0 -12,0 

Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських 

змаганнях (од.) 

 612,0  612,0  205,0  0,0 -407,0 

Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ 

ФСТ "Спартак" (од.) 

 2 584,0  2 584,0  2 886,0  0,0  302,0 

Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ 

ФСТ "Україна" (од.) 

 3 727,0  3 727,0  3 486,0  0,0 -241,0 

Кількість людино-днів участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських 

змаганнях (од.) 

 545,0  545,0  361,0  0,0 -184,0 

Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" (грн.)  60 093,8  61 978,3  63 749,0  1 884,5  1 770,7 

Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" (грн.)  51 480,0  52 577,0  49 097,0  1 097,0 -3 480,0 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в 

навчально-тренувальних зборах (грн.) 

 106,3  106,3  126,9  0,0  20,6 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у 

всеукраїнських змаганнях (грн.) 

 283,5  283,5  377,3  0,0  93,8 

Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (грн.)  82 117,5  78 110,8  78 104,0 -4 006,7 -6,8 

Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (грн.)  37 418,0  37 784,1  37 780,0  366,1 -4,1 



в т.ч. середні витрати на 1 людино-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у 

всеукраїнських змаганнях (грн.) 

 613,4  613,4  808,9  0,0  195,5 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в 

навчально-тренувальних зборах (грн.) 

 201,4  204,4  255,6  3,0  51,2 

Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які зайняли І-ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (осіб) 

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

Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Україна" в 

поточному році до складу збірних команд України (осіб) 

 15,0  15,0  15,0  0,0  0,0 

Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ 

"Україна" в поточному році до складу збірних команд України (осіб) 

 16,0  16,0  4,0  0,0 -12,0 

Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених 

ЦШВСМ "Україна" в поточному році до складу збірних команд України (осіб) 

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

Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", які зайняли І-ІІІ місця на 

міжнародних змаганнях в поточному році (осіб) 

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

Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Спартак" 

до складу збірних команд України в поточному році (осіб) 

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

Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ 

"Спартак" до складу збірних команд України в поточному році (осіб) 

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

Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених 

ЦШВСМ "Спартак" до складу збірних команд України в поточному році (осіб) 

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

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Відхилення відбулось за рахунок зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг, а також заробітну плату та нарахування, у 

зв'язку з наявністю у штаті осіб з інвалідністю. 

3. Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і 

спорту серед сільського населення (в тому числі заходи з інформатизації 12,5 тис. грн) 

Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", яким надається фінансова підтримка 

з державного бюджету (од.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників апарату центральної ради ВФСТ "Колос", 

видатки на утримання яких здійснюються за рахунок коштів державного 

бюджету (од.) 

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

Кількість навчально-тренувальних зборів для спортсменів ВФСТ "Колос" (од.)  23,0  23,0  27,0  0,0  4,0 

Кількість масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів 

і змагань, проведених ВФСТ "Колос" (од.) 

 22,0  22,0  7,0  0,0 -15,0 

Кількість людино-днів проведених навчально-тренувальних зборів для 

спортсменів ВФСТ "Колос" (од.) 

 1 600,0  1 690,0  2 877,0  90,0  1 187,0 

Кількість людино-днів масових фізкультурно-спортивних, 

фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань, проведених ВФСТ "Колос" (од.) 

 7 340,0  7 340,0  6 222,0  0,0 -1 118,0 

Середні витрати на забезпечення діяльності апарату центральної ради   117 032,4  120 575,7  119 916,1  3 543,3 -659,6 



ВФСТ "Колос" з розрахунку на 1 штатного працівника (грн.) 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника апарату центральної ради 

ВФСТ "Колос" (грн.) 

 7 165,3  7 407,2  7 407,2  241,9  0,0 

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

спортсменів ВФСТ "Колос" (грн.) 

 389,6  389,6  245,5  0,0 -144,1 

Середні витрати на 1 людино-день масових фізкультурно-спортивних, 

фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань, проведених ВФСТ "Колос" (грн.) 

 393,7  393,7  409,3  0,0  15,6 

Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли І-ІІІ 

місця на змаганнях в поточному році (осіб) 

 1 650,0  1 650,0  1 700,0  0,0  50,0 

Кількість майстрів спорту України, підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. 

ЦШВСМ) (осіб) 

 134,0  134,0  154,0  0,0  20,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Середні витрати на одного працівника зменшились за рахунок зменшення видатків на оплату комунальних та експлуатаційних послуг. 

4. Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"(в тому числі заходи з інформатизації - 49,5 тис. грн.) 

Кількість штатних посад працівників ЦШВСМ "Колос" (од.)  37,0  37,0  37,0  0,0  0,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів, які проводяться ЦШВСМ "Колос" 

(од.) 

 35,0  35,0  35,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість учнів постійного складу ЦШВСМ "Колос" (осіб)  40,0  40,0  40,0  0,0  0,0 

Середньорічна кількість учнів змінного складу ЦШВСМ "Колос" (осіб)  20,0  20,0  20,0  0,0  0,0 

Кількість людино-днів проведення навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ 

"Колос" (од.) 

 1 498,0  1 498,0  2 571,0  0,0  1 073,0 

Середні витрати на 1 учня постійного складу ЦШВСМ "Колос" (грн.)  81 620,0  84 028,0  83 335,0  2 408,0 -693,0 

Середні витрати на 1 учня змінного складу ЦШВСМ "Колос" (грн.)  69 960,0  72 024,0  71 430,0  2 064,0 -594,0 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день участі учнів ЦШВСМ "Колос" в 

навчально-тренувальних зборах (грн.) 

 140,0  140,0  171,4  0,0  31,4 

Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які зайняли І-ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (осіб) 

 27,0  27,0  10,0  0,0 -17,0 

Кількість членів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" в 

поточному році до складу збірних команд України (осіб) 

 33,0  33,0  8,0  0,0 -25,0 

Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" 

в поточному році до складу збірних команд України (осіб) 

 12,0  12,0  14,0  0,0  2,0 

Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених 

ЦШВСМ "Колос" в поточному році до складу збірних команд України (осіб) 

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

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Середні витрати на одного учня ЦШВСМ зменшились за рахунок 

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України, проведення ним заходів із забезпечення розвитку 

олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до 

участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту (в тому числі  



заходи з інформатизації - 71,7 тис. грн.) 

Кількість штатних працівників апарату НОК України (од.)  39,0  39,0  39,0  0,0  0,0 

Кількість заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху та популяризації 

олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України (од.) 

 18,0  16,0  16,0 -2,0  0,0 

Кількість заходів міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського 

руху, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники НОК 

України (од.) 

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

Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), які надають послуги з висвітлення 

розвитку олімпійського руху та популяризації олімпійських видів спорту в 

Україні (од.) 

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

Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних 

збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських 

іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту 

в Україні, що проводяться НОК України (од.) 

 29,0  29,0  21,0  0,0 -8,0 

Кількість заходів міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, 

спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України 

до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь 

представники НОК України (од.) 

 22,0  4,0  4,0 -18,0  0,0 

Кількість видів методичної літератури, спрямованої на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких 

олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту, що замовляються НОК України (од.) 

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

Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється НОК України 

(од.) 

 11,0  11,0  19,0  0,0  8,0 

Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку олімпійського 

руху в Україні, що проводяться НОК України (од.) 

 3 893 855,0  3 637 900,0  3 637 900,0 -255 955,0  0,0 

Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного 

рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що проводяться за 

кордоном (од.) 

 239,0  6,0  23,0 -233,0  17,0 

Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення 

підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться НОК України (од.) 

 2 576,0  2 576,0  8 263,0  0,0  5 687,0 

Кількість людино-днів участі представників НОК у заходах міжнародного 

рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд 

України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших 

міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, що 

проводяться за кордоном (од.) 

 209,0  55,0  38,0 -154,0 -17,0 

Кількість сторінок друкованої площі публікацій інформаційних матеріалів в 

друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють розвиток олімпійського руху та  

 550,0  550,0  550,0  0,0  0,0 



популяризують олімпійські види спорту в Україні, замовлених НОК України 

(од.) 

Кількість примірників методичної літератури, спрямованої на забезпечення 

підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту, виданих НОК України (од.) 

 3 562,0  2 961,0  4 220,0 -601,0  1 259,0 

Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних НОК України (од.)  7 458,0  7 359,0  10 190,0 -99,0  2 831,0 

Кількість виготовлених та розміщених відеороликів, що висвітлюють розвиток 

олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, 

замовлених НОК України (од.) 

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

Кількість випусків розміщених програм, що висвітлюють розвиток 

олімпійського руху та популяризують олімпійські види спорту в Україні, 

замовлених НОК України (од.) 

 55,0  55,0  62,0  0,0  7,0 

Кількість методик підготовки спортсменів національних збірних команд 

України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, замовлених 

НОК України (од.) 

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

Середні витрати на забезпечення діяльності апарату НОК України з розрахунку 

на 1 штатного працівника (грн.) 

 30 230,8  24 759,0  24 404,4 -5 471,8 -354,6 

Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах із забезпечення розвитку 

олімпійського руху в Україні, що проводяться НОК України (грн.) 

 2,8  2,8  2,8  0,0  0,0 

Середні витрати на 1 людино-день участі представників НОК України у 

заходах міжнародного рівня із забезпечення розвитку олімпійського руху, що 

проводяться за кордоном (грн.) 

 4 875,7  4 875,7  1 238,4  0,0 -3 637,3 

Середні витрати на 1 людино-день участі в заходах, спрямованих на 

забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в 

Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту в Україні, що проводяться 

НОК України (грн.) 

 486,1  486,1  161,5  0,0 -324,6 

Середні витрати на 1 людино-день участі представників НОК України у 

заходах міжнародного рівня, що проводяться за кордоном, спрямованих на 

забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в 

Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту (грн.) 

 4 157,5  4 150,9  3 901,2 -6,6 -249,7 

Середні витрати на замовлену сторінку друкованої площі публікацій 

інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, 

що висвітлюють розвиток олімпійського руху та популяризують олімпійські 

види спорту в Україні (грн.) 

 1 274,5  1 274,5  1 250,0  0,0 -24,5 

Середні витрати на виготовлення 1 примірника методичної літератури, 

спрямованої на забезпечення підготовки національних збірних команд України 

до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту (грн.) 

 80,0  80,0  56,1  0,0 -23,9 

Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної НОК України   111,3  111,3  80,4  0,0 -30,9 



(грн.) 

Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 відеоролику, що висвітлює 

розвиток олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні 

(грн.) 

 78 066,7  102 100,0  0,0  24 033,3 -102 100,0 

Середні витрати на 1 випуск та розміщення програми, що висвітлює розвиток 

олімпійського руху та популяризує олімпійські види спорту в Україні (грн.) 

 19 505,5  19 505,5  18 950,0  0,0 -555,5 

Середня вартість 1 методики підготовки спортсменів національних збірних 

команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх (грн.) 

 237 500,0  237 500,0  237 500,0  0,0  0,0 

Частка осіб охоплених заходами спрямованими на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту, що проводяться НОК України у кількості осіб які 

займаються олімпійськими видами спорту 

 (відс.) 

 0,4  0,4  1,2  0,0  0,8 

Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та 

популяризації олімпійського руху та олімпійського спорту у загальній 

чисельності населення України (відс.) 

 9,3  9,3  8,8  0,0 -0,5 

Частка осіб охоплених заходами НОК України у загальній кількості осіб, які 

залучені до занять фізичною культурою та спортом (відс.) 

 63,5  63,5  59,4  0,0 -4,1 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році. 

Зменшення показників кількості заходів, людино- днів відбулось за рахунок обмежень, пов'язаних із встановленням карантину та запровадженням 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19. 

6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету, проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації 

неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня (в тому числі заходів з інформатизації - 10,0 тис. грн.) 

Кількість штатних посад працівників апарату Спортивного комітету України 

(од.) 

 15,0  15,0  15,0  0,0  0,0 

Кількість заходів з розвитку неолімпійського спорту та популяризації 

неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом 

України (од.) 

 12,0  11,0  7,0 -1,0 -4,0 

Кількість заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів 

національних збірних команд України до міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом 

України (од.) 

 70,0  63,0  63,0 -7,0  0,0 

Кількість заходів міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України до міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть 

участь представники Спортивного комітету України (од.) 

 22,0  21,0  2,0 -1,0 -19,0 



Кількість найменувань сувенірної продукції, що замовляється СКУ (од.)  10,0  10,0  5,0  0,0 -5,0 

Кількість людино-днів участі у заходах із забезпечення розвитку 

неолімпійського спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом 

України (од.) 

 1 590,0  935,0  1 063,0 -655,0  128,0 

Кількість людино-днів участі у заходах, спрямованих на забезпечення 

підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних 

змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться Спортивним 

комітетом України (од.) 

 7 362,0  6 634,0  7 102,0 -728,0  468,0 

Кількість людино-днів участі представників СКУ у заходах міжнародного 

рівня, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних 

збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів 

спорту, що проводяться за кордоном (од.) 

 820,0  574,0  61,0 -246,0 -513,0 

Кількість виготовлених відеороликів, що висвітлюють розвиток 

неолімпійського спорту та популяризацію неолімпійських видів спорту в 

Україні, замовлених Спортивним комітетом України (од.) 

 10,0  10,0  10,0  0,0  0,0 

Кількість випусків телевізійних програм, що висвітлюють розвиток 

неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні, 

замовлених СКУ України (од.) 

 10,0  10,0  10,0  0,0  0,0 

Кількість веб-сайтів, що висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та 

популяризують неолімпійські види спорту в Україні (од.) 

 1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість одиниць сувенірної продукції, придбаних Спортивним комітетом 

України (од.) 

 1 336,0  1 336,0  1 176,0  0,0 -160,0 

Середні витрати на забезпечення діяльності апарату Спортивного комітету 

України в розрахунку на 1 штатного працівника (грн.) 

 131 420,0  135 273,3  131 566,7  3 853,3 -3 706,6 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Спортивного комітету 

України (грн.) 

 7 800,6  8 063,9  8 063,9  263,3  0,0 

Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, що 

висвітлюють розвиток неолімпійського спорту та популяризують неолімпійські 

види спорту в Україні (грн.) 

 60 000,0  60 000,0  49 000,0  0,0 -11 000,0 

Середні витрати на виготовлення 1 відеоролику, що висвітлює розвиток 

неолімпійського спорту та популяризує неолімпійські види спорту в Україні 

(грн.) 

 10 000,0  10 000,0  7 900,0  0,0 -2 100,0 

Середні витрати на 1 випуск телевізійної програми, що висвітлює розвиток 

неолімпійського руху та популяризують неолімпійські види спорту в Україні 

(грн.) 

 3 500,0  3 500,0  5 000,0  0,0  1 500,0 

Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах з розвитку неолімпійського 

спорту в Україні, що проводяться Спортивним комітетом України (грн.) 

 647,8  647,8  469,0  0,0 -178,8 

Середні витрати на 1 людино-день участі у заходах, спрямованих на 

забезпечення підготовки національних збірних команд України до 

міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту в Україні, що проводяться 

Спортивним комітетом України (грн.) 

 211,3  211,3  260,6  0,0  49,3 



Середні витрати на 1 людино-день участі представників СКУ у заходах 

міжнародного рівня, спрямованих на забезпечення підготовки національних 

збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів 

спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь представники 

Спортивного комітету України (грн.) 

 1 310,0  1 310,0  1 603,0  0,0  293,0 

Середня вартість одиниці сувенірної продукції, придбаної Спортивним 

комітетом України (грн.) 

 69,5  69,5  77,9  0,0  8,4 

Кількість населення, охопленого заходами із забезпечення розвитку та 

популяризації неолімпійського спорту у загальній чисельності населення 

України (відс.) 

 3,1  3,1  1,7  0,0 -1,4 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році. 

Зменшення показників кількості заходів, людино- днів відбулось за рахунок обмежень, пов'язаних із встановленням карантину та запровадженням 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, 

зменшення витрат на оплату комунальних та експлуатаційних послуг 

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. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центральних рад всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак", 

організація і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (в тому числі заходи з інформатизації - 5,7 тис. грн.) 

Кількість центральних рад ФСТ "Україна", 

яким надається фінансова підтримка з 

державного бюджету (од.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість центральних рад ФСТ "Спартак", 

яким надається фінансова підтримка з 

державного бюджету (од.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників 

апарату центральної ради ФСТ "Україна", 

видатки на утримання яких здійснюються 

за рахунок коштів державного бюджету 

(од.) 

 25,0  25,0  25,0  25,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників 

апарату центральної ради ФСТ "Спартак", 

видатки на утримання яких здійснюються 

за рахунок коштів державного бюджету 

(од.) 

 21,0  21,0  21,0  21,0  0,0  0,0 



Кількість всеукраїнських змагань, які 

проводяться ФСТ "Україна" і "Спартак" 

(од.) 

 35,0  13,0  35,0  13,0 -22,0 -22,0 

Кількість людино-днів участі у 

всеукраїнських змаганнях, що проводяться 

ФСТ "Спартак" і "Україна" (од.) 

 7 577,0  3 689,0  7 577,0  3 689,0 -3 888,0 -3 888,0 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності апарату центральної ради ФСТ 

"Україна" з розрахунку на 1 штатного 

працівника (грн.) 

 117 967,0  129 870,0  117 967,0  129 870,0  11 903,0  11 903,0 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 

працівника апарату центральної ради ФСТ 

"Україна" (грн.) 

 7 366,3  8 316,3  7 366,3  8 316,3  950,0  950,0 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності апарату центральної ради ФСТ 

"Спартак" з розрахунку на 1 штатного 

працівника (грн.) 

 114 761,9  123 852,4  114 761,9  123 852,4  9 090,5  9 090,5 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 

працівника апарату центральної ради ФСТ 

"Спартак" (грн.) 

 6 965,9  7 903,7  6 965,9  7 903,7  937,8  937,8 

Середні витрати на 1 людино-день участі у 

всеукраїнських змаганнях, які проводять 

ФСТ "Спартак" і "Україна" (грн.) 

 239,3  403,7  239,3  403,7  164,4  164,4 

Кількість спортсменів ФСТ "Україна" (в 

т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли І-ІІІ місця 

на всеукраїнських змаганнях в поточному 

році (осіб) 

 1 238,0  1 070,0  1 238,0  1 070,0 -168,0 -168,0 

Кількість майстрів спорту України, 

підготовлених ФСТ "Україна" (в т.ч. 

ЦШВСМ) (осіб) 

 214,0  102,0  214,0  102,0 -112,0 -112,0 

Кількість спортсменів ФСТ "Спартак" (в 

т.ч. ЦШВСМ), які зайняли І-ІІІ місця на 

всеукраїнських змаганнях в поточному 

році (осіб) 

 402,0  628,0  402,0  628,0  226,0  226,0 

Кількість майстрів спорту України та 

міжнародного класу, підготовлених ФСТ 

"Спартак" (в т.ч. ЦШВСМ) (осіб) 

 178,0  75,0  178,0  75,0 -103,0 -103,0 



Збільшення кількості населення, які 

регулярно займаються спортом або 

фізичною активністю, задіяних у заходах 

громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування, у 

порівнянні з минулим роком (відс.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Динаміка результативних показників 2020 року порівняно з 2019 роком погіршилась у зв'язку з відміною проведення заходів що  пов'язано з встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19. 

Відповідно до збільшення соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати зріс рівень заробітної плати працівників організацій. 

2. Забезпечення діяльності центральних шкіл вищої спортивної майстерності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Україна" і "Спартак" (в тому числі 

заходи з інформатизації - 14,4 тис. грн.) 

Середньорічна кількість учнів постійного 

складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (осіб) 

 22,0  24,0  22,0  24,0  2,0  2,0 

Середньорічна кількість учнів змінного 

складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (осіб) 

 11,0  10,0  11,0  10,0 -1,0 -1,0 

Середньорічна кількість учнів постійного 

складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" (осіб) 

 65,0  66,0  65,0  66,0  1,0  1,0 

Середньорічна кількість учнів змінного 

складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" (осіб) 

 30,0  27,0  30,0  27,0 -3,0 -3,0 

Кількість штатних посад працівників 

ЦШВСМ ФСТ "Україна" (од.) 

 35,0  35,0  35,0  35,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників 

ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (од.) 

 13,0  13,0  13,0  13,0  0,0  0,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів, 

які проводяться ЦШВСМ ФСТ "Україна" і 

"Спартак" (од.) 

 48,0  44,0  48,0  44,0 -4,0 -4,0 

Кількість всеукраїнських змагань, в яких 

приймають участь учні ЦШВСМ ФСТ 

"Україна" і "Спартак" (од.) 

 35,0  14,0  35,0  14,0 -21,0 -21,0 

Кількість людино-днів участі учнів 

ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у всеукраїнських 

змаганнях (од.) 

 390,0  205,0  390,0  205,0 -185,0 -185,0 

Кількість людино-днів проведення 

навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ 

ФСТ "Спартак" (од.) 

 3 519,0  2 886,0  3 519,0  2 886,0 -633,0 -633,0 

Кількість людино-днів проведення 

навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ 

ФСТ "Україна" (од.) 

 2 912,0  3 486,0  2 912,0  3 486,0  574,0  574,0 

Кількість людино-днів участі учнів 

ЦШВСМ ФСТ "Україна" у всеукраїнських 

змаганнях (од.) 

 479,0  361,0  479,0  361,0 -118,0 -118,0 



Середні витрати на 1 учня постійного 

складу ЦШВСМ ФСТ "Україна" (грн.) 

 56 126,0  63 749,0  56 126,0  63 749,0  7 623,0  7 623,0 

Середні витрати на 1 учня змінного складу 

ЦШВСМ ФСТ "Україна" (грн.) 

 46 152,2  49 097,0  46 152,2  49 097,0  2 944,8  2 944,8 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день 

участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" в 

навчально-тренувальних зборах (грн.) 

 131,4  126,9  131,4  126,9 -4,5 -4,5 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день 

участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Україна" у 

всеукраїнських змаганнях (грн.) 

 376,2  377,3  376,2  377,3  1,1  1,1 

Середні витрати на 1 учня постійного 

складу ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (грн.) 

 80 231,5  78 104,0  80 231,5  78 104,0 -2 127,5 -2 127,5 

Середні витрати на 1 учня змінного складу 

ЦШВСМ ФСТ "Спартак" (грн.) 

 42 491,6  37 780,0  42 491,6  37 780,0 -4 711,6 -4 711,6 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день 

участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" у 

всеукраїнських змаганнях (грн.) 

 542,3  808,9  542,3  808,9  266,6  266,6 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день 

участі учнів ЦШВСМ ФСТ "Спартак" в 

навчально-тренувальних зборах (грн.) 

 249,0  255,6  249,0  255,6  6,6  6,6 

Кількість членів збірної команди України, 

підготовлених ЦШВСМ "Україна" в 

поточному році до складу збірних команд 

України (осіб) 

 15,0  15,0  15,0  15,0  0,0  0,0 

Кількість кандидатів збірної команди 

України, підготовлених ЦШВСМ 

"Україна" в поточному році до складу 

збірних команд України (осіб) 

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

Кількість спортсменів резерву збірної 

команди України, підготовлених ЦШВСМ 

"Україна" в поточному році до складу 

збірних команд України (осіб) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість спортсменів ЦШВСМ "Спартак", 

які зайняли І-ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (осіб) 

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

Кількість членів збірної команди України, 

підготовлених ЦШВСМ "Спартак" до 

складу збірних команд України в 

поточному році (осіб) 

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

Кількість кандидатів збірної команди 

України, підготовлених ЦШВСМ 

"Спартак" до складу збірних команд 

України в поточному році (осіб) 

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



Кількість спортсменів резерву збірної 

команди України, підготовлених ЦШВСМ 

"Спартак" до складу збірних команд 

України в поточному році (осіб) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість учнів ЦШВСМ "Україна", які 

зайняли І-ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (осіб) 

 1 238,0  0,0  1 238,0  0,0 -1 238,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Динаміка результативних показників 2020 року порівняно з 2019 роком погіршилась у зв'язку з відміною проведення заходів що  пов'язано з встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19. 

Відповідно до збільшення соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати зріс рівень заробітної плати працівників організацій. 

3. Надання державної підтримки для організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної культури і 

спорту серед сільського населення (в тому числі заходи з інформатизації 12,5 тис. грн) 

Кількість центральних рад ВФСТ "Колос", 

яким надається фінансова підтримка з 

державного бюджету (од.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість штатних посад працівників 

апарату центральної ради ВФСТ "Колос", 

видатки на утримання яких здійснюються 

за рахунок коштів державного бюджету 

(од.) 

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

Кількість навчально-тренувальних зборів 

для спортсменів ВФСТ "Колос" (од.) 

 37,0  27,0  37,0  27,0 -10,0 -10,0 

Кількість масових 

фізкультурно-спортивних, 

фізкультурно-оздоровчих заходів і 

змагань, проведених ВФСТ "Колос" (од.) 

 22,0  7,0  22,0  7,0 -15,0 -15,0 

Кількість людино-днів проведених 

навчально-тренувальних зборів для 

спортсменів ВФСТ "Колос" (од.) 

 2 746,0  2 877,0  2 746,0  2 877,0  131,0  131,0 

Кількість людино-днів масових 

фізкультурно-спортивних, 

фізкультурно-оздоровчих заходів та 

змагань, проведених ВФСТ "Колос" (од.) 

 7 340,0  6 222,0  7 340,0  6 222,0 -1 118,0 -1 118,0 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності апарату центральної ради ВФСТ 

"Колос" з розрахунку на 1 штатного 

працівника (грн.) 

 97 218,9  119 916,1  97 218,9  119 916,1  22 697,2  22 697,2 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 

працівника апарату центральної ради 

ВФСТ "Колос" (грн.) 

 6 586,3  7 407,2  6 586,3  7 407,2  820,9  820,9 

Середні витрати на 1 людино-день 

навчально-тренувальних зборів для 

спортсменів ВФСТ "Колос" (грн.) 

 389,6  245,5  389,6  245,5 -144,1 -144,1 



Середні витрати на 1 людино-день масових 

фізкультурно-спортивних, 

фізкультурно-оздоровчих заходів і 

змагань, проведених ВФСТ "Колос" (грн.) 

 393,7  409,3  393,7  409,3  15,6  15,6 

Кількість спортсменів ВФСТ "Колос" (в 

т.ч. учнів ЦШВСМ), які зайняли І-ІІІ місця 

на змаганнях в поточному році (осіб) 

 1 650,0  1 700,0  1 650,0  1 700,0  50,0  50,0 

Кількість майстрів спорту України, 

підготовлених ВФСТ "Колос" (в т.ч. 

ЦШВСМ) (осіб) 

 143,0  154,0  143,0  154,0  11,0  11,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Динаміка результативних показників 2020 року порівняно з 2019 роком погіршилась у зв'язку з відміною проведення заходів що  пов'язано з встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19. 

Відповідно до збільшення соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати зріс рівень заробітної плати працівників організацій. 

4. Забезпечення діяльності центральної школи вищої спортивної майстерності "Колос"(в тому числі заходи з інформатизації - 49,5 тис. грн.) 

Кількість штатних посад працівників 

ЦШВСМ "Колос" (од.) 

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

Кількість навчально-тренувальних зборів, 

які проводяться ЦШВСМ "Колос" (од.) 

 48,0  35,0  48,0  35,0 -13,0 -13,0 

Середньорічна кількість учнів постійного 

складу ЦШВСМ "Колос" (осіб) 

 77,0  40,0  77,0  40,0 -37,0 -37,0 

Середньорічна кількість учнів змінного 

складу ЦШВСМ "Колос" (осіб) 

 35,0  20,0  35,0  20,0 -15,0 -15,0 

Кількість людино-днів проведення 

навчально-тренувальних зборів ЦШВСМ 

"Колос" (од.) 

 3 519,0  2 571,0  3 519,0  2 571,0 -948,0 -948,0 

Середні витрати на 1 учня постійного 

складу ЦШВСМ "Колос" (грн.) 

 39 211,8  83 335,0  39 211,8  83 335,0  44 123,2  44 123,2 

Середні витрати на 1 учня змінного складу 

ЦШВСМ "Колос" (грн.) 

 36 971,1  71 430,0  36 971,1  71 430,0  34 458,9  34 458,9 

в т.ч. середні витрати на 1 людино-день 

участі учнів ЦШВСМ "Колос" в 

навчально-тренувальних зборах (грн.) 

 132,5  171,4  132,5  171,4  38,9  38,9 

Кількість учнів ЦШВСМ "Колос", які 

зайняли І-ІІІ місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році (осіб) 

 27,0  10,0  27,0  10,0 -17,0 -17,0 

Кількість членів збірної команди України, 

підготовлених ЦШВСМ "Колос" в 

поточному році до складу збірних команд 

України (осіб) 

 33,0  8,0  33,0  8,0 -25,0 -25,0 



Кількість кандидатів збірної команди 

України, підготовлених ЦШВСМ "Колос" 

в поточному році до складу збірних 

команд України (осіб) 

 12,0  14,0  12,0  14,0  2,0  2,0 

Кількість спортсменів резерву збірної 

команди України, підготовлених ЦШВСМ 

"Колос" в поточному році до складу 

збірних команд України (осіб) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Динаміка результативних показників 2020 року порівняно з 2019 роком погіршилась у зв'язку з відміною проведення заходів що  пов'язано з встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19. 

Відповідно до збільшення соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати зріс рівень заробітної плати працівників організацій. 

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету України, проведення ним заходів із забезпечення розвитку 

олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до 

участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту (в тому числі заходи з інформатизації - 

71,7 тис. грн.) 

Кількість штатних працівників апарату 

НОК України (од.) 

 40,0  39,0  40,0  39,0 -1,0 -1,0 

Кількість заходів із забезпечення розвитку 

олімпійського руху та популяризації 

олімпійських видів спорту в Україні, що 

проводяться НОК України (од.) 

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

Кількість заходів міжнародного рівня із 

забезпечення розвитку олімпійського руху, 

що проводяться за кордоном, в яких беруть 

участь представники НОК України (од.) 

 24,0  6,0  24,0  6,0 -18,0 -18,0 

Кількість видів ЗМІ (преса, телебачення), 

які надають послуги з висвітлення 

розвитку олімпійського руху та 

популяризації олімпійських видів спорту в 

Україні (од.) 

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

Кількість заходів, спрямованих на 

забезпечення підготовки національних 

збірних команд України до участі в 

Олімпійських і Юнацьких олімпійських 

іграх та інших міжнародних спортивних 

змаганнях з олімпійських видів спорту в 

Україні, що проводяться НОК України 

(од.) 

 35,0  21,0  35,0  21,0 -14,0 -14,0 



Кількість заходів міжнародного рівня, що 

проводяться за кордоном, спрямованих на 

забезпечення підготовки національних 

збірних команд України до участі в 

Олімпійських і Юнацьких олімпійських 

іграх та інших міжнародних спортивних 

змаганнях з олімпійських видів спорту, в 

яких беруть участь представники НОК 

України (од.) 

 22,0  4,0  22,0  4,0 -18,0 -18,0 

Кількість видів методичної літератури, 

спрямованої на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України до 

участі в Олімпійських і Юнацьких 

олімпійських іграх та інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських 

видів спорту, що замовляються НОК 

України (од.) 

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

Кількість найменувань сувенірної 

продукції, що замовляється НОК України 

(од.) 

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

Кількість людино-днів участі у заходах із 

забезпечення розвитку олімпійського руху 

в Україні, що проводяться НОК України 

(од.) 

 4 463 597,0  3 637 900,0  4 463 597,0  3 637 900,0 -825 697,0 -825 697,0 

Кількість людино-днів участі 

представників НОК у заходах 

міжнародного рівня із забезпечення 

розвитку олімпійського руху, що 

проводяться за кордоном (од.) 

 230,0  23,0  230,0  23,0 -207,0 -207,0 

Кількість людино-днів участі у заходах, 

спрямованих на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України до 

участі в Олімпійських і Юнацьких 

олімпійських іграх та інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських 

видів спорту в Україні, що проводяться 

НОК України (од.) 

 5 982,0  8 263,0  5 982,0  8 263,0  2 281,0  2 281,0 



Кількість людино-днів участі 

представників НОК у заходах 

міжнародного рівня, спрямованих на 

забезпечення підготовки національних 

збірних команд України до участі в 

Олімпійських і Юнацьких олімпійських 

іграх та інших міжнародних спортивних 

змаганнях з олімпійських видів спорту, що 

проводяться за кордоном (од.) 

 291,0  38,0  291,0  38,0 -253,0 -253,0 

Кількість сторінок друкованої площі 

публікацій інформаційних матеріалів в 

друкованих ЗМІ (журнал), що висвітлюють 

розвиток олімпійського руху та 

популяризують олімпійські види спорту в 

Україні, замовлених НОК України (од.) 

 660,0  550,0  660,0  550,0 -110,0 -110,0 

Кількість примірників методичної 

літератури, спрямованої на забезпечення 

підготовки національних збірних команд 

України до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх та інших 

міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту, виданих НОК 

України (од.) 

 9 200,0  4 220,0  9 200,0  4 220,0 -4 980,0 -4 980,0 

Кількість одиниць сувенірної продукції, 

придбаних НОК України (од.) 

 7 250,0  10 190,0  7 250,0  10 190,0  2 940,0  2 940,0 

Кількість виготовлених та розміщених 

відеороликів, що висвітлюють розвиток 

олімпійського руху та популяризують 

олімпійські види спорту в Україні, 

замовлених НОК України (од.) 

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

Кількість випусків розміщених програм, 

що висвітлюють розвиток олімпійського 

руху та популяризують олімпійські види 

спорту в Україні, замовлених НОК 

України (од.) 

 30,0  62,0  30,0  62,0  32,0  32,0 

Кількість методик підготовки спортсменів 

національних збірних команд України до 

участі в Олімпійських і Юнацьких 

олімпійських іграх, замовлених НОК 

України (од.) 

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



Середні витрати на забезпечення 

діяльності апарату НОК України з 

розрахунку на 1 штатного працівника 

(грн.) 

 28 580,0  24 404,4  28 580,0  24 404,4 -4 175,6 -4 175,6 

Середні витрати на 1 людино-день участі у 

заходах із забезпечення розвитку 

олімпійського руху в Україні, що 

проводяться НОК України (грн.) 

 2,8  2,8  2,8  2,8  0,0  0,0 

Середні витрати на 1 людино-день участі 

представників НОК України у заходах 

міжнародного рівня із забезпечення 

розвитку олімпійського руху, що 

проводяться за кордоном (грн.) 

 4 989,5  1 238,4  4 989,5  1 238,4 -3 751,1 -3 751,1 

Середні витрати на 1 людино-день участі в 

заходах, спрямованих на забезпечення 

підготовки національних збірних команд 

України до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх та інших 

міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту в Україні, що 

проводяться НОК України (грн.) 

 414,0  161,5  414,0  161,5 -252,5 -252,5 

Середні витрати на 1 людино-день участі 

представників НОК України у заходах 

міжнародного рівня, що проводяться за 

кордоном, спрямованих на забезпечення 

підготовки національних збірних команд 

України до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх та інших 

міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту (грн.) 

 4 568,4  3 901,2  4 568,4  3 901,2 -667,2 -667,2 

Середні витрати на замовлену сторінку 

друкованої площі публікацій 

інформаційних матеріалів в друкованих 

ЗМІ (журнал) та їх розповсюдження, що 

висвітлюють розвиток олімпійського руху 

та популяризують олімпійські види спорту 

в Україні (грн.) 

 1 274,5  1 250,0  1 274,5  1 250,0 -24,5 -24,5 



Середні витрати на виготовлення 1 

примірника методичної літератури, 

спрямованої на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України до 

участі в Олімпійських і Юнацьких 

олімпійських іграх та інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських 

видів спорту (грн.) 

 46,4  56,1  46,4  56,1  9,7  9,7 

Середня вартість одиниці сувенірної 

продукції, придбаної НОК України (грн.) 

 112,6  80,4  112,6  80,4 -32,2 -32,2 

Середні витрати на виготовлення та 

розміщення 1 відеоролику, що висвітлює 

розвиток олімпійського руху та 

популяризує олімпійські види спорту в 

Україні (грн.) 

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

Середні витрати на 1 випуск та розміщення 

програми, що висвітлює розвиток 

олімпійського руху та популяризує 

олімпійські види спорту в Україні (грн.) 

 42 966,7  18 950,0  42 966,7  18 950,0 -24 016,7 -24 016,7 

Середня вартість 1 методики підготовки 

спортсменів національних збірних команд 

України до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх (грн.) 

 225 000,0  237 500,0  225 000,0  237 500,0  12 500,0  12 500,0 

Частка осіб охоплених заходами 

спрямованими на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України в 

міжнародних спортивних змаганнях з 

олімпійських видів спорту, що 

проводяться НОК України у кількості осіб 

які займаються олімпійськими видами 

спорту 

 (відс.) 

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

Частка осіб охоплених заходами НОК 

України у загальній кількості осіб, які 

залучені до занять фізичною культурою та 

спортом (відс.) 

 0,0  59,4  0,0  59,4  59,4 

Кількість населення, охопленого заходами 

із забезпечення розвитку та популяризації 

олімпійського руху та олімпійського 

спорту у загальній чисельності населення 

України (відс.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 



 Динаміка результативних показників 2020 року порівняно з 2019 роком погіршилась у зв'язку з відміною проведення заходів що  пов'язано з встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19. 

6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Спортивного комітету, проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації 

неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня (в тому числі заходів з інформатизації - 10,0 тис. грн.) 

Кількість штатних посад працівників 

апарату Спортивного комітету України 

(од.) 

 15,0  15,0  15,0  15,0  0,0  0,0 

Кількість заходів з розвитку 

неолімпійського спорту та популяризації 

неолімпійських видів спорту в Україні, що 

проводяться Спортивним комітетом 

України (од.) 

 11,0  7,0  11,0  7,0 -4,0 -4,0 

Кількість заходів, спрямованих на 

забезпечення підготовки спортсменів 

національних збірних команд України до 

міжнародних змагань з неолімпійських 

видів спорту в Україні, що проводяться 

Спортивним комітетом України (од.) 

 68,0  63,0  68,0  63,0 -5,0 -5,0 

Кількість заходів міжнародного рівня, 

спрямованих на забезпечення підготовки 

національних збірних команд України до 

міжнародних змагань з неолімпійських 

видів спорту, що проводяться за кордоном, 

в яких беруть участь представники 

Спортивного комітету України (од.) 

 22,0  2,0  22,0  2,0 -20,0 -20,0 

Кількість найменувань сувенірної 

продукції, що замовляється СКУ (од.) 

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

Кількість людино-днів участі у заходах із 

забезпечення розвитку неолімпійського 

спорту в Україні, що проводяться 

Спортивним комітетом України (од.) 

 936,0  1 063,0  936,0  1 063,0  127,0  127,0 

Кількість людино-днів участі у заходах, 

спрямованих на забезпечення підготовки 

спортсменів національних збірних команд 

України до міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту в Україні, що 

проводяться Спортивним комітетом 

України (од.) 

 6 764,0  7 102,0  6 764,0  7 102,0  338,0  338,0 



Кількість людино-днів участі 

представників СКУ у заходах 

міжнародного рівня, спрямованих на 

забезпечення підготовки спортсменів 

національних збірних команд України до 

міжнародних змагань з неолімпійських 

видів спорту, що проводяться за кордоном 

(од.) 

 814,0  61,0  814,0  61,0 -753,0 -753,0 

Кількість виготовлених відеороликів, що 

висвітлюють розвиток неолімпійського 

спорту та популяризацію неолімпійських 

видів спорту в Україні, замовлених 

Спортивним комітетом України (од.) 

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

Кількість випусків телевізійних програм, 

що висвітлюють розвиток неолімпійського 

руху та популяризують неолімпійські види 

спорту в Україні, замовлених СКУ України 

(од.) 

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

Кількість веб-сайтів, що висвітлюють 

розвиток неолімпійського спорту та 

популяризують неолімпійські види спорту 

в Україні (од.) 

 1,0  1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 

Кількість одиниць сувенірної продукції, 

придбаних Спортивним комітетом України 

(од.) 

 705,0  1 176,0  705,0  1 176,0  471,0  471,0 

Середні витрати на забезпечення 

діяльності апарату Спортивного комітету 

України в розрахунку на 1 штатного 

працівника (грн.) 

 117 053,3  131 566,7  117 053,3  131 566,7  14 513,4  14 513,4 

в т.ч. середньомісячна заробітна плата 1 

працівника Спортивного комітету України 

(грн.) 

 7 128,9  8 063,9  7 128,9  8 063,9  935,0  935,0 

Середні витрати на розміщення 

інформаційних матеріалів на 1 веб-сайті, 

що висвітлюють розвиток неолімпійського 

спорту та популяризують неолімпійські 

види спорту в Україні (грн.) 

 80 000,0  49 000,0  80 000,0  49 000,0 -31 000,0 -31 000,0 

Середні витрати на виготовлення 1 

відеоролику, що висвітлює розвиток 

неолімпійського спорту та популяризує 

неолімпійські види спорту в Україні (грн.) 

 5 115,4  7 900,0  5 115,4  7 900,0  2 784,6  2 784,6 



Середні витрати на 1 випуск телевізійної 

програми, що висвітлює розвиток 

неолімпійського руху та популяризують 

неолімпійські види спорту в Україні (грн.) 

 11 400,0  5 000,0  11 400,0  5 000,0 -6 400,0 -6 400,0 

Середні витрати на 1 людино-день участі у 

заходах з розвитку неолімпійського спорту 

в Україні, що проводяться Спортивним 

комітетом України (грн.) 

 1 100,4  469,0  1 100,4  469,0 -631,4 -631,4 

Середні витрати на 1 людино-день участі у 

заходах, спрямованих на забезпечення 

підготовки національних збірних команд 

України до міжнародних змагань з 

неолімпійських видів спорту в Україні, що 

проводяться Спортивним комітетом 

України (грн.) 

 253,5  260,6  253,5  260,6  7,1  7,1 

Середні витрати на 1 людино-день участі 

представників СКУ у заходах 

міжнародного рівня, спрямованих на 

забезпечення підготовки національних 

збірних команд України до міжнародних 

змагань з неолімпійських видів спорту, що 

проводяться за кордоном, в яких беруть 

участь представники Спортивного 

комітету України (грн.) 

 1 046,6  1 603,0  1 046,6  1 603,0  556,4  556,4 

Середня вартість одиниці сувенірної 

продукції, придбаної Спортивним 

комітетом України (грн.) 

 151,6  77,9  151,6  77,9 -73,7 -73,7 

Кількість населення, охопленого заходами 

із забезпечення розвитку та популяризації 

неолімпійського спорту у загальній 

чисельності населення України (відс.) 

 3,9  1,7  3,9  1,7 -2,2 -2,2 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Динаміка результативних показників 2020 року порівняно з 2019 роком погіршилась у зв'язку з відміною проведення заходів що  пов'язано з встановленням карантину та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19. 

Відповідно до збільшення соціальних стандартів та мінімальної заробітної плати зріс рівень заробітної плати працівників організацій. 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

Структура напрямів використання  бюджетних коштів не змінилась 

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

законодавства 



 

Найменування контрольного заходу 
N  

з/п 

Стан врахування пропозицій за результатами 

контрольного заходу 

1  

Пропозиції за результатами контрольного заходу 

2 3 4 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

  Реалізація зазначеної програми сприяє розвитку громадського руху у сфері фізичної культури та спорту, формування  у суспільстві здорових звичок, цінності збереження та 

зміцнення здоров'я шляхом поєднання фізичної активності з іншими складовими здорового способу життя, залучення громадських організацій  до проведення заходів з підвищення 

оздоровчі рухової активності населення. 

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році. 

Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про активну роботу громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування щодо забезпечення 

популяризації олімпійських та неолімпійських видів спорту, залученню різних верств населення до зайнять фізичною культурою та масовим спортом, підготовкою резерву спорту 

вищих досягнень. 

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) 


