
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. 0722 3401360 Розвиток спортивної медицини 
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: 

Забезпечення розвитку спорту в Україні та популяризація здорового способу життя. 

Мета бюджетної програми: 
Реалізація державної політики з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту 

Завдання бюджетної програми: 

Забезпечення надання спеціалізованої лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативно-медичної допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом
Українським медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України 

1)

Надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичними закладами з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, ерготерапії та здійснення
медичної практики, фізичної та реабілітаційної медицини 

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  15 136,5  14 904,6 15 136,5  0,0 -231,9

у т. ч.: загальний фонд   14 975,9  14 606,2 14 975,9  0,0 -369,7

             спеціальний фонд  160,6  298,4 160,6  0,0  137,8

1. Надання спеціалізованої медичної (в т. ч. стоматологічної) допомоги 
особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським 
медичним центром спортивної медицини Міністерства молоді та спорту 
України (далі - Центр), всього 

 15 136,5  14 904,6 15 136,5  0,0 -231,9



 14 975,9у т. ч.: загальний фонд   14 606,2 14 975,9  0,0 -369,7

            спеціальний фонд  160,6  298,4 160,6  0,0  137,8

Пояснення щодо відхилень: 

   Відхилення показника загального фонду державного бюджету відбулося в зв'язку зі зменшенням кількості фактично спожитих комунальних послуг та енергоносіїв у порівнянні до 
планових показників. Крім того, знизився обсяг санітарно-мікробіологічних досліджень епідемічно значимих об'єктів внутрішнього середовища відділень Центру в зв'язку зі 
зменшенням кількості відвідувачів та запровадженням карантину і обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, в наслідок чого виникла економія бюджетних коштів по окремих статтях видатків. Збільшення показника спеціального фонду державного бюджету 
обумовлено надходженням коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. 

(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 (+/-) 

 11 702,8  83,0  11 702,8  49,2 11 702,8  83,0  0,0  0,0  0,0 -33,82111 

 2 572,7  18,3  2 572,7  43,7 2 572,7  18,3  0,0  0,0  0,0  25,42120 

 31,0  18,9  31,0  18,9 31,0  18,9  0,0  0,0  0,0  0,02210 

 102,5  9,4  102,5  10,6 102,5  9,4  0,0  0,0  0,0  1,22220 

 6,9  0,0  6,9  4,5 6,9  0,0  0,0  0,0  0,0  4,52230 

 75,0  23,0  71,6  157,8 75,0  23,0  0,0  0,0 -3,4  134,82240 

 308,7  5,0  71,7  0,0 308,7  5,0  0,0  0,0 -237,0 -5,02271 

 28,8  1,0  24,2  0,0 28,8  1,0  0,0  0,0 -4,6 -1,02272 

 132,4  2,0  15,5  1,7 132,4  2,0  0,0  0,0 -116,9 -0,32273 

 15,1  0,0  7,3  0,0 15,1  0,0  0,0  0,0 -7,8  0,02275 

 0,0  0,0  0,0  12,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  12,02282 

-369,7  0,0 0,0 298,4 14 606,2 160,6 14 975,9  137,8 160,6  14 975,9 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: 

Пояснення щодо наявних відхилень надано в пункті 5.1 

Стан фінансової дисципліни 

КЕКВ / ККК 

(тис. грн)

на початок звітного 
року 

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

всього з неї прострочена 
на кінець звітного року 

2 3 4 1 

на початок звітного 
року 

5 
всього 

6 

на кінець звітного року 
з неї прострочена 

7 

6. 



ВСЬОГО за 
бюджетною 
програмою 

 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. Надання спеціалізованої медичної (в т. ч. стоматологічної) допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром 
спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України (далі - Центр) 

Кількість відділень Центру (од.)  8,0  8,0  8,0  0,0  0,0

Кількість штатних одиниць, в тому числі: (од.)  153,8  153,8  128,5  0,0 -25,3

лікарські посади (од.)  64,1  64,1  49,1  0,0 -15,0

Кількість лікарських відвідувань (тис.од.)  139,0  139,0  83,4  0,0 -55,6

Кількість регіональних центрів спортивної медицини, яким надано 
організаційно-методичну допомогу (од.) 

 33,0  33,0  33,0  0,0  0,0

Середні витрати на одне лікарське відвідування (грн.)  429,3  429,3  773,0  0,0  343,7

Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік (тис.чол.)  4,2  4,2  3,7  0,0 -0,5

Збільшення кількості лікарських послуг, наданих Центром, у порівнянні з 
минулим роком (відс.) 

 16,7  16,7 -30,1  0,0 -46,8

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

 Відхилення фактичних показників від плану зі змінами за показниками № 2-3 обумовлено наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду. 
Відхилення показників № 4 і № 6 відбулося в зв'язку зі зменшенням звернень спортсменів збірних команд України, спортсменів резервного складу 
збірних команд, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності, учнів коледжів фізичної культури і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студентів 
університетів/інститутів фізичної культури, осіб, що замаються фізичною культурою та спортом до відділень медичного центру, що обумовлено 
встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19. Зменшення показників № 7-8 виникло в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які звернулися за наданням 
медичних послуг, що обумовлено запровадженням карантину і обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та призвело до зменшення кількості звернень щодо надання спеціалізованих медичних 
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 
Надання спеціалізованої медичної (в т. ч. стоматологічної) допомоги особам, які займаються фізичною культурою та спортом Українським медичним центром 
спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України (далі - Центр) 
Кількість штатних одиниць, в тому числі: 
(од.) 

 127,5  1,0 0,0  128,5  128,5

лікарські посади (од.)  48,8  0,3 0,0  49,1  49,1

Кількість лікарських відвідувань (тис.од.)  82,9  0,5 0,0  83,4  83,4

Кількість відділень Центру (од.)  8,0 0,0  8,0  8,0

Кількість регіональних центрів спортивної 
медицини, яким надано 
організаційно-методичну допомогу (од.) 

 33,0 0,0  33,0  33,0

Середні витрати на одне лікарське 
відвідування (грн.) 

 176,2  596,8 0,0  773,0  773,0

Кількість відвідувань на одну лікарську 
посаду в рік (тис.чол.) 

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

Збільшення кількості лікарських послуг, 
наданих Центром, у порівнянні з минулим 
роком (відс.) 

-30,1 0,0 -30,1 -30,1

 Пояснення щодо динаміки результативних показників 

 Показники не містять відображення в динаміці, оскільки бюджетна програма була передана Мінмолодьспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 
№ 963 "Деякі питання спортивної медицини" в 2020 році. 

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

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

Найменування контрольного заходу 
N  

з/п 
Стан врахування пропозицій за результатами 

контрольного заходу 

1  

Пропозиції за результатами контрольного заходу 

2 3 4 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 



 

За результатами виконання бюджетної програми у 2020 році Державною установою "Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України" 
здійснено диспансерне спостереження за особами які займаються фізичною культурою та спортом (спортсмени збірних команд України та їх резерви, спортсмени шкіл вищої
спортивної майстерності, учні коледжу фізичної культури, учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студенти університетів, інститутів фізичної культури, спортсмени клубних
команд міста) понад 10 038 осіб. Взято на диспансерний нагляд 10 034 осіб. Надано медичні послуги іншому контингенту (ветерани спорту, недіючі спортсмени) 445 особам . 
Лікарями установи було здійснене медичне забезпечення 85-ти спортивно-масових заходів. В цілому, протягом звітного періоду кількість звернень з метою надання лікарських
послуг склала 83 362 одиниць. 
   Результатом надання спеціалізованої медичної допомоги спортсменам та іншим верствам населення  на території України шляхом проведення диспансерних оглядів є виявлення
різних форм захворювань, відбір на стаціонарне лікування в спеціалізовані медичні заклади та науково-дослідні установи МОЗ України та АМН України, санаторно-курортне
лікування, визначення та прогноз рівня та резерву здоров'я, адаптаційного потенціалу організму, придатності для участі у змаганнях різного рівня, профілактика та зниження рівня
захворюваності та інвалідності, запобігання травматизму та здійснення реабілітаційних заходів. 

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) 


