
1. Міністерство молоді та спорту України 340 

Звіт  
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

3401040 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту 1080 

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 

№ з/п Ціль державної політики 

 1  Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та можливості для 
ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної людини, зокрема осіб з 
інвалідністю, запроваджена можливість подолання наявних викликів у сфері фізичної культури і спорту шляхом прийняття цифрових інформаційних рішень 

 2  Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя 

 3  Популяризація українських суспільно-державних цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формування на їх основі 
національно-патріотичного світогляду 

Мета бюджетної програми 5. 

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 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

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

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 7. 

разом 
загальний  

фонд 
спеціальний 

фонд 
разом загальний  

фонд 
спеціальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом загальний  
фонд 

Касові видатки (надані кредити з бюджету) 
Відхилення  № 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів* 

11 

Усього  29 725,8  500,0  30 225,8  29 707,8  813,6  30 521,4 -18,0  313,6  295,6

 313,6-13,2  300,4 15189,0 813,6 14375,4 500,0 1  14388,6  14888,6Прикладні наукові дослідження у сфері розвитку молоді та спорту 

тис. гривень
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Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми 

Зменшення показника касових видатків загального фонду державного бюджету обумовлено економією коштів, що виникла  на кінець звітного періоду в ДУ "Державний інститут
сімейної та молодіжної політики" за статтею витрат "нарахування на оплату праці", в зв'язку з наявністю в штаті особи з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати якої
становить 8,41%, та економією Державного науково-дослідного інститут фізичної культури і спорту за результатами фактичного використання товарів і послуг.  
Збільшення показника касових видатків спеціального фонду державного бюджету відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих, як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та використанням залишку коштів, що обліковувались на початок звітного періоду. 

-4,8 -4,8 15332,4 15332,4 2  15337,2  15337,2Придбання наукоємного обладнання для виконання прикладних розробок і 
досліджень 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми 

Зменшення показника касових видатків за загальним фондом державного бюджету обумовлено економією коштів, що виникла за результатами застосування процедури закупівель
за державні кошти. 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

Код 
державної 
цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 

разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

Відхилення Касові видатки (надані кредити з бюджету) Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

2 1 

 23 145,5  23 145,5 16 402,3  500,0  16 902,3  6 743,2 -500,0  6 243,2529 Державна цільова соціальна програма 
розвитку фізичної культури і спорту 
на період до 2024 року 

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 9. 

11 

Фактичні результативні показники 

Джерело 
інформації 

Одииниця 
виміру 

Показники 
№ 
з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  
програми 

разом загальний  
фонд 

спеціаль- 
ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 
ний фонд 

загальний  
фонд разом 

спеціаль- 
ний фонд 

загальний  
фонд 

1 затрат 
Кількість наукових установ, всього, 
в тому числі: 

од. Мережа установ Міністерства 
молоді та спорту України 

 2  2 1  2  2

які задіяні в виконанні Державної 
цільової соціальної програми  
розвитку фізичної культури і спорту 
на період до 2024 року 

од. Мережа установ Міністерства 
молоді та спорту України 

 1  1 2  1  1

Середньорічна штатна чисельність, 
всього, в тому числі: 

од. Внутрішньогосподарський облік  63  1  64 -10-10  3  73  1  74
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дослідники од. Статистична звітність, форма 

3-наука 
 53,5  53,5 -9,5-8,5 -1 4  62  1  63

спеціалісти од. Статистична звітність, форма 
3-наука 

 9,5  9,5 5  9,5  9,5

робітники од. Статистична звітність, форма 
3-наука 

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

Всього штатна чисельність на 
01.01.2021 

од. Внутрішньогосподарський облік  73  1  74 7  73  1  74

Всього штатна чисельність на 
01.01.2022 

од. Внутрішньогосподарський облік  73  1  74 8  73  1  74

Кількість прикладних наукових 
досліджень, які виконуються за 
пріоритетними напрями розвитку 
науки і техніки, всього, в тому 
числі: 

од. Статистична звітність, форма 3  11  1  12 9  11  1  12

які виконуються в рамках Державної 
цільової соціальної програми  
розвитку фізичної культури і спорту 
на період до 2024 року 

од. Статистична звітність, форма 3  3  3 10  3  3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Зменшення показників "затрат" 3-4, 6 за загальним фондом обумовлено наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду та внесенням змін до структури Державного 
інститут сімейної та молодіжної політики. 
2 продукту 

Кількість прикладних наукових 
досліджень завершених та 
впроваджених у поточному році 

од. Щорічна звітність, форма 4, 
форма 5 

 8  1  9 1  8  1  9

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

од. Щорічна звітність, форма 4  65  65 -6-6  2  71  71

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

од. Щорічна звітність, форма 4  29  29  4 4  3  25  25

Кількість отриманих охоронних 
документів на об'єкти права 
інтелектуальної власності (патент на 
винахід) 

од. Управлінський облік -1-1  4  1  1

Кількість придбаного наукоємного 
обладнання для оновлення 
матеріально-технічної бази 
наукових установ (обладнання і 
предмети, в тому числі 
довгострокового користування) для 
провадження наукової діяльності 

од. Договір, видаткова накладна  24  24 5  24  24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Зниження показника "продукту" 2 обумовлене тимчасовою непрацездатністю наукових співробітників відповідальних за підготовку статей. 
Відхилення показника "продукту" 3 обумовлено підготовкою Державним інститутом сімейної та молодіжної політики додаткових наукових матеріалів, у зв'язку зі збільшенням 
кількості видань в Україні, що індексуються в міжнародних наукометричних базах. 
Відхилення показника "продукту" 4 обумовлено змінами системи подання електронних заявок державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" та 
карантинними обмеженнями, пов'язаними із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, що спричинило тривале очікування  
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розгляду заявок на отримання патенту. 
3 ефективності 

Середні витрати на виконання 1 
прикладного наукового дослідження 

тис.грн. Управлінський облік  1306,9  150 -1,2 -350 1  1308,1  500

Середні витрати на придбання 1 
одиниці наукоємного обладнання 
для оновлення 
матеріально-технічної бази 
наукових установ (обладнання і 
предмети, в тому числі 
довгострокового користування) для 
провадження наукової діяльності 

тис.грн. Управлінський облік  638,9 -0,2  2  639,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення показника "ефективності" 1 за загальним фондом обумовлено економією коштів, що виникла на кінець звітного періоду в ДУ "Державний інститут сімейної та 
молодіжної політики" за статтею витрат "нарахування на оплату праці", в зв'язку з наявністю в штаті особи з інвалідністю, нарахування на фонд заробітної плати якої становить 
8,41%, та економією Державного науково-дослідного інститут фізичної культури і спорту за результатами фактичного використання товарів і послуг. 
Відхилення показника "ефективності" 1 за спеціальним фондом обумовлено зменшенням фактичної вартості послуг з проведення Державним науково-дослідним інститутом 
фізичної культури і спорту дослідження з вдосконалення науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України за результатами проведення переговорної 
процедури. 
Відхилення показника "ефективності" 2 за загальним фондом обумовлено економією коштів, що виникла за результатами застосування процедури закупівель за державні кошти. 

4 якості 
Частка прикладних наукових 
досліджень, які виконуються за 
пріоритетними напрями розвитку 
науки і техніки 

відс. Щорічна звітність, форма 8, 
форма 11 

 100  100 1  100  100

Частка завершених та впроваджених 
прикладних наукових досліджень в 
поточному році 

відс. Щорічна звітність, форма 4, 
форма 5 

 72,7  100  100 2  72,7

Частка прикладних наукових 
досліджень які будуть завершені та 
впроваджені в наступних 
бюджетних періодах та виконуються 
в рамках Державної цільової 
соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період 
до 2024 року 

відс. Щорічна звітність, форма 4, 
форма 5 

 27,3 3  27,3

Збільшення кількості публікацій у 
наукових виданнях у порівнянні з 
минулим роком, всього, в тому 
числі: 

од. Внутрішньогосподарський облік -5  4  5

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

од. Внутрішньогосподарський облік  6  5  5  1
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Рівень введення в експлуатацію 
придбаного наукоємного 
обладнання для оновлення 
матеріально-технічної бази 
наукових установ (обладнання і 
предмети, в тому числі 
довгострокового користування) для 
провадження наукової діяльності 

відс. Внутрішньогосподарський облік  100  20,8  6  79,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення показника "якості" 1 за спеціальним фондом обумовлено виконанням Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту дослідження з 
вдосконалення науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів України в повному обсязі. 
Зниження показника "якості" 4 обумовлене тимчасовою непрацездатністю наукових співробітників відповідальних за підготовку статей. 
Відхилення показника "якості" 5 обумовлено підготовкою Державним інститутом сімейної та молодіжної політики додаткових наукових матеріалів, у зв'язку зі збільшенням 
кількості видань в Україні, що індексуються в міжнародних наукометричних базах. 
Збільшення показника "якості" 6 обумовлено ефективно проведеними процедурами закупівель за державні кошти та поставкою закупленого обладнання у строки раніше 
запланованих, що дозволило ввести його в експлуатацію в повному обсязі. 

Досягнуті результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році. Загальний аналіз свідчить, що 
результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми були виконані, а відхилення окремих показників не містить загального негативного впливу на 
виконання бюджетної програми. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми 
 

10. 

За результатами виконання бюджетної програми у 2021 році Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту продовжено розробку трьох 
прикладних наукових досліджень розпочатих в попередньому бюджетному періоді. Здійснено аналіз міжнародного досвіду організаційно-правового регулювання 
взаємовідносин сфери фізичної культури і спорту та підготовки спортсменів; систематизовано дані щодо організаційно-правових основ взаємовідносин у сфері фізичної 
культури і спорту, а також сучасного стану правової визначеності та організаційно-правового регулювання діяльності суб'єктів фізичної культури і спорту в Україні. 
Науково обґрунтовано необхідність врегулювання спортивного права як елемента організаційно-правової основи регулювання відносин у сфері фізичної культури і 
спорту. Здійснено експериментальні дослідження метаболічних (ендокринних) змін у кваліфікованих спортсменів за умов інтенсивних тренувальних навантажень; 
розроблено методи корекції композиційного складу тіла та стимуляції відновлення незабороненими ергогенними засобами. Науково обґрунтовано нові методи контролю 
та алгоритми оцінки анаболічно-катаболічних процесів у кваліфікованих спортсменів як складової комплексного контролю функціонального стану та спеціальної 
підготовленості. Досліджено закономірності змін основних складових функціональних резервів спортсменів з різною спрямованістю тренувальних та змагальних 
навантажень впродовж річного макроциклу підготовки. Визначено основні фактори, що впливають на формування та реалізацію функціональних можливостей. Науково 
обґрунтовано рекомендації щодо харчування спортсменів олімпійських збірних команд України (літні та зимові види спорту) прискорення акліматизації спортсменів до 
клімато-географічних умов олімпійських кластерів ХХХІІ Олімпійських ігор 2021 та ХХIV зимових Олімпійських ігор 2022 року з використанням незаборонених 
засобів.  
Відповідно до планів-графіків комплексних, етапних, поглиблених обстежень спортсменів збірних команд України за 2021 рік було обстежено 290 спортсменів з 23 видів 
спорту (1 – зимового, 22 – літніх). Проведено 108 заходів з комплексного контролю підготовки національних збірних команд, у тому числі етапних комплексних 
обстежень – 45, поточних та оперативних обстежень на 61 навчально-тренувальному зборі, 2 – обстеження змагальної діяльності. Етапні комплексні обстеження 
пройшли 131 спортсмен, в умовах навчально-тренувальних зборів поточний та оперативний стан визначили у 169 спортсменів, 26 - обстеження змагальної діяльності. 
Усього було проведено 6686 людинообстежень, з яких у лабораторних умовах – 1842, на навчально-тренувальних зборах – 4532, обстеження змагальної діяльності - 312. 
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У звітному році державною установою "Державний інститут сімейної та молодіжної політики" завершено розробку восьми прикладних наукових досліджень розпочатих 
у попередніх періодах. Результатом виконання зазначених досліджень стали науково-теоретичні та науково прикладні розробки, спрямовані на обґрунтування напрямів 
реформування державної політики у молодіжній сфері, формування громадської активності та національно-патріотичного світогляду молоді, організації молодіжної 
роботи. 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. Зокрема, надано рекомендації до проєктів 3 нормативно-законодавчих документів, 9 пропозицій органам виконавчої влади. 
Підготовлено 34 науково-методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів, у тому числі: 6 методичних посібників та рекомендації; 7 аналітичних звітів; 18 
інформаційно-аналітичних матеріалів. 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 
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