
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 3401320 Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські 

комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення виступів спортсменів національних збірних команд на міжнародній спортивній арені. 

Мета бюджетної програми: 

Здійснення ефективної підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях включаючи Олімпійські ігри, що проводяться 

Міжнародним та Європейськими олімпійськими комітетами, підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені. 

Завдання бюджетної програми: 

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року в м. Лозанна (Швейцарія) 1) 

Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія). 2) 

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  69 710,8  41 617,7  41 636,4 -28 074,4 -18,7 

у т. ч.: загальний фонд   69 710,8  41 617,7  41 636,4 -28 074,4 -18,7 

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



1. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної 

збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

, всього 

 36 837,3  22 030,6  22 048,7 -14 788,6 -18,1 

 36 837,3 у т. ч.: загальний фонд   22 030,6  22 048,7 -14 788,6 -18,1 

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

2. Придбання спеціальної змагальної форми, малоцінних предметів та 

інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування, необхідних для підготовки спортсменів - 

кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII 

літніх Олімпійських іграх, всього 

 17 000,0  4 821,9  4 822,0 -12 178,0 -0,1 

 17 000,0 у т. ч.: загальний фонд   4 821,9  4 822,0 -12 178,0 -0,1 

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

3. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому 

законодавством порядку, всього 

 102,5  72,5  72,5 -30,0  0,0 

 102,5 у т. ч.: загальний фонд   72,5  72,5 -30,0  0,0 

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

4. Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, 

необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної 

збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, всього 

 13 000,0  11 922,1  11 922,2 -1 077,8 -0,1 

 13 000,0 у т. ч.: загальний фонд   11 922,1  11 922,2 -1 077,8 -0,1 

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

5. Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських іграх, всього 

 1 793,2  1 793,2  1 793,2  0,0  0,0 

 1 793,2 у т. ч.: загальний фонд   1 793,2  1 793,2  0,0  0,0 

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

6. Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення 

ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, всього 

 277,8  277,8  277,8  0,0  0,0 

 277,8 у т. ч.: загальний фонд   277,8  277,8  0,0  0,0 

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

7. Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі 

національної збірної команди України в Олімпійських та Юнацьких 

Олімпійських іграх, всього 

 650,0  649,6  650,0  0,0 -0,4 

 650,0 у т. ч.: загальний фонд   649,6  650,0  0,0 -0,4 

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

8. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам минулих 

Європейських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством 

порядку, всього 

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

 50,0 у т. ч.: загальний фонд   50,0  50,0  0,0  0,0 



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

Пояснення щодо відхилень: 

(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 (+/-) 

 18 000,0  0,0  5 508,1  0,0  5 508,1  0,0 -12 491,9  0,0  0,0  0,0 2210 

 1 200,0  0,0  469,9  0,0  470,0  0,0 -730,0  0,0 -0,1  0,0 2220 

 8 100,0  0,0  2 354,8  0,0  2 361,0  0,0 -5 739,0  0,0 -6,2  0,0 2240 

 26 537,3  0,0  18 519,7  0,0  18 531,6  0,0 -8 005,7  0,0 -11,9  0,0 2250 

 2 721,0  0,0  2 720,6  0,0  2 721,0  0,0  0,0  0,0 -0,4  0,0 2282 

 152,5  0,0  122,5  0,0  122,5  0,0 -30,0  0,0  0,0  0,0 2730 

 13 000,0  0,0  11 922,1  0,0  11 922,2  0,0 -1 077,8  0,0 -0,1  0,0 3110 

-18,7  0,0 -28 074,4  0,0  41 617,7  0,0  41 636,4  0,0  0,0  69 710,8 Всього 

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

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

Пояснення щодо відхилень: 

Зменшення обсягу видатків 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" 

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 

 7 017 022,8  341 470,0  341 470,0  0,0  0,0  0,0 

Загальний 

фонд, всього 

 7 017 022,8  341 470,0  341 470,0  0,0  0,0  0,0 

 301 410,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 2210 

 1 999 783,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 2240 

6. 



 4 715 828,8  341 470,0  341 470,0  0,0  0,0  0,0 2250 

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Дебіторська заборгованість склалась за видані авансом кошти на придбання авіаквитків для участі у навчально-тренувальних зборах заключного етапу підготовки до літніх 

Олімпійських ігор. Але у зв'язку з введенням карантинних обмежень в Україні та світі з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спортивні заходи 

були відмінені. Заборгованість буде погашено після повернення авіакомпаніями коштів за вимушено втрачені авіаквитки. 

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. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди 

України для участі у XXXII літніх Олімпійських іграх (осіб) 

 353,0  353,0  369,0  0,0  16,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до 

участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном (од.) 

 50,0  49,0  46,0 -1,0 -3,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до 

участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

(од.) 

 37,0  13,0  11,0 -24,0 -2,0 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на 

території України (од.) 

 12 853,0  877,0  1 187,0 -11 976,0  310,0 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за 

кордоном (од.) 

 11 916,0  11 760,0  8 897,0 -156,0 -2 863,0 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном (грн.) 

 2 226,3  1 812,8  2 382,3 -413,5  569,5 

Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України 

 (грн.) 

 802,1  832,7  703,8  30,6 -128,9 

Рівень виконання навчально-тренувальних заходів з початку року (відс.)  100,0  71,3  65,5 -28,7 -5,8 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 



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

України гострої респіраторної хвороби CОVID-19 була відмінена частина навчально - тренувальних зборів. 

 

Значення показника кількість людино - днів НТЗ, що проводяться за кордоном зменшилось у зв'язку із встановленням карантину в державах та 

запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби CОVID-19, зменшенням 

кількості учасників та тривалості проведення заходів. 

 

Середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки (в Україні та за кордоном) відповідають фактичним 

витратам, враховуючи карантинні обмеження, фактичні витрати на проїзд, норми перебування за кордоном. 

2. Придбання спеціальної змагальної форми, малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального 

користування, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального 

користування для забезпечення підготовки національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх (од.) 

 463 866,0  430 825,0  430 825,0 -33 041,0  0,0 

Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального 

користування, придбаних для забезпечення підготовки національної збірної 

команди України до участі у XXXII (грн.) 

 15,1  6,2  6,2 -8,9  0,0 

Кількість придбаної спеціальної змагальної форми спортсменам національної 

збірної команди, для забезпечення підготовки і участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх (од.) 

 3 394,0  854,0  868,0 -2 540,0  14,0 

Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми придбаної 

спортсменам національної збірної команди України, для забезпечення 

підготовки і участі у XXXII літніх Олімпійських іграх (грн.) 

 2 946,4  2 520,5  2 479,8 -425,9 -40,7 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Кількість придбаної спеціальної змагальної форми збільшилась відповідно до фактичної потреби в межах передбачених видатків. 

 

Середня вартість одиниці спеціальної змагальної форми, одиниці обладнання зменшилась за підсумками проведення процедур закупівлі. 

3. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

Прогнозна кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної 

команди України за І-ІІІ місця, зайняті на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських 

іграх 

 (осіб) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ місця, зайняті на 

ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх (грн.) 

 13 000,0  15 000,0  15 000,0  2 000,0  0,0 

Прогнозна кількість тренерів, які отримають винагороди за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає тренер за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх (грн.) 

 12 500,0  9 166,7  5 500,0 -3 333,3 -3 666,7 

Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на ІІІ зимових   1,0  1,0  1,0  0,0  0,0 



Юнацьких Олімпійських іграх (од.) 

Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх (од.) 

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

Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх 

 (од.) 

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

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Кількість винагород та середній розмір 1 винагороди зменшились внаслідок дискваліфікації спортсменів з фігурного гатання на ковзанах, які 

здобули бронзові нагороди. 

4. Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання 

для забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

 (од.) 

 147,0  137,0  137,0 -10,0  0,0 

Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового 

використання, придбаного для забезпечення підготовки спортсменів 

національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських 

іграх (грн.) 

 88 435,4  87 023,4  87 023,0 -1 412,0 -0,4 

Рівень забезпеченості спортсменів - кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх спеціальною 

змагальною формою, малоцінними предметами та інвентарем, матеріалами 

спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального 

користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання 

(відс.) 

 44,8  25,0  25,0 -19,8  0,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Середня вартість одиниці інвентарю довгострокового використання зменшилась за підсумками проведення процедур закупівлі. 

5. Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди 

України для участі у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

 74,0  74,0  71,0  0,0 -3,0 

Прогнозний кількісний склад національної збірної команди України на ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

 76,0  76,0  76,0  0,0  0,0 

в т.ч. - кількість спортсменів (осіб)  39,0  39,0  39,0  0,0  0,0 

в т.ч. - кількість тренерів (осіб)  29,0  29,0  29,0  0,0  0,0 

в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських ігор (осіб) 

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

Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної 

команди України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх (грн.) 

 26 370,6  26 370,6  26 370,6  0,0  0,0 

Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог 

включені до складу національної збірної команди України для участі у ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів- 

 52,7  52,7  54,9  0,0  2,2 



кандидатів до національної збірної команди України (відс.) 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

6. Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор 

Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх (днів) 

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

Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки 

за місцем проведення ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор (грн.) 

 14 621,0  14 621,0  18 520,0  0,0  3 899,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

7. Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх 

Кількість заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі 

національної збірної команди України у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських 

іграх (од.) 

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

Кількість виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовкии, 

проводи, зустріч та участь збірної команди України у ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх (од.) 

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

Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 телепрограми в ЗМІ про хід 

підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди України у 

ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх (тис.грн.) 

 43,3  43,3  43,3  0,0  0,0 

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

8. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам минулих Європейських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

Винагорода бронзовому призеру ІІ Європейських ігор  2019 з індивідуального 

виду боротьби (греко-римська боротьба). (од.) 

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

 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. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 



Кількість спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх (осіб) 

 369,0  0,0  369,0  369,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України до 

участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, 

що проводяться за кордоном (од.) 

 46,0  0,0  46,0  46,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України до 

участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, 

що проводяться на території України (од.) 

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

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у 

XXXII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України (од.) 

 1 187,0  0,0  1 187,0  1 187,0 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу підготовки до 

участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, 

що проводяться на території України 

 (грн.) 

 703,8  0,0  703,8  703,8 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у 

XXXII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном (од.) 

 8 897,0  0,0  8 897,0  8 897,0 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу підготовки до 

участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, 

що проводяться за кордоном (грн.) 

 2 382,3  0,0  2 382,3  2 382,3 

Рівень виконання навчально-тренувальних 

заходів з початку року (відс.) 

 65,5  0,0  65,5  65,5 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 



 За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на головні міжнародні спортивні змагання, що проводять Міжнародний та Європейський олімпійські комітети, та, які 

мають чотири- та дворічну циклічність. Так, один раз на чотири роки проводяться: літні/зимові Олімпійські ігри, літні/зимові Юнацькі Олімпійські ігри, Європейські ігри, Всесвітні 

ігри. Один раз на два роки проводяться літні/зимові Європейські юнацькі олімпійські фестивалі.  

Враховуючи це, неможливо зробити коректне порівняння видатків звітного року до попереднього року. Порівнювати можна показники видатків за видами змагань, наприклад: 

ХХХІ літні Олімпійські ігри 2016 року з показниками ХХХІІ літніх Олімпійських ігор 2020 року (внаслідок карантину перенесені на 2021 рік); XIV зимовий Європейський 

юнацький олімпійський фестиваль 2019 року з показниками XV зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2021 року. 

2. Придбання спеціальної змагальної форми, малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального 

користування, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

Кількість придбаних малоцінних предметів 

та інвентарю, матеріалів спортивного 

призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для 

забезпечення підготовки національної 

збірної команди України до участі у XXXII 

літніх Олімпійських іграх (од.) 

 430 825,0  0,0  430 825,0  430 825,0 

Середня вартість одиниці малоцінних 

предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, спортивного 

інвентарю індивідуального користування, 

придбаних для забезпечення підготовки 

національної збірної команди України до 

участі у XXXII (грн.) 

 6,2  0,0  6,2  6,2 

Кількість придбаної спеціальної 

змагальної форми спортсменам 

національної збірної команди, для 

забезпечення підготовки і участі у XXXII 

літніх Олімпійських іграх (од.) 

 868,0  0,0  868,0  868,0 

Середня вартість одиниці спеціальної 

змагальної форми придбаної спортсменам 

національної збірної команди України, для 

забезпечення підготовки і участі у XXXII 

літніх Олімпійських іграх (грн.) 

 2 479,8  0,0  2 479,8  2 479,8 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

3. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 



Прогнозна кількість винагород, які 

отримають спортсмени національної 

збірної команди України за І-ІІІ місця, 

зайняті на ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх 

 (осіб) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає 

спортсмен за І-ІІІ місця, зайняті на ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

(грн.) 

 15 000,0  0,0  15 000,0  15 000,0 

Прогнозна кількість тренерів, які 

отримають винагороди за І-ІІІ місця, 

зайняті спортсменами на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає 

тренер за І-ІІІ місця, зайняті спортсменами 

на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських 

іграх (грн.) 

 5 500,0  0,0  5 500,0  5 500,0 

Кількість золотих нагород, здобутих 

спортсменами України на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх (од.) 

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

Кількість срібних нагород, здобутих 

спортсменами України на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх (од.) 

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

Кількість бронзових нагород, здобутих 

спортсменами України на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх 

 (од.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

4. Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового використання 

для забезпечення підготовки національної 

збірної команди до участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

 (од.) 

 137,0  0,0  137,0  137,0 



Середня вартість одиниці обладнання та 

інвентарю довгострокового використання, 

придбаного для забезпечення підготовки 

спортсменів національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх (грн.) 

 87 023,0  0,0  87 023,0  87 023,0 

Рівень забезпеченості спортсменів - 

кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх спеціальною 

змагальною формою, малоцінними 

предметами та інвентарем, матеріалами 

спортивного призначення, спортивним 

інвентарем індивідуального користування, 

обладнанням та інвентарем 

довгострокового використання (відс.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

5. Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

Кількість спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

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

Прогнозний кількісний склад національної 

збірної команди України на ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх (осіб) 

 76,0  0,0  76,0  76,0 

в т.ч. - кількість спортсменів (осіб)  39,0  0,0  39,0  39,0 

в т.ч. - кількість тренерів (осіб)  29,0  0,0  29,0  29,0 

в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської 

підготовки за місцем проведення ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських ігор 

(осіб) 

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

Питома вага спортсменів-кандидатів, які 

відповідно до встановлених вимог 

включені до складу національної збірної 

команди України для участі у ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх, до 

загальної кількості спортсменів-кандидатів 

до національної збірної команди України 

(відс.) 

 54,9  0,0  54,9  54,9 



Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної збірної 

команди України на ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх (грн.) 

 26 370,6  0,0  26 370,6  26 370,6 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

6. Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор 

Кількість днів роботи штабу олімпійської 

підготовки на ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх (днів) 

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

Середні витрати на 1 день забезпечення 

роботи штабу олімпійської підготовки за 

місцем проведення ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських ігор (грн.) 

 18 520,0  0,0  18 520,0  18 520,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

7. Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх 

Кількість заходів з інформаційного 

висвітлення ходу підготовки та участі 

національної збірної команди України у ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

(од.) 

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

Кількість виготовлених та розміщених 

телепрограм в ЗМІ про хід підготовкии, 

проводи, зустріч та участь збірної команди 

України у ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх (од.) 

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

Середні витрати на виготовлення та 

розміщення 1 телепрограми в ЗМІ про хід 

підготовки, проводи, участь та зустріч 

національної збірної команди України у ІІІ 

зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

(тис.грн.) 

 43,3  0,0  43,3  43,3 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

8. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам минулих Європейських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

Винагорода бронзовому призеру ІІ 

Європейських ігор  2019 з 

індивідуального виду боротьби 

(греко-римська боротьба). (од.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 



9. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

до участі у IІ Європейських іграх 

Кількість спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у  IІ Європейських 

іграх (осіб) 

 385,0  385,0  0,0 -385,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України до 

участі у  IІ Європейських іграх , що 

проводяться на території України ( ) 

 38,0  38,0  0,0 -38,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України до 

участі у  IІ Європейських іграх , що 

проводяться за кордоном  

 ( ) 

 13,0  13,0  0,0 -13,0 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу олімпійської підготовки 

до участі у IІ Європейських іграх , що 

проводяться на території України ( ) 

 9 239,0  9 239,0  0,0 -9 239,0 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу олімпійської 

підготовки до участі у IІ Європейських 

іграх, що проводяться на території України 

( ) 

 651,6  651,6  0,0 -651,6 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу олімпійської підготовки 

до участі у IІ Європейських іграх, що 

проводяться за кордоном ( ) 

 3 033,0  3 033,0  0,0 -3 033,0 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу олімпійської 

підготовки до участі у IІ Європейських 

іграх, що проводяться за кордоном ( ) 

 2 454,5  2 454,5  0,0 -2 454,5 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 



10. Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у IІ Європейських іграх 

Кількісний склад  національної збірної 

команди України на  IІ Європейських 

іграх (осіб) 

 326,0  326,0  0,0 -326,0 

в т.ч. - кількість спортсменів (осіб)  197,0  197,0  0,0 -197,0 

в т.ч. - кількість тренерів (осіб)  113,0  113,0  0,0 -113,0 

в т.ч. - кількість членів штабу підготовки 

за місцем проведення  IІ Європейських 

ігрор (осіб) 

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

Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної збірної 

команди України на   IІ Європейських 

іграх (грн.) 

 14 886,1  14 886,1  0,0 -14 886,1 

Кількість придбаної спеціальної 

змагальної форми для спортсменів 

національної збірної команди  для 

забезпечення участі у IІ Європейських 

іграх (од.) 

 1 291,0  1 291,0  0,0 -1 291,0 

Середнія вартість одиниці спеціальної 

змагальної форми для спортсменів 

національної збірної команди, придбаної 

для забезпечення участі у  IІ 

Європейських іграх 

 (грн.) 

 1 658,9  1 658,9  0,0 -1 658,9 

Кількість придбаних малоцінних предметів 

та інвентарю, матеріалів спортивного 

призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для 

забезпечення підготовки національної 

збірної команди до участі у IІ 

Європейських іграх  

 (од.) 

 25 418,0  25 418,0  0,0 -25 418,0 

Середня вартість одиниці малоцінних 

предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, спортивного 

інвентарю індивідуального користування, 

придбаних для забезпечення підготовки 

національної збірної команди до участі у IІ 

Європейських іграх  

 (грн.) 

 104,2  104,2  0,0 -104,2 



Кількість придбаної парадної форми для 

спортсменів та тренерів національної 

збірної команди для забезпечення участі у 

IІ Європейських іграх (од.) 

 2 240,0  2 240,0  0,0 -2 240,0 

Середня вартість одиниці парадної форми 

для спортсменів та тренерів національної 

збірної команди, придбаної для 

забезпечення участі у  IІ Європейських 

іграх  

 (грн.) 

 1 230,4  1 230,4  0,0 -1 230,4 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

11. Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення IІ Європейських ігор 

Кількість днів роботи штабу олімпійської 

підготовки на IІ Європейських іграх (днів) 

 17,0  17,0  0,0 -17,0 

Середні витрати на 1 день забезпечення 

роботи штабу олімпійської підготовки  за 

місцем проведення  IІ Європейських ігор 

(грн.) 

 23 170,6  23 170,6  0,0 -23 170,6 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

12. Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у IІ Європейських іграх 

Кількість заходів з інформаційного 

висвітлення ходу підготовки та участі 

національної збірної команди України у IІ 

Європейських іграх (од.) 

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

Кількість виготовлених та розміщених 

інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід 

підготовки, проводи, зустріч та участь 

збірної команди України у IІ Європейських 

іграх (од.) 

 419,0  419,0  0,0 -419,0 

Середні витрати на виготовлення та 

розміщення 1 інформаційного 

повідомлення в ЗМІ про хід підготовки, 

проводи, участь та зустріч національної 

збірної команди України у IІ Європейських 

іграх (грн.) 

 2 584,2  2 584,2  0,0 -2 584,2 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

13. Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до 

участі у  IІ Європейських іграх 



Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового використання 

для забезпечення підготовки національної 

збірної команди до участі у IІ 

Європейських іграх (од.) 

 76,0  76,0  0,0 -76,0 

Середня вартість одиниці придбаного 

обладнання та інвентарю довгострокового 

використання придбаного для спортсменів 

національної збірної команди, придбаної  

для забезпечення участі у  IІ 

Європейських іграх (грн.) 

 178 216,4  178 216,4  0,0 -178 216,4 

Рівень забезпеченості членів національної 

збірної команди України спеціальною 

змагальною формою, малоцінними 

предметами та інвентарем, матеріалами 

спортивного призначення, спортивним 

інвентарем індивідуального користування, 

обладнанням та інвентарем 

довгострокового використання для участі у  

IІ Європейських іграх (відс.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

14. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам IІ Європейських  ігор , а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

Кількість золотих нагород, здобутих 

спортсменами на  IІ Європейських іграх 

(од.) 

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

Кількість срібних нагород, здобутих 

спортсменами на IІ Європейських іграх 

(од.) 

 17,0  17,0  0,0 -17,0 

Кількість бронзових нагород, здобутих 

спортсменами на  IІ Європейських іграх 

(од.) 

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

Кількість винагород отриманих 

спортсменами-членами національної 

збірної команди України  за зайняті І-ІІІ 

місця на IІ Європейських іграх (од.) 

 87,0  87,0  0,0 -87,0 

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає 

спортсмен за зайняті І-ІІІ місця  на IІ 

Європейських іграх (грн.) 

 41 666,7  41 666,7  0,0 -41 666,7 



Кількість тренерів, які отримали 

винагороди за зайняті спортсменами І-ІІІ 

місця на  IІ Європейських іграх (од.) 

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

Середній розмір винагороди, яку отримає 1 

тренер за зайняті спортсменами І-ІІІ місця  

на  IІ Європейських іграх (грн.) 

 11 612,9  11 612,9  0,0 -11 612,9 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

15. Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

до участі у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України до 

участі у  ІІІ зимових  Юнацьких 

Олімпійських іграх, що проводяться за 

кордоном (од.) 

 82,0  82,0  0,0 -82,0 

Кількість навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди України до 

участі у  ІІІ зимових  Юнацьких 

Олімпійських іграх, що проводяться на 

території України (од.) 

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

Кількість спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у  ІІІ літніх юнацьких 

Олімпійських іграх (осіб) 

 74,0  74,0  0,0 -74,0 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу олімпійської підготовки 

до участі у  ІІІ зимових  Юнацьких 

Олімпійських іграх , що проводяться на 

території України (од.) 

 945,0  945,0  0,0 -945,0 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу олімпійської 

підготовки до участі у ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України (грн.) 

 944,9  944,9  0,0 -944,9 



Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у  

ІІІ зимових  Юнацьких Олімпійських 

іграх , що проводяться за кордоном (од.) 

 8 979,0  8 979,0  0,0 -8 979,0 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу олімпійської 

підготовки до участі у ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном (грн.) 

 3 713,8  3 713,8  0,0 -3 713,8 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

16. Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у  ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 

Кількісний склад  національної збірної 

команди України на  ІІІ зимових 

Юнацьких Олімпійських іграх  

 (осіб) 

 76,0  76,0  0,0 -76,0 

в т.ч. - кількість спортсменів (осіб)  39,0  39,0  0,0 -39,0 

в т.ч. - кількість тренері (осіб)  29,0  29,0  0,0 -29,0 

в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської 

підготовки за місцем проведення ІІІ 

зимових  Юнацьких Олімпійських іграх 

(осіб) 

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

Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної збірної 

команди України на ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх (грн.) 

 15 377,4  15 377,4  0,0 -15 377,4 

Кількість придбаних малоцінних предметів 

та інвентарю, матеріалів спортивного 

призначення, спортивного інвентарю 

індивідуального користування для 

забезпечення підготовки національної 

збірної команди до участі у ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх (од.) 

 123 361,0  123 361,0  0,0 -123 361,0 



Середня вартість одиниці малоцінних 

предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, спортивного 

інвентарю індивідуального користування, 

придбаних для забезпечення підготовки 

національної збірної команди до участі у  

ІІІ зимових  Юнацьких Олімпійських 

іграх (грн.) 

 27,6  27,6  0,0 -27,6 

Кількість  придбаної спеціальної 

змагальної форми для спортсменів 

національної збірної команди  для 

забезпечення участі у ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх (од.) 

 389,0  389,0  0,0 -389,0 

Середнія вартість одиниці спеціальної 

змагальної форми для спортсменів 

національної збірної команди, придбаної 

для забезпечення участі у  ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх (грн.) 

 8 183,7  8 183,7  0,0 -8 183,7 

Кількість придбаної парадної форми для 

спортсменів та тренерів національної 

збірної команди для забезпечення участі у 

ІІІ зимових  Юнацьких Олімпійських 

іграх (од.) 

 616,0  616,0  0,0 -616,0 

Середня вартість одиниці парадної форми 

для спортсменів та тренерів національної 

збірної команди, придбаної для 

забезпечення участі у   ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх (грн.) 

 1 101,2  1 101,2  0,0 -1 101,2 

Рівень забезпеченості членів національної 

збірної команди України спеціальною 

змагальною формою, малоцінними 

предметами та інвентарем, матеріалами 

спортивного призначення, спортивним 

інвентарем індивідуального користування, 

обладнанням та інвентарем 

довгострокового використання для участі у 

ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх 

(відс.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

17.  Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди до 

участі у  ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх 



Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового використання 

для забезпечення підготовки національної 

збірної команди до участі у ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх (од.) 

 190,0  190,0  0,0 -190,0 

Середня вартість одиниці придбаного 

обладнання та інвентарю довгострокового 

використання придбаного для спортсменів 

національної збірної команди, придбаної  

для забезпечення участі у  ІІІ зимових  

Юнацьких Олімпійських іграх (грн.) 

 32 956,2  32 956,2  0,0 -32 956,2 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

18.  Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у зимовому (літньому) Європейських Юнацьких Олімпійських фестивалях 2019 рок 

Кількісний склад національної збірної 

команди України на зимовому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (осіб) 

 45,0  45,0  0,0 -45,0 

в т.ч. - кількість спортсменів (осіб)  22,0  22,0  0,0 -22,0 

в т.ч. - кількість тренерів (осіб)  17,0  17,0  0,0 -17,0 

в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської 

підготовки за місцем проведення  

зимового Європейського  Юнацького 

Олімпійського фестивалю (осіб) 

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

Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної збірної 

команди України зимовому  

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (грн.) 

 49 864,1  49 864,1  0,0 -49 864,1 

Кількісний склад національної збірної 

команди України на літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (осіб) 

 106,0  106,0  0,0 -106,0 

в т.ч. - кількість спортсменів (осіб)  68,0  68,0  0,0 -68,0 

в т.ч. - кількість тренерів (осіб)  29,0  29,0  0,0 -29,0 



в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської 

підготовки за місцем проведення  літнього 

Європейського Юнацького Олімпійського 

фестивалю (осіб) 

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

Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної збірної 

команди України на  літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (грн.) 

 40 539,2  40 539,2  0,0 -40 539,2 

Кількість придбаної спеціальної 

змагальної форми для спортсменів 

національної збірної команди  для 

забезпечення участіі у літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (од.) 

 80,0  80,0  0,0 -80,0 

Середня вартість одиниці спеціальної 

змагальної форми для спортсменів 

національної збірної команди, придбаної  

для забезпечення участі у літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (грн.) 

 4 273,1  4 273,1  0,0 -4 273,1 

Рівень забезпеченості членів національної 

збірної команди України спеціальною 

змагальною формою для участі у літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (відс.) 

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

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

19.  Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення  зимового (літнього) Європейських Юнацьких Олімпійських фестивалях 2019 року 

Кількість днів роботи штабу олімпійської 

підготовки на літньому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі 

(днів) 

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

Середні витрати на 1 день забезпечення 

роботи штабу олімпійської підготовки  за 

місцем проведення проведення  літнього 

Європейського Юнацького Олімпійського 

фестивалю (грн.) 

 23 620,0  23 620,0  0,0 -23 620,0 



Кількість днів роботи штабу олімпійської 

підготовки на зимовому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі 

(днів) 

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

Середні витрати на 1 день забезпечення 

роботи штабу олімпійської підготовки  за 

місцем проведення проведення  зимового 

Європейського  Юнацького 

Олімпійського фестивалю (грн.) 

 28 210,0  28 210,0  0,0 -28 210,0 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

20. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам  зимового (літнього) Європейських Юнацьких Олімпійських фестивалях 2019 року, а також їх тренерам в 

установленому законодавством порядку 

Кількість бронзових нагород, здобутих 

спортсменами України на зимовому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (од.) 

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

Кількість золотих нагород, здобутих 

спортсменами України на літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (од.) 

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

Кількість срібних нагород, здобутих 

спортсменами України на  літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (од.) 

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

Кількість бронзових нагород, здобутих 

спортсменами України на літньому 

Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (од.) 

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

Кількість винагород, отриманих 

спортсменами-членами національної 

збірної команди України за зайняті І-ІІІ 

місця на літньому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі (од.) 

 23,0  23,0  0,0 -23,0 

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає 

спортсмен за  зайняті І-ІІІ місця на 

літньому Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (грн.) 

 1 565,2  1 565,2  0,0 -1 565,2 

Кількість тренерів, які отримали 

винагороди за зайняті спортсменами І-ІІІ 

місця  на літньому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі (од.) 

 21,0  21,0  0,0 -21,0 



Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  

тренер за  зайняті спортсменами І-ІІІ 

місця на  літньому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі 

(грн.) 

 1 571,4  1 571,4  0,0 -1 571,4 

Кількість винагород, отриманих 

спортсменами-членами національної 

збірної команди України за зайняті І-ІІІ 

місця,  на зимовому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі 

(грн.) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає 

спортсмен за  зайняті І-ІІІ місця на 

зимовому Європейському Юнацькому 

Олімпійському фестивалі (грн.) 

 1 000,0  1 000,0  0,0 -1 000,0 

Кількість тренерів, які отримали 

винагороди за зайняті спортсменами І-ІІІ 

місця  на зимовому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі (од.) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає  

тренер за  зайняті спортсменами І-ІІІ 

місця на  зимовому Європейському 

Юнацькому Олімпійському фестивалі  

 (грн.) 

 666,7  666,7  0,0 -666,7 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

21. Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам минулих Всесвітніх ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

Кількість винагород отриманих 

спортсменами - членами національної 

збірної команди України за минулі 

Всесвітні ігри (од.) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає 

спортсмен за минулі Всесвітні ігри 

 (грн.) 

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

Кількість тренерів, які отримають 

винагороди за минулі Всесвітні ігри (од.) 

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

Середній розмір 1 винагороди, яку отримає 

тренер за минулі Всесвітні ігри (грн.) 

 80,0  80,0  0,0 -80,0 



 

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

Структура видатків за напрямами використання коштів змінюється відповідно до змагань, які повинні проходити у звітному році. 

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: 

В цілому виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 99,9 відсотків. 

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми 

N з/п Напрям підвищення ефективності бюджетної 

програми Захід 

1 2 3 

З метою покращання умов для підготовки спортсменів до участі в літніх Олімпійських іграх є необхідність 

внести зміни в Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі 

національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський 

олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 239, щодо придбання у рік, що передує року проведення літніх 

Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх та Всесвітніх іграх, обладнання та інвентарю довгострокового 

використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди. 

Також на виконання регламентних вимог Міжнародного олімпійського комітету щодо єдиної форми для всіх 

членів офіційної делегації від країни передбачити можливість придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів 

загального призначення та парадного одягу для штабу олімпійської підготовки. 

Підготовка і участь національних збірних команд 

України у літніх Олімпійських, літніх Юнацьких 

Олімпійських та Всесвітніх іграх. 

 1 

Сергій СИМОНОВ Виконуючий обов'язки Міністра молоді та спорту України 

(ім'я та прізвице) (підпис) 


