
Додаток до листа Мінмолодьспорту

"Щодо інформації  виконання показників

Державного бюджету України на 2020 рік"

341

(КВК)

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках

звіт

5

21 044,0

21 044,0

0,0

21 044,0

21 044,0

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

звіт

5

1,0

Ціль 1. Створення умов для оздоровчої рухової активності, зміцнення здоров`я громадян та проведення іміджевих змагань на сучасних об`єктах спортивної 

інфраструктури

Найменування, одиниця виміру 2018 рік                                       

звіт

2019 рік                                       

звіт

2020 рік

план відхилення фактичних 

показників від планових

Кількість об'єктів спортивної інфраструктури, 

на яких проведено будівництво/реконструкція, 

будівельно-ремонтні роботи

2,0 160,0 12,0 -11,0

        спеціальний фонд 350 000,0 -350 000,0

1 2 3 4 6

Всього видатки та надання кредитів 96 000,0 426 359,1 570 000,0 -548 956,0

у т.ч. загальний фонд 96 000,0 426 359,1 220 000,0 -198 956,0

у т.ч. загальний фонд

        спеціальний фонд

220 000,0 -198 956,0

        спеціальний фонд 0,0 0,0 350 000,0 -350 000,0

Надання кредитів, всього

у т.ч. загальний фонд 96 000,0 426 359,1

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

тис. грн

1 2 3 4 6

Видатки, всього 96 000,0 426 359,1 570 000,0 -548 956,0



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

3411180 0810

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

3411190 0810

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

3411210 0810

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

3411240 0810

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетних програм:

Завдання бюджетних програм

№ з/п

1

2

3

4

Видатки / надання кредитів у 2020 році

Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих спортивних басейнів для проведення спортивних заходів з водних видів спорту

Реконструкція спортивного комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради

3.2
Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво 

сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради  Івано-Франківської області

(найменування бюджетної програми)

3.3 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з 

будівництва/реконструкції, будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів

(найменування бюджетної програми)

3.3 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на реконструкцію спортивного 

комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» 

Криворізької міської ради

(найменування бюджетної програми)

Розвиток спортивної інфраструктури з метою створення належних умов для підготовки та участі спортсменів у змаганнях міжнародного рівня

Завдання

Будівництво сучасного біатлонного комплексу на території Івано-Франківської області

Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців 

спорту для проведення спортивних заходів з ігрових видів спорту

3.1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців 

спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

(найменування бюджетної програми)

тис. грн



Ключові результативні показники бюджетних 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 палаців спорту, 

на яких проведено 

будівельно-ремонтні 

роботи

од. 4 4,0 0 0,0 -4 -4,0

2 Кількість спортивних 

басейнів, на яких 

проведено будівельно-

ремонтні роботи

од. 6 6,0 0 0,0 -6 -6,0

3 Рівень будівельної 

готовності сучасного 

біатлонного комплексу на 

кінець року

відс. 40,0 40,0 30,0 30,0 -10,0 -10,0

4 Рівень будівельної 

готовності спортивного 

комплексу «Металург»на 

кінець року

відс. 16,0 16,0 0,0 0,0 -16,0 -16,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

спеціальний фонд 350 000,0 -350 000,0

1 2 3 4

Всього 570 000,0 21 044,0 -548 956,0

(підпис) (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Міністр молоді та спорту Вадим ГУТЦАЙТ

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 

Відхилення показників 1, 2 обумовлено відсутністю надходжень за бюджетними програми КПКВК 3411180, 3411210, видатки на які буди передбачені за спеціальним фондом 

бюджету. Відхилення показника 4 зумовлено тим, що видатки за бюджетною програмою КПКВК 3411240 були передбачені Мінмолодьспорту у листопаді 2020 року, тобто 

часу на їх використання, з урахуванням виконання норм бюджетного законодавства, не було. Показник 4 не виконаний внаслідок неможливості виконання окремих видів робіт 

та придбання товарів внаслідок запровадження карантинних обмежень у 2020 році.

У 2020 році  запланована мета недосягнута, внаслідок запровадження карантинних обмежень пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2а також відсутністю надходжень до спеціального фонду бюджету від плати за ліцензій на здійснення діяльності у сфері організації і проведення 

азартних ігор.

№ з/п Показники Одиниця 

виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

у т. ч. загальний фонд 220 000,0 21 044,0 -198 956,0

План зі змінами Звіт Відхилення звітних показників від 

планових


