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(КВК)

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

звіт

5

2 100 424,5

2 098 639,7
1 784,8

2 100 424,5
2 098 639,7

1 784,8

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках

звіт

5

476,0

тис. грн

Ціль 1. Створення умов для оздоровчої рухової активності та зміцнення здоров`я громадян, впровадження ІТ-рішень у сферу фізичної культури і спорту, 
формування позитивного іміджу України як конкурентоздатної спортивної держави, що входить до кращих країн світу за результатами Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх, Європейських ігор та приймає іміджеві змагання на сучасних об`єктах спортивної інфраструктури

Найменування, одиниця виміру 2018 рік                                       
звіт

2019 рік                                       
звіт

2020 рік

план відхилення фактичних 
показників від планових

Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих 
українськими спортсменами з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту на офіційних 
змаганнях міжнародного рівня, од.

3 131,0 3 370,0 557,0 -81,0

        спеціальний фонд 902,1 4 895,8 413 551,4 -411 766,6

1 2 3 4 6

Всього видатки та надання кредитів 2 540 002,7 2 815 126,9 2 647 220,6 -546 796,1
у т.ч. загальний фонд 2 539 100,6 2 810 231,1 2 233 669,2 -135 029,5

у т.ч. загальний фонд
        спеціальний фонд

2 233 669,2 -135 029,5
        спеціальний фонд 902,1 4 895,8 413 551,4 -411 766,6
Надання кредитів, всього

ІНФОРМАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети,  завдань та  результативних показників бюджетних програм, а також  цілей державної політики 
за результатами 2020 року

Найменування 2018 рік                                       
звіт

2019 рік                                       
звіт

2020 рік
план із змінами відхилення звітних 

показників від планових
1 2 3 4 6

Видатки, всього 2 540 002,7 2 815 126,9 2 647 220,6 -546 796,1

у т.ч. загальний фонд 2 539 100,6 2 810 231,1



1 376,0

173,0

89,0

36,0

10,0

3,0

-

10,4

5,5

820,0

Ціль 3. Сприяння розвитку культури волонтерства серед дітей та молоді

Кількість молоді, залученої до заходів, 
спрямованих на розвиток волонтерства в 
Україні, особи

820,0 0,0

Кількість населення, охопленого заходами із 
забезпечення розвитку та популяризації 
олімпійського руху та неолімпійського спорту 
у загальній чисельності населення України, 
відс.

14,5 12,4 -2,0

Висновок про досягнення цілі: в складних умовах встановлення карантину в світі та запровадженням на території України та за кордоном обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID - 19 виконання цілі є достатньо високим.

Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих 
спортсменами України на Олімпійських, 
Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та 
Європейських іграх, од.

46,0

Ціль 2. Підвищення рівня активності молоді, її інтеграції в суспільне життя
Відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї 
активності та інтеграції в суспільне життя, від 
загальної кількості молоді в Україні, відсотки

11,1 11,4 5,4 0,1

Висновок про досягнення цілі: незважаючи на значні обмеження в умовах проведення заходів, пов’язані з  поширенням у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19 
поставленої цілі було досягнуто, з молоддю поводилася робота щодо  підвищення рівня  її активності та інтеграції в суспільне життя

Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих 
українськими спортсменами на офіційних 
змаганнях міжнародного рівня з видів спорту 
для осіб з інвалідністю, од.

455,0 539,0 89,0 0,0

Кількість медалей за 1-3 місця, здобутих 
спортсменами України на Паралімпійських, 
Дефлімпійських іграх, од.

22,0 11,0 -

Кількість підготовлених майстрів спорту 
України з видів спорту для осіб з інвалідністю, 
осіб

45,0 128,0 33,0 3,0

Кількість підготовлених майстрів спорту 
міжнародного класу з видів спорту для осіб з 
інвалідністю, осіб

50,0 45,0 10,0 0,0

38,0 3,0 0,0

Кількість підготовлених майстрів спорту 
України з олімпійських та неолімпійських 
видів спорту, од.

2 702,0 2 040,0 1 170,0 206,0

Кількість підготовлених майстрів спорту 
міжнародного класу з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту, осіб

380,0 268,0 58,0 115,0



2,1

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році 

3401010 1040
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетної програми:

Завдання бюджетної програми

№ з/п

1
2

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний фонд спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

Відсоток молоді, який долучиться до розвитку 
національно-патріотичного виховання шляхом 
формування єдиної національної системи 
цінностей, від загальної кількості молоді в 
Україні, відсотки

4,6 6,1 2,1 0,0

Ціль 4. Формування національно-патріотичного виховання шляхом утвердження єдиної національної системи цінностей

Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнуто та залучено до заходів, спрямованих на розвиток волонтерства в Україні 820 молодих осіб

Висновок про досягнення цілі: незважаючи на значні обмеження в умовах проведення заходів, пов’язані з  поширенням у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19 
поставленої цілі було досягнуто,  та забезпечено проведення заходів з формування національно-патріотичного виховання шляхом утвердження єдиної національної системи 

цінностей

3.1 Керівництво та управління у сфері молоді та спорту
(найменування бюджетної програми)

тис. грн

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

у т. ч. загальний фонд 58 941,7 58 182,8 -758,9
спеціальний фонд 240,9 240,9 0,0

1 2 3 4

Всього 59 182,6 58 423,7 -758,9

Формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах національно-патріотичного виховання і фізичної культури та спорту.

Завдання

Забезпечення формування державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання
Організаційно-адміністративне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, національно-
патріотичного виховання

План зі змінами Звіт Відхилення звітних показників від 
планових



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість штатних 
одиниць

од. 192,0 192,0 183,0 183,0 -9,0 -9,0

2 Кількість підготовлених 
проектів нормативно-
правових актів

од. 41,0 41,0 81,0 81,0 40,0 40,0

3 Кількість підготовлених та 
опрацьованих 
міжнародних угод 
(меморандумів) про 
співпрацю в молодіжній 
сфері, сфері фізичної 
культури та спорту

од. 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0

4 Кількість угод, 
спрямованих на 
поглиблення 
міжурядового 
співробітництва у сфері 
фізичної культури і спорту 
в рамках Ради Європи

од. 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

3401040 1080
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетної програми:

Завдання бюджетної програми

№ з/п
1

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 

3.2 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту
(найменування бюджетної програми)

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у молодіжній сфері, сфері національно-
патріотичного виховання та сфері фізичної культури і спорту.

Завдання
Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідними інститутами

Відхилення показника 1 обумовлено наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду.

У 2020 році  запланована мета досягнута шляхом виконання визначених завдань та функцій, визначених Положенням про Міністерство молоді та спорту України, зокрема  
апаратом Міністерства забезпечувалося формування та реалізація державної політики в молодіжній сфері та сферах фізичної культури та спорту, національно-патріотичного 
виховання, в тому числі удосконалення та покращенні нормативно-правової бази  забезпечення діяльності галузі фізичної культури та спорту, молодіжної політики на 
національно-патріотичного виховання. Особлива увага була приділення забезпеченню організації спортивних заходів  та заходів у молодіжній сфері та сфері національно-
патріотичного виховання у умовах карантинних обмежень пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



Видатки / надання кредитів у 2020 році

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний фонд спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість прикладних 
наукових досліджень 
завершених та 
впроваджених у 
поточному році

од. 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

2 Кількість статей у 
наукових виданнях, 
всього, в тому числі:

од. 57,0 57,0 66,0 66,0 9,0 0,0 9,0

3 індексуються у 
міжнародних 
наукометричних базах 
даних Scopus, Web of 
Science (WoS), Index 
Copernicus, Google Scholar

од. 9,0 9,0 24,0 24,0 15,0 0,0 15,0

4 Кількість одиниць 
придбаних мобільних 
біохімічних аналізаторів 
(фотометрів)

од. 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

5 Частка прикладних 
наукових досліджень, які 
виконуються за 
пріоритетними напрямами

відс. 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 200,0 0,0 0,0 0,0

тис. грн

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

Всього 11 378,80 10 531,30

План зі змінами

10 173,40 9 613,20 -560,20
-847,50

у т. ч. загальний фонд
спеціальний фонд 1 205,40 918,10 -287,30

Звіт Відхилення звітних показників від 
планових

1 2 3 4



6 Частка завершених та 
впроваджених прикладних 
наукових досліджень у їх 
загальній кількості в 
поточному році

відс. 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7 Рівень завершення 
виконання прикладних 
наукових досліджень 
розпочатих в поточному 
році

відс. 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0

8 Рівень завершення 
виконання прикладних 
наукових досліджень 
розпочатих в попередніх 
бюджетних періодах

відс. 66,7 66,7 66,7 66,7 0,0 0,0 0,0

9 Рівень забезпечення 
мобільними біохімічними 
аналізаторами 
(фотометрами)

відс. 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

3401060 09903.3 Методичне забезпечення у сфері спорту

 В 2020 році забезпечено досягнення поставленої мети та виконання визначених завдань, так протягом року виконувалося 8 прикладних наукових досліджень в сфері спорту,  
національно-патріотичного виховання та молодіжної політик, одним із результатів яких стало видання 67  статей у наукових виданнях, в тому числі, які індексуються у 
міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (WoS), Index Copernicus, Google Schola.  
Наукові дослідження у звітному році були спрямовані на розробку основних положень нормативно-правового регулювання наукового забезпечення системи підготовки 
кваліфікованих спортсменів, визначення закономірностей розвитку та формування резервних можливостей організму спортсмена, вивчення впливу тренувальних та змагальних 
навантажень різної спрямованості, а також позазмагальних факторів на функціональні можливості та спеціальну працездатність спортсмена, незаборонених засобів 
прискорення та стимуляції відновлення після інтенсивних фізичних навантажень, засобів контролю та оцінки ефективності тренувальної та змагальної діяльності, розробку та 
впровадженню в практику підготовки спортсменів України нових методологій контролю та корекції функціональних резервів; пошуку, розробці та дослідженню ефективності 
ергогенних та відновлюючих засобів та впровадження їх в практику підготовки збірних команд України. Результатом виконання науково-дослідних досліджень у сфері молоді 
та національно-патріотичного виховання стали наукові і науково-теоретичні прикладні розробки, спрямовані на обґрунтування напрямів реформування державної політики у 
молодіжній сфері, формування громадської активності та національно-патріотичного світогляду молоді, організації молодіжної роботи,  також підготовлено проєктні 
пропозиції до нормативно-законодавчих актів, методичні рекомендації та навчальні програми, що забезпечують фахову підготовку спеціалістів молодіжної сфери і створюють 
передумови для ефективного розв'язання стратегічних завдань державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 
Збільшення показників №2-3 обумовлено підготовкою значної кількості наукових матеріалів Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту за 
результатами завершених у попередньому періоді науково-дослідних робіт та розроблених поточних тематик.



(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетної програми:

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

1
2

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний фонд спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість розроблених 
навчальних програм з 
видів спорту: гандбол, 
гімнастика художня, 
гольф, плавання, стрибки 
на батуті, стрибки у воду, 
стрільба стендова, карате, 
фігурне катання на 
ковзанах, греппілінг, 
спортивні танці, 
акробатичний рок-н-рол, 
естетична гімнастика

од. 13,0 13,0 3,0 3,0 -10,0 0,0 -10,0

(найменування бюджетної програми)

тис. грн

спеціальний фонд 1,8 1,7 -0,1

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

Всього 1 776,4 1 756,7 -19,7
у т. ч. загальний фонд 1 774,6 1 755,0 -19,6

План зі змінами Звіт Відхилення звітних показників від 
планових

1 2 3 4

Завдання

Організація методичного забезпечення навчального процесу в навчальних закладах у сфері фізичної культури і спорту з окремих видів спорту
Методичне та інформаційне супроводження семінарів



2 Кількість проведених 
семінарів для 
представників спортивних 
федерацій, методичне та 
інформаційне 
супроводження яких 
забезпечує 
Республіканський науково-
методичний кабінет

од. 4,0 4,0 1,0 1,0 -3,0 0,0 -3,0

3 Кількість учасників, які 
прийняли участь в 
семінарах, методичне та 
інформаційне 
супроводження яких 
забезпечує 
Республіканський науково-
методичний кабінет

од. 240,0 240,0 20,0 20,0 -220,0 0,0 -220,0

4 Рівень методичного 
забезпечення навчальними 
програмами дитячо-
юнацьких спортивних 
шкіл, спеціалізованих 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
олімпійського резерву та 
шкіл вищої спортивної 
майстерності

відс. 100,0 100,0 23,0 23,0 -77,0 0,0 -77,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 
   Зниження показників №1 і №4 обумовлено ненаданням федераціями з видів спорту пропозицій до навчальних програм з метою їх підготовки, узгодження та затвердження. За 
результатами звітного періоду підготовлено, узгоджено і затверджено навчальні програми з видів спорту: гандбол, стрибки на батуті, греппілінг.
   Зниження показників №2 і №3 відбулося в зв'язку зі встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що унеможливило проведення семінарів в режимі офлайн. Проведення таких семінарів в онлайн режимі 
виявилось неможливим у зв'язку з  відсутністю відповідних технічних можливостей Республіканського науково-методичного кабінету.

   Аналіз результативних показників свідчить що поставлена мета не була досягнута в повному обсязі. В процесі виконання бюджетної програми у 2020 році, за результатами 
поточної оцінки досягнення результативних показників, Міністерством молоді та спорту України прийнято рішення про припинення бюджетної установи Республіканський 
науково-методичний кабінет шляхом ліквідації, про що прийнято відповідний наказ від 11.09.2020 № 1467 (зі змінами), та закриття бюджетної програми 3401060 "Методичне 
забезпечення у сфері спорту".



3401070 1040

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетної програми:

Завдання бюджетної програми

№ з/п
1
2
3
4

5
6
7

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний фонд спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.4 Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських 
організацій

(найменування бюджетної програми)

1 2 3 4

Всього 21 754,2 20 187,0 -1 567,2

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

у т. ч. загальний фонд 21 431,0 19 863,8 -1 567,2
спеціальний фонд 323,2 323,2 0,0

Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї 
та інститутам громадського суспільства на реалізацію проектів національно-патріотичного виховання
Залучення молоді до процесів ухвалення рішень
Розвиток молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності
Формування єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання шляхом налагодження взаємодії з суб'єктами національно-
патріотичного виховання

План зі змінами Звіт Відхилення звітних показників від 
планових

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

Завдання
Розвиток компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху
Відзначення здобутих особливих досягнень молоді і підтримка її творчих ініціатив
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва

тис. грн



1 Кількість учасників 
заходів (тренінгів, семінар-
тренінгів, семінарів, 
конференцій, таборів, 
акцій, форумів, круглих 
столів), спрямованих на 
підвищення рівня 
активності молоді та її 
інтеграції в суспільне 
життя

осіб 42 244 0 42 244 52 207 0 52 207 9 963 0 9 963

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

осіб 51 000 0 51 000 51 000 0 51 000 0 0 0

3 Кількість учасників, 
охоплених проектами 
молодіжних та дитячих  
громадських організацій

осіб 529 357 0 529 357 526 557 0 526 557 -2 800 0 -2 800

4 Кількість учасників, 
охоплених проектами 
інститутів громадянського 
суспільства

осіб 172 500 0 172 500 172 500 0 172 500 0 0 0

5 Кількість молоді, якій ДУ 
"ВМЦ" надано 
інформацію про наявні 
можливості  для молоді

осіб 89 000 0 89 000 255 670 0 255 670 166 670 0 166 670

6 Кількість премій Кабінету 
Міністрів України за 
особливі досягнення 
молоді у розбудові 
України

одиниць 20 20 19 19 -1 -1

7 Відсоток молоді, яка 
підвищить рівень своєї 
активності та інтеграції в 
суспільне життя,  від 
загальної кількості молоді 
в Україні

відс. 5,40 0,00 5,40 5,50 0,00 5,50 0,10 0,00 0,10



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

відс. 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

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

відс. 2,10 0,00 2,10 2,10 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00

10 Збільшення кількості  
молоді, якій ДУ "ВМЦ" 
надано інформацію про 
можливості розвитку, у 
порівнянні з минулим 
роком

відс. 12,70 0,00 12,70 187,30 0,00 3,00 174,60 0,00 174,60

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 
Відхилення показників 1 і 7  обумовлено тим, що в одному з заходів державної політики з питань молоді який проходив в системі онлайн трансляції долучилась більша 
кількість учасників (відповідно до поданих творчих звітів). Відхилення показника 3 обумовлено тим, що дитяча громадська організація не реалізувала проект, що призвело до 
зменшення кількості учасників.
Відхилення показника 5 та 10 обумовлено тим, що ДУ "ВМЦ" здійснювалась активна діяльність у соціальних мережах з метою інформування молоді та поширення інформації.



3401110 0810
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1.
2.
3.
4.

Упродовж 2020 року Міністерством було з досягнуто запланованої мети та виконані поставлені завдання, зокрема: 
- проведено 9 заходів, спрямованих на розвиток компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого, участь в яких взяли 36790 молодих людей;
- відзначення здобутки 19 молодих людей, яким виплачено відповідну Премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, розміром 50 
тис. грн кожна;
- тривала робота щодо здійснення українсько-польських та українсько-литовських обмінів молоддю, зокрема, відбулось засідання Українсько-Польської Ради обміну молоді та 
Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви у форматі онлайн конференції. У зв'язку з протиепідемічними обмеженнями, спричиненими значним поширенням у світі 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, заявки, подані до Міністерства молоді та спорту України на конкурси в рамках здійснення обмінів молоддю України та Литви, та 
Українсько-Польських обмінів молоддю, не були реалізовані;
- надано фінансову підтримку молодіжним та дитячим громадським організаціям на реалізацію  33 проектів загальнодержавних програм і заходів щодо дітей, молоді, жінок та 
сім'ї участь в яких взяли 526 557 молодих людей;
- проведено 2 заходи, спрямованих на  залучення молоді до процесів ухвалення рішень, участь в яких взяло 4069 молодих людей;
- забезпечено роботу державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр», яка сприяє розвитку системи  молодіжних центрів та підвищення якості їх діяльності;
- проведено 5  всеукраїнських  заходів та реалізовано 12 проектів інститутами громадянського суспільства, які спрямовані формування єдиних підходів та розвиток національно-
патріотичного виховання, в яких взяло участь  51 000 осіб та 172 500 осіб відповідно.
В цілому 2,1% молоді, долучилась до розвитку національно-патріотичного виховання  шляхом формування єдиної  національної системи цінностей, 5,5 % молоді взяло участь у 
проектах та заходах державної політики у молодіжній сфері.

3.5 Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

(найменування бюджетної програми)

        спеціальний фонд

Всього 515 908,8 503 737,6 -12 171,2
у т.ч.: загальний фонд 515 908,8 503 737,6 -12 171,2

тис. грн
План із змінами Звіт Відхилення звітних показників від 

планових
1 2 3 4

Завдання

Забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України
Підготовка і участь національних збірних команд спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю у змаганнях державного та міжнародного значення
Державна відзнака досягнень спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України та їх тренерів на змаганнях державного значення
Розвиток та популяризація Паралімпійського руху та спорту

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Мета бюджетної програми:

Створення умов розвитку фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, в тому числі 
фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю та сприяння подальшого розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту серед осіб з інвалідністю в Україні

Завдання бюджетної програми



Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість штатних збірних 
команд з нозологій

од. 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0

2 Кількість штатних посад 
тренерів збірних команд

од. 137,0 137,0 137,0 137,0 0,0 0,0

3 Кількість штатних посад 
спортсменів збірних 
команд

од. 554,0 554,0 554,0 554,0 0,0 0,0

4 Кількість всеукраїнських 
змагань, міжнародних 
змагань з видів спорту 
осіб з інвалідністю, що 
проведені на території 
України та за кордоном, 
навчально-тренувальних 
зборів, що проведені на 
території України та за 
кордоном

од. 490,0 490,0 374,0 374,0 -116,0 -116,0

5 Кількість всеукраїнських 
заходів з фізкультурно-
спортивної реабілітації 
осіб з інвалідністю

од. 14,0 14,0 7,0 7,0 -7,0 -7,0

6 Кількість фізкультурно-
оздоровчих заходів з 
розвитку та популяризації 
паралімпійського руху та 
спорту серед осіб з 
інвалідністю, що 
проводило НКСІУ

од. 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових



7 Кількість фізкультурно-
спортивних заходів з 
розвитку та популяризації 
паралімпійського руху та 
спорту серед осіб з 
інвалідністю, що 
проводились в Україні, і в 
яких беруть участь 
спортсмени з інвалідністю 
України

од. 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0

8 Кількість виготовленої та 
розміщеної в ефірі 
відеопродукції 
(відеороликів, 
телевізійних програм, 
телефільмів), що 
висвітлюють хід 
підготовки та участь 
національних збірних 
команд України з видів 
спорту осіб з інвалідністю

од. 46,0 46,0 38,0 38,0 -8,0 -8,0

9 Кількість виготовлених та 
розміщених 
інформаційних 
повідомлень що 
висвітлюють розвиток 
паралімпійського та 
дефлімпійського руху в 
Україні

од. 18,0 18,0 20,0 20,0 2,0 2,0

10 Кількість прямих 
трансляцій (їх адаптацій і 
розповсюдження), щодо 
висвітлення підготовки і 
участі осіб з інвалідністю 

од. 56,0 56,0 56,0 56,0 0,0 0,0

11 Кількість медалей за І-ІІІ 
місця, здобутих 
українськими 
спортсменами на 
змаганнях міжнародного 
рівня

од. 89,0 89,0 89,0 89,0 0,0 0,0



12 Кількість підготовлених 
майстрів спорту України

од. 33,0 33,0 36,0 36,0 3,0 3,0

13 Кількість підготовлених 
майстрів спорту 
міжнародного класу

од. 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0

14 Збільшення кількості 
учасників заходів з 
розвитку та популяризації 
паралімпійського та 
дефлімпійського руху та 
спорту серед осіб з 
інвалідністю в порівнянні 
з минулим роком

разів 5,5 5,5 1,2 1,2 -4,3 -4,3

15 Частка осіб з інвалідністю 
охоплених спортивними 
заходами та заходами з 
фізкультурно-спортивної 
реабілітації у загальній 
кількості осіб з 
інвалідністю

відс. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0

16 Збільшення кількості 
спортивних заходів та 
заходів фізкультурно-
спортивної  реабілітації 
серед спортсменів та осіб  
з інвалідністю, що 
проводились на базі 
Західного реабілітаційно-
спортивного центру, в 
порівнянні з минулим 
роком

відс. 1,3 1,3 0,8 0,8 -0,5 -0,5

17 Ступінь будівельної 
готовності об'єктів 
Західного реабілітаційно-
спортивного центру, 
включаючи завершення 
будівництва об'єктів, 
розпочатого у попередніх 
бюджетних періодах на 
кінець року

відс. 80,3 80,3 69,0 69,0 -11,3 -11,3



18 Рівень виконання 
проектно-вишукувальних 
та підготовчих робіт для 
створення об'єктів 
Всеукраїнського 
реабілітаційно-
відновлювального 
спортивного центру 
НКСІУ, розпочатих у 
попередніх періодах, на 
кінець року

відс. 88,7 88,7 100,0 100,0 11,3 11,3

19 Частка населення, 
охопленого заходами 
Медіа центру НКСІУ  із 
популяризації фізичної 
культури і спорту осіб з 
інвалідністю у загальній 
чисельності населення 
України

відс. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

3401120 0810
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:            
 - зміни кількості заходів, з відповідним коригуванням Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, відбулись у зв'язку із погіршенням 
ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження посилених протиепідемічних заходів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- зменшення кількості виготовленої та розміщеної в ефірі відеопродукції відбулись в результаті зменшення заходів, що висвітлюють хід підготовки та участь національних збірних команд 
України з видів спорту осіб з інвалідністю, поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження посилених протиепідемічних заходів, а також у зв'язку зі зміною формату 
подачі,  замінивши інформаційну частину презентації збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю на відображення інформаційних повідомлень;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-збільшення кількості виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень відбулись в результаті проведених тендерних процедур та зі зміною формату подачі і фактичним 
використанням прав на висвітлення подій;                                                                                                                                                                                                                             -зміни 
результативних показників якості відбулись за рахунок проведення якісної підготовки спортсменів з інвалідністю та можливістю отримання ними відповідного звання, проведенням меншої 
кількості заходів на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру та зменшенням кількості учасників заходів з розвитку  та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та 
спорту серед осіб з інвалідністю, у зв'язку із погіршенням ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадження посилених протиепідемічних заходів. 
Зменшенням ступеня будівельної готовності та рівня виконання проектно-вишукувальних робіт об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру у зв'язку з погіршенням погодних умов 
наприкінці року та не можливістю продовження виконання будівельних робіт.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
В цілому реалізація бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням. Видатки виконано на 97,6%. Реалізація зазначеної програми сприяє розвитку та популяризації 
паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, здійснення їх фізичної реабілітації. Важливе значення відіграє широке інформування населення щодо 
популяризації та розвитку видів спорту осіб з інвалідністю, що як наслідок сприяє поліпшенню фізичного стану та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільстві, створенню умов для залучення 
осіб з інвалідністю до активних занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя.

3.6 Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських  і Дефлімпійських іграх
(найменування бюджетної програми)



№ з/п
1.

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість навчально-
тренувальних зборів 
заключного етапу 
паралімпійської 
підготовки, що 
проводяться в Україні та 
за кордоном

од. 41,0 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0

        спеціальний фонд

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

-6,1
у т.ч.: загальний фонд 32 468,0 32 461,9 -6,1

тис. грн
План із змінами Звіт Відхилення звітних показників від 

планових
1 2 3 4

Завдання

Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі  у  XVI літніх Паралімпійських іграх

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Всього 32 468,0 32 461,9

Мета бюджетної програми:

Здійснення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, підвищення авторитету України на міжнародній 
спортивній арені.

Завдання бюджетної програми



2 Рівень забезпеченості 
спортсменів – кандидатів 
до складу національної 
збірної команди України 
до участі у XVI літніх 
Паралімпійських іграх 
спортивним одягом, 
взуттям та аксесуарами 
загального і спеціального 
призначення, парадним  
одягом, малоцінними  
предметами, матеріалами  
спортивного   
призначення,   спортивним   
інвентарем 
індивідуального 
користування

відс. 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

3401220 0810
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог всесвітнього антидопінгового кодексу
Підготовка і участь національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту у змаганнях державного та міжнародного рівня
Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей
Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки

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

Завдання бюджетної програми

Завдання

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

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

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
В цілому виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 99,98 відсотків.

3.7 Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми



8.

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість спортсменів 
національних збірних 
команд з олімпійських та 
неолімпійських видів 
спорту

од. 6 590,0 6 590,0 6 987,0 6 987,0 397,0 397,0

2 Середньорічна кількість 
спортсменів постійного 
складу державних центрів 
олімпійської підготовки та 
школи вищої спортивної 
майстерності

осіб 302,0 302,0 305,0 305,0 3,0 3,0

3 Кількість всеукраїнських 
змагань, навчально-
тренувальних зборів на 
території України та за 
кордоном, в яких взяли 
участь спортсмени 
державних центрів 
олімпійської підготовки та 
школи вищої спортивної 
майстерності

од. 256,0 256,0 290,0 290,0 34,0 34,0

        спеціальний фонд 411 389,8 2,5 -411 387,3

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

Всього 1 898 002,0 1 368 022,3 -529 979,7
у т.ч.: загальний фонд 1 486 612,2 1 368 019,8 -118 592,4

тис. грн
План із змінами Звіт Відхилення звітних показників від 

планових
1 2 3 4

Підготовка спортсменів вищих категорій

Видатки / надання кредитів у 2020 році



4 Кількість всеукраїнських 
масових заходів, заходів 
спрямованих на залучення 
широких верств населення 
до регулярних 
фізкультурно-спортивних 
занять та заходів з 
методологічного 
забезпечення регіональних 
та місцевих центрів 
фізичного здоров'я 
населення ВЦФЗН "Спорт 
для всіх", спрямованих на 
залучення широких верств 
населення до регулярних 
фізкультурно-спортивних 
занять

од. 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0

5 Кількість всеукраїнських 
змагань, міжнародних 
змагань з олімпійських 
видів спорту, що 
проведені на території 
України та за кордоном, 
навчально-тренувальних 
зборів зокрема із 
залученням спортсменів 
резервного спорту, що 
проведені на території 
України та за кордоном 
(крім проведених в рамках 
Експерименту) 

од. 1 347,0 1 347,0 1 358,0 1 358,0 11,0 11,0



6 Кількість всеукраїнських 
змагань, міжнародних 
змагань з неолімпійських 
видів спорту, що 
проведені на території 
України та за кордоном, 
навчально-тренувальних 
зборів, що проведені на 
території України та за 
кордоном, спортивних 
змагань 
загальнодержавного рівня, 
міжнародних змагань, що 
проведені на території 
України та за кордоном 
серед представників 
представників окремих 
верств населення, 
представників окремих 
галузей

од. 310,0 310,0 476,0 476,0 166,0 166,0

7 Кількість спортивних 
заходів проведених в 
рамках Експерименту

од. 519,0 519,0 517,0 517,0 -2,0 -2,0

8 Відсоток реалізації вимог 
ВАДА в акредитованих 
лабораторіях щодо 
кількості проведених 
допінг-проб для виявлення 
використання допінгу 
спортсменами

відс. 52,5 52,5 52,5 52,5 0,0 0,0

9 Кількість спортсменів 
ДШВСМ, які займуть I-III 
місця на всеукраїнських 
змаганнях в поточному 
році

осіб 89,0 89,0 68,0 68,0 -21,0 -21,0

10 Кількість медалей за І-ІІІ 
місця, здобутих 
українськими 
спортсменами на 
змаганнях міжнародного 
рівня  з олімпійських 
видів спорту

од. 80,0 80,0 220,0 220,0 140,0 140,0



11 Кількість медалей за І-ІІІ 
місця, здобутих 
українськими 
спортсменами на 
змаганнях міжнародного 
рівня з неолімпійських 
видів спорту та серед 
представників окремих 
верств населення та 
окремих галузей

од. 477,0 477,0 256,0 256,0 -221,0 -221,0

12 Кількість медалей за І-ІІІ 
місця, здобутих 
українськими 
спортсменами на 
змаганнях міжнародного 
рівня з олімпійських видів 
спорту, в рамках 
залучення національних 
федерацій до 
Експерименту

од. 103,0 103,0 143,0 143,0 40,0 40,0

13 Збільшення частки 
спортивних заходів, які 
проведені національними 
федераціями в рамках 
Експерименту, у загальній 
кількості спортивних 
заходів з олімпійських 
видів спорту у порівнянні 
з минулим роком

відс. 28,6 28,6 31,4 31,4 2,8 2,8

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:  
-середньорічна кількість спортсменів постійного і змінного складу закладів фізичної культури і спорту збільшилась на підставі результатів, отриманих спортсменами, які дають право на 
зарахування в кількісний склад таких закладів;
-кількість спортивних заходів збільшилась внаслідок карантинних обмежень, які вимагали зменшення кількості учасників на одному спортивному заході. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:



3401280 0810
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

№ з/п
1.

2.

3.

4.

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

49 747,20 48 781,70 -965,50

Проведення громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування спортивних змагань
Проведення заходів з розвитку і популяризації олімпійського та неолімпійського руху

Видатки / надання кредитів у 2020 році
тис. грн

План із змінами Звіт Відхилення звітних показників від 
планових

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

у т.ч.: загальний фонд 49 747,20 48 781,70 -965,50
        спеціальний фонд

1 2 3 4

Всього

В цілому виконання бюджетної програми складає 92 % від затвердженого обсягу бюджетних призначень на звітних період, завдяки чому основні завдання, які планувались, виконані в 
повному обсязі.
Спортсмени України з олімпійських та неолімпійських видів спорту взяли участь у понад 350 міжнародних змаганнях здобувши 619 медалей різного гатунку.
Не зважаючи запроваджені карантинні обмеження у 2020 році на території України проведено на високому організаційному рівні чемпіонат Європи та Міжнародний турнір DERUGINA CUP з 
гімнастики художньої (м. Київ), Kiev International Cup з гімнастики художньої, чемпіонат Європи з танцювального спорту.
Проведення більшої кількості навчально-тренувальних зборів на території України та всеукраїнських змагань дозволило провідним спортсменам національних збірних команд зберегти 
спортивну форму для подальшого  гідного представлення України на міжнародній спортивній арені.

Підготовка спортсменів вищих категорій до участі у змаганнях міжнародного рівня
Залучення широких верств населення до участі в масових фізкультурно-оздоровчих заходах

3.8 Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування
(найменування бюджетної програми)



1 Кількість заходів із 
забезпечення розвитку 
олімпійського руху та 
популяризації 
олімпійських видів спорту 
в Україні, що проводяться 
НОК України

од. 16,0 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0

2 Кількість заходів од. 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0
3 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 21,0 -8,0 -8,0

4 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. 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0



5 Кількість заходів з 
розвитку неолімпійського 
спорту та популяризації 
неолімпійських видів 
спорту в Україні, що 
проводяться Спортивним 
комітетом України

од. 11,0 11,0 7,0 7,0 -4,0 -4,0

6 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. 63,0 63,0 63,0 63,0 0,0 0,0

7 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

21,0 21,0 2,0 2,0 -19,0 -19,0

8 Середньорічна кількість 
учнів постійного складу 
ЦШВСМ ФСТ "Спартак"

осіб 24,0 24,0 24,0 24,0 0,0 0,0

9 Середньорічна кількість 
учнів змінного складу 
ЦШВСМ ФСТ "Спартак"

осіб 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0



10 Середньорічна кількість 
учнів постійного складу 
ЦШВСМ ФСТ "Україна"

осіб 65,0 65,0 66,0 66,0 1,0 1,0

11 Середньорічна кількість 
учнів змінного складу 
ЦШВСМ ФСТ "Україна"

осіб 30,0 30,0 27,0 27,0 -3,0 -3,0

12 Кількість навчально-
тренувальних зборів, які 
проводяться ЦШВСМ 
ФСТ "Україна" і 
"Спартак"

од. 45,0 45,0 44,0 44,0 -1,0 -1,0

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

од. 15,0 15,0 13,0 13,0 -2,0 -2,0

14 Кількість всеукраїнських 
змагань, в яких 
приймають участь учні 
ЦШВСМ ФСТ "Україна" і 
"Спартак"

од. 26,0 26,0 14,0 14,0 -12,0 -12,0

15 Кількість навчально-
тренувальних зборів для 
спортсменів ВФСТ 
"Колос"

од. 23,0 23,0 27,0 27,0 4,0 4,0

16 Кількість масових 
фізкультурно-спортивних, 
фізкультурно-оздоровчих 
заходів і змагань, 
проведених ВФСТ 
"Колос"

од. 22,0 22,0 7,0 7,0 -15,0 -15,0

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

од. 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0

18 Середньорічна кількість 
учнів постійного складу 
ЦШВСМ "Колос"

осіб 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0

19 Середньорічна кількість 
учнів змінного складу 
ЦШВСМ "Колос"

осіб 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0



20 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 1 070,0 -352,0 -352,0

21 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 -20,0

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

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

23 Кількість спортсменів 
резерву збірної команди 
України, підготовлених 
ЦШВСМ "Україна" в 
поточному році до складу 
збірних команд України

осіб 2,0 2,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0

24 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 -2,0

25 Кількість спортсменів  
ФСТ "Спартак" (в т.ч. 
ЦШВСМ), які зайняли І-ІІІ 
місця на всеукраїнських 
змаганнях в поточному 
році

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

26 Кількість майстрів спорту 
України та міжнародного 
класу, підготовлених ФСТ 
"Спартак" (в т.ч. 
ЦШВСМ)

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



27 Кількість спортсменів 
резерву збірної команди 
України, підготовлених 
ЦШВСМ "Спартак" до 
складу збірних команд 
України в поточному році

осіб 3,0 3,0 1,0 1,0 -2,0 -2,0

28 Збільшення кількості 
населення, які регулярно 
займаються спортом або 
фізичною активністю, 
задіяних у заходах 
громадських організацій 
фізкультурно-спортивного 
спрямування, у порівнянні 
з минулим роком

відс. 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2

29 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 8,8 -0,5 -0,5

30 Кількість населення, 
охопленого заходами із 
забезпечення розвитку та 
популяризації 
неолімпійського спорту у 
загальній чисельності 
населення України

відс. 3,1 3,1 1,7 1,7 -1,4 -1,4

31 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 1 700,0 50,0 50,0



32 Кількість учнів ЦШВСМ 
"Колос", які зайняли І-ІІІ 
місця на міжнародних 
змаганнях в поточному 
році

осіб 27,0 27,0 10,0 10,0 -17,0 -17,0

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

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

34 Кількість спортсменів 
резерву збірної команди 
України, підготовлених 
ЦШВСМ "Колос" в 
поточному році до складу 
збірних команд України

осіб 6,0 6,0 5,0 5,0 -1,0 -1,0

3401320 0810

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

3.9 Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, 
Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

(найменування бюджетної програми)

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.

 - зміни щодо кількості заходів відбулись за рахунок коригування календарних планів громадських організацій відповідно до планів підготовки спортсменів та вихованців 
ЦШВСМ, проведення всеукраїнських заходів та змагань, участі у міжнародних заходах відповідно до запрошень міжнародних та інших спортивних організацій, у зв’язку із 
встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
CОVID-19, а також внесення впродовж року змін до планів комплектування шкіл;                                                                                                                                                                                                                                                      
- зміни показників якості відбулись відповідно до проведеної підготовки спортсменів та учнів шкіл, конкурентної боротьби, погіршення фактичного охоплення населення 
заходами з популяризації та розвитку спорту, фактичного залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, що пов'язано із 
встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
CОVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
В цілому реалізація бюджетної програми відповідає поставленій меті та завданням. Видатки виконано на 98,1%.  Реалізація зазначеної програми сприяє розвитку громадського 
руху у сфері фізичної культури та спорту, формування в суспільстві здорових звичок, цінності збереження та зміцнення здоров'я шляхом поєднання фізичної активності з 
іншими складовими здорового способу життя, залученням громадських організацій  до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових:          



№ з/п
1.

2.

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість спортсменів-
кандидатів до складу 
національної збірної 
команди України для 
участі у ІІІ зимових 
Юнацьких Олімпійських 
іграх

осіб 74,0 74,0 71,0 71,0 -3,0 -3,0

2 Кількість золотих, 
срібних, бронзових 
нагород, здобутих 
спортсменами України на 
ІІІ зимових Юнацьких 
Олімпійських іграх

од. 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0

2 3 4

Всього 41 636,4 41 617,7 -18,7

Видатки / надання кредитів у 2020 році
тис. грн

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

у т.ч.: загальний фонд 41 636,4 41 617,7 -18,7
        спеціальний фонд

1

План із змінами Звіт Відхилення звітних показників від 
планових

Завдання бюджетної програми

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

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



3 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 та за кордоном

од. 62,0 62,0 57,0 57,0 -5,0 -5,0

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. 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0

3401360 0722
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетної програми:

3.10 Розвиток спортивної медицини
(найменування бюджетної програми)

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 99,9 відсотків.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

У зв’язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України та за кордоном з метою запобігання поширення 
гострої респіраторної хвороби COVID-19 частина навчально-тренувальних зборів була відмінена. 



Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

2

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Ключові результативні показники бюджетної програми

загальний фонд спеціальний 
фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Кількість лікарських 
відвідувань

тис. од. 138,5 0,5 139,0 82,9 0,5 83,4 -55,6 0,0 -55,6

2 Кількість регіональних 
центрів спортивної 
медицини, яким надано 
організаційно-методичну 
допомогу

од. 33,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0

3 Збільшення кількості 
лікарських послуг, 
наданих Центром, у 
порівнянні з минулим 
роком

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

-461,6

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 

тис. грн

Реалізація державної політики з питань спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії у сфері фізичної культури та спорту.

Завдання

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

390,3 298,4 -91,9

Відхилення фактичних від планових

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

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники

3 4

Всього 15 366,2 14 904,6

1 2

План зі змінами Звіт Відхилення звітних показників від 
планових



Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

   Зниження показника 1 за загальним фондом 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. 
   Зниження показника 3 за загальним фондом обумовлено запровадженням карантину і обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення кількості звернень щодо надання спеціалізованих медичних послуг.

 В 2020 році забезпечено досягнення поставленої мети та виконання визначених завдань, так протягом року забезпечено надання 83400 лікарських послуг  спеціалізованої 
лікувально-профілактичної, діагностичної, консультативно-медичної допомоги особам, які займаються  фізичною культурою та спортом Українським медичним центром 
спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України, надано організаційно-методичну допомогу  33  регіональним центрам  спортивної медицини, з питань спортивної 
медицини, лікувальної фізкультури, ерготерапії та здійснення медичної практики, фізичної та реабілітаційної медицини.
 В  цілому Українським медичним центром 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, з них виявлено в стані здоров'я, що потребують лікування 145 осіб, закінчили лікування - 64 особи. Надано медичні послуги іншому контингенту (ветерани спорту, 
недіючі спортсмени) 445 особам 

(підпис) (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Міністр молоді та спорту Вадим ГУТЦАЙТ


