
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) 

3401120 Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських  і Дефлімпійських іграх 0810 

(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 цифровізація сфери фізичної культури і спорту. 

Мета бюджетної програми 5. 

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

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

 1  Створення належних умов для підготовки національних збірних команд України до участі у  XVI літніх Паралімпійських іграх, ХХІV літніх Дефлімпійських іграх, ХІІІ зимових 

Паралімпійських іграх; 

 

Забезпечення високих результатів виступів національних збірних команд України на  XVI літніх Паралімпійських іграх; 

 

Державна відзнака спортсменів з інвалідністю України та їх тренерів  за досягнення високих спортивних результатів на  XVI літніх Паралімпійських іграх. 

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  717 424,1  717 424,1  704 148,0  704 148,0 -13 276,1 -13 276,1 

 4439,6  4439,6  78744,4  78744,4  1  74304,8  74304,8 Проведення в Україні  та за кордоном навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної 

збірної команди України до участі у  Х VІ літніх  Паралімпійських іграх 

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 

 

Загальний обсяг видатків збільшився у зв'язку з потребою для забезпечення належної підготовки спортсменів-кандидатів до участі в XVI літніх Паралімпійських іграх. 

-3363,4 -3363,4  16930,4  16930,4  2  20293,8  20293,8 Забезпечення участі національної збірної команди України e Х VІ літніх 

Паралімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

 

Загальний обсяг видатків зменшився у зв'язку із зменшенням фактичних витрат на проїзд, перевезення багажу. 

-1076,2 -1076,2  1109,8  1109,8  3  2186,0  2186,0 Забезпечення роботи штабу Х VІ літніх Паралімпійських ігор 

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

бюджетної програми 

 

Загальний обсяг видатків зменшився у зв'язку із зменшенням фактичних витрат на проїзд, проживання членів штабу. 

 477313,0  477313,0  4  477313,0  477313,0 Виплата винагород спортсменам-чемпіонам та призерам Х VІ літніх 

Паралімпійських ігор та їх тренерам 

-98,9 -98,9  65991,7  65991,7  5  66090,6  66090,6 Проведення в Україні  та за кордоном навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки спортсменів-кандидатів до складу національної 

збірної команди України до участі у  ХХІV літніх Дефлімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

 

Загальний обсяг видатків зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів в Україні. 

-2329,1 -2329,1  20417,8  20417,8  6  22746,9  22746,9 Забезпечення участі національних збірних команд в XXIV літніх Дефлімпійських 

іграх (придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і 
спеціального призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів 

спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування) 

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

бюджетної програми 

 

Загальний обсяг видатків зменшився відповідно до фактичних витрат за підсумками проведення процедур закупівель за державні кошти. 

-8108,2 -8108,2  15882,9  15882,9  7  23991,1  23991,1 Проведення в України та за кордоном навчально тренувальних зборів заключного 

етапу підготовки спортсменів кандидатів до складу національної збірної команди 

України  до участі у  ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

 

Загальний обсяг видатків зменшився у зв'язку зі зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів та людино-днів зборів в Україні, а також внаслідок курсової різниці між 

плановим та фактичним обмінним курсом гривні до долара США, що призвело до зменшення фактичних витрат на навчально-тренувальні збори за кордоном. 
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-2739,9 -2739,9  27758,0  27758,0  8  30497,9  30497,9 Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального 

призначення, парадного одягу, малоцінних предметів, матеріалів спортивного 

призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для 

забезпечення участі у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

 

Загальний обсяг видатків зменшився відповідно до фактичних витрат за підсумками проведення процедур 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 

 704 148,0  704 148,0  717 424,1  717 424,1 -13 276,1 -13 276,1 529 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 спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у  ХVІ літніх 

Паралімпійських іграх 

чол. наказ Мінмолодьспорту  331  331  1  331  331 

Кількісний склад національної 

збірної команди України на ХVІ 

літніх  Паралімпійських іграх 

чол. наказ Мінмолодьспорту  238  238  2  238  238 

в т.ч. кількість спортсменів чол. наказ Мінмолодьспорту  145  145  3  145  145 

в т.ч. - кількість тренерів чол. наказ Мінмолодьспорту  84  84  4  84  84 

в т.ч. кількість працівників штабу чол. наказ Мінмолодьспорту  9  9  5  9  9 

Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу 

паралімпійської підготовки, що 

проводяться в Україні до участі у 

ХVІ літніх  Паралімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України 

 155  155  14  14  6  141  141 
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Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу 

паралімпійської підготовки, що 

проводяться за кордоном до участі у 

ХVІ літніх  Паралімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України 

 22  22  2  2  7  20  20 

Кількість винагород 

спортсменів-членів національної 

збірної команди України, які вони 

отримають за I-III місця, здобуті на 

ХVІ літніх  Паралімпійських іграх 

од. протоколи змагань, рішення 

федерацій з нозологій, наказ 

Мінмолодьспорту 

 111  111  8  111  111 

Кількість винагород, які отримають 

тренери за зайняті спортсменами  

I-III місця на ХVІ літніх  

Паралімпійських іграх 

од. протоколи змагань, рішення 

федерацій з нозологій, наказ 

Мінмолодьспорту 

 111  111  9  111  111 

Кількість спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у  ХХІV літніх  

Дефлімпійських іграх 

чол. наказ Мінмолодьспорту  312  312  10  312  312 

Кількісний склад національної 

збірної команди України на ХХІV 

літніх   Дефлімпійських іграх 

чол. наказ Мінмолодьспорту  348  348  11  348  348 

в т.ч. кількість спортсменів чол. наказ Мінмолодьспорту  256  256  12  256  256 

в т.ч. - кількість тренерів чол. наказ Мінмолодьспорту  80  80  13  80  80 

в т.ч. кількість працівників штабу чол. наказ Мінмолодьспорту  12  12  14  12  12 

Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу 

дефлімпійської підготовки, що 

проводяться в Україні  до участі у 

ХХІV літніх  Дефлімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України 

 85  85  9  9  15  76  76 

Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу  

дефлімпійської підготовки, що 

проводяться за кордоном до участі у 

ХХІV літніх Дефлімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України 

 24  24  14  14  16  10  10 

Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу 

паралімпійської підготовки, що 

проводяться в Україні  до участі у  

ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України 

 6  6 -2 -2  17  8  8 

Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу 

паралімпійської підготовки, що 

проводяться за кордоном  до участі 

у  ХІІІ зимових Паралімпійських 

іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України 

 4  4 -1 -1  18  5  5 



5 

Кількість спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у  ХІІІ зимових 

Паралімпійських іграх 

од. Наказ Мінмолодьспорту  50  50 -5 -5  19  55  55 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

  

Відхилення по показникам відбулось внаслідок змін у проведенні заключного етапу підготовки для забезпечення належної підготовки спортсменів-кандидатів до участі в Іграх, а 

також зі змінами кількості спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди для участі у зимових Паралімпійських іграх. 

2 продукту 

Кількість людино-днів проведених 
зборів заключного етапу 

паралімпійської  підготовки, що 

проводяться  в Україні до участі у  

ХVІ літніх Паралімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів 

 39709  39709 -2591 -2591  1  42300  42300 

Кількість людино-днів проведених 

зборів заключного етапу 

паралімпійської  підготовки, що 

проводяться  за кордоном до участі 

у  ХVІ літніх Паралімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів 

 7054  7054  366  366  2  6688  6688 

Кількість днів роботи штабу  ХVІ 

літніх Паралімпійських ігор 

од. наказ Мінмолодьспорту  19  19  3  19  19 

Кількість людино-днів проведених 

зборів заключного етапу 

дефлімпійської підготовки, що 

проводяться  в Україні до участі у  

ХХІV літніх Дефлімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів 

 24505  24505 -6865 -6865  4  31370  31370 

Кількість людино-днів проведених 
зборів заключного етапу  

дефлімпійської підготовки, що 

проводяться  за кордоном до участі  

ХХІV літніх Дефлімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів 

 7475  7475  398  398  5  7077  7077 

Кількість одиниць малоцінних 

предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, 

спортивного інвентарю 

індивідуального користування 
придбаних для забезпечення участі  

у ХХІV літніх Дефлімпійських іграх 

од. перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договор, 

видаткова накладна 

 231910  231910 -20 -20  6  231930  231930 

Кількість одиниць спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів для 

забезпечення участі у ХХІV літніх 

Дефлімпійських іграх 

од. перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договор, 

видаткова накладна 

 6252  6252  7  6252  6252 

Кількість одиниць парадної форми 

національної збірної команди, 

придбаної  для забезпечення участі 

у  ХХІV літніх Дефлімпійських 

іграх 

од. перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договор, 

видаткова накладна 

 1452  1452 -636 -636  8  2088  2088 
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Кількість людино-днів проведених 

зборів заключного етапу 

паралімпійської  підготовки, що 

проводяться  в Україні до участі у  

ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів 

 1485  1485 -5083 -5083  9  6568  6568 

Кількість людино-днів проведених 

зборів заключного етапу 

паралімпійської  підготовки, що 

проводяться  за кордоном  до 
участі у  ХІІІ зимових 

Паралімпійських іграх 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів 

 4131  4131  1753  1753  10  2378  2378 

Кількість одиниць малоцінних 

предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, 

спортивного інвентарю 

індивідуального користування 

придбаних для забезпечення участі  

у  ХІІІ зимових Паралімпійських 

іграх 

од. перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договор, 

видаткова накладна 

 2513  2513 -78 -78  11  2591  2591 

Кількість одиниць спортивного 

одягу, взуття та аксесуарів для 

забезпечення участі у  ХІІІ  

зимових  Паралімпійських іграх 

од. перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договор, 

видаткова накладна 

 1693  1693 -360 -360  12  2053  2053 

Кількість одиниць парадної форми 

національної збірної команди, 

придбаної  для забезпечення участі 

у  ХІІІ зимових Паралімпійських 

іграх 

од. перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договор, 

видаткова накладна 

 560  560 -176 -176  13  736  736 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

      

Відхилення у кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів відбулось внаслідок зміни кількості навчально-тренувальних зборів, тривалості їх проведення та зміною 

кількості учасників зборів. 

      

Зміна кількості одиниць предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного та парадного одягу сталась внаслідок уточнення фактичної потреби, 

враховуючи зміни у кількісному складі національних збірних команд на участь в Іграх. 

3 ефективності 

Середні витрати на проведення 1 
людино-дня зборів заключного 

етапу паралімпійської підготовки, 

що проводяться в Україні до участі 

у ХVІ літніх Паралімпійських іграх 

грн.  
Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

авансові звіти 

 1208,3  114,1  1  1094,2 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня зборів заключного 

етапу  паралімпійської підготовки, 

що проводяться за кордоном до 

участі у  ХVІ літніх 

Паралімпійських іграх 

грн.  

Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

авансові звіти 

 4418,6  228,7  2  4189,9 
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Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної 

збірної команди України на  ХVІ 

літніх Паралімпійьких іграх 

грн.  

перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 73931,9 -14687,4  3  88619,3 

Середні витрати на забезпечення 1 

дня роботи штабу на ХVІ літніх 

Паралімпійських іграх 

грн.  

перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 58410,5 -56642,2  4  115052,7 

Середній розмір 1 винагороди, яку 

отримає спортсмен за І-ІІІ місця, 

здобуті на  ХVІ літніх 

Паралімпійських іграх 

грн.  

протоколи змагань, рішення 

федерацій з нозологій, наказ 

Мінмолодьспорту 

 2207576,6  5  2207576,6 

Середній розмір винагороди, яку 

отримає 1 тренер за зайняті 

спортсменами  I-III місця на ХVІ 

літніх Паралімпійських іграх 

грн.  

протоколи змагань, рішення 

федерацій з нозологій, наказ 

Мінмолодьспорту 

 2092540,5  6  2092540,5 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня зборів заключного 

етапу дефлімпійської підготовки, що 

проводяться в Україні до участі у 

ХХІV літніх Дефлімпійських іграх 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

авансові звіти 

 1231,3  87,5  7  1143,8 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня зборів заключного 

етапу дефлімпійської підготовки, що 

проводяться за кордоном до участі у  

ХХІV літніх Дефлімпійських іграх 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

авансові звіти 

 4791,8  523  8  4268,8 

Середня вартість одиниці 

малоцінних предметів та  

інвентарю, матеріалів спортивного 

призначення, спортивного 

інвентарю індивідуального 

користування придбаних для 

забезпечення участі у  ХХІV літніх 

Дефлімпійських іграх 

грн. договір, видаткова накладна  24,8 -0,9  9  25,7 

Середня вартість одиниці 

спортивного одягу, взуття та 

аксесуарів, придбаного для 

забезпечення участі у  ХХІV літніх  

Дефлімпійських  іграх 

грн. договір, видаткова накладна  1774,3 -89,3  10  1863,6 

Середня вартість одиниці парадної 

форми національної збірної 

команди, придбаної  для 

забезпечення участі у  ХХІV літніх 

Дефлімпійських  іграх 

грн. договір, видаткова накладна  2461,1 -3,8  11  2464,9 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня зборів заключного 
етапу паралімпійської підготовки, 

що проводяться в Україні до участі 

у  ХІІІ зимових Паралімпійських 

іграх 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 

авансові звіти 

 1264,7  120  12  1144,7 
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Середні витрати на проведення 1 

людино-дня зборів заключного 

етапу паралімпійської підготовки, 

що проводяться за кордоном до 

участі у  ХІІІ зимових 

Паралімпійських іграх 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

авансові звіти 

 3390,2 -3537  13  6927,2 

Середня вартість одиниці 

малоцінних предметів та  

інвентарю, матеріалів спортивного 

призначення, спортивного 
інвентарю індивідуального 

користування придбаних для 

забезпечення участі у  ХІІІ зимових 

Паралімпійських іграх 

грн. договір, видаткова накладна  6500,7 -76,6  14  6577,3 

Середня вартість одиниці 

спортивного одягу, взуття та 
аксесуарів, придбаного для 

забезпечення участі у  ХІІІ зимових 

Паралімпійських  іграх 

грн. договір, видаткова накладна  5813  275,8  15  5537,2 

Середня вартість одиниці парадної 

форми національної збірної 

команди, придбаної  для 

забезпечення участі у  ХІІІ зимових 

Паралімпійських  іграх 

грн. договір, видаткова накладна  2822,1 -15,4  16  2837,5 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

        

Середні витрати на забезпечення перебування на XVI літніх Паралімпійських іграх (в т. ч. штабу) зменшились у зв'язку із зменшенням фактичних витрат на проїзд, перевезення 

багажу, проживання членів штабу. 

     

Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні та кордоном заключних етапів підготовки до XVI літніх Паралімпійських та XXIV літніх 

Дефлімпійських ігор збільшились внаслідок зміни вартості проживання, проїзду, оренди спортивних споруд, транспортних послуг для перевезення учасників зборів та інвентарю. 

      

Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні заключного етапу підготовки до XIII зимових Паралімпійських ігор збільшились внаслідок 

збільшення витрат на оренду спортивних споруд, транспортні послуги для перевезення учасників зборів та інвентарю. 

     

Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів за кордоном заключного етапу підготовки до XIII зимових Паралімпійських ігор зменшились 

внаслідок курсової різниці між плановим та фактичним обмінним курсом гривні до долара США, що призвело до зменшення фактичних витрат на проїзд, перевезення багажу, 

послуги оренди спортивних споруд, зміни кількості учасників та тривалості проведення зборів. 

      

Середні витрати на придбання предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного та парадного одягу зменшились за підсумками проведення процедур 

закупівель за державні кошти. Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття та аксесуарів для забезпечення участі у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх збільшилась у 

зв'язку з придбанням окремого спортивного одягу, фактична вартість якого вище середньої розрахункової. 

4 якості 

Кількість золотих нагород, здобутих 
спортсменами України на ХVI 

літніх Паралімпійських іграх 

од. протоколи змагань  24  1  24 
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Кількість срібних нагород, здобутих 

спортсменами України на   ХVI  

літніх Паралімпійських іграх 

од. протоколи змагань  53  2  53 

Кількість бронзових нагород, 

здобутих спортсменами України на 

ХVI  літніх Паралімпійських іграх 

од. протоколи змагань  34  3  34 

Відсоток спортсменів-кандидатів до 

національної збірної команди 

України, які виконали індивідуальні 

плани заключного етапу 

паралімпійської підготовки 

відс. контракт з працівником, склад 

національних збірних команд 

України з видів спорту інвалідів 

на  2021 рік, протоколи змагань, 

наказ Мінмолодьспорту 

 43,8  4  43,8 

Рівень зростання кількості здобутих 

спортсменами України нагород на  

ХVI літніх Паралімпійських іграх в 

порівнянні з попередніми літніми 

Паралімпійськими іграми 

відс. протоколи змагань, звіт про 

виконання паспорту бюджетної 

програми 

 35,4  5  35,4 

Відсоток спортсменів-кандидатів до 

національної збірної команди 

України, які виконали індивідуальні 

плани заключного етапу 

дефлімпійської підготовки 

відс. контракт з працівником, склад 

національних збірних команд 

України з видів спорту інвалідів 

на  2021 рік, протоколи змагань, 

наказ Мінмолодьспорту 

 82,1  6  82,1 

Рівень забезпеченості спортивним 

одягом, взуттям та аксесуарами 

загального та спеціального 

призначення, парадним одягом, 
малоцінними предметами, 

матеріалами спортивного 

призначення, спортивного 

інвентарю ндивідуального 

користування придбаних для 

збезпечення участі у  ХХІV літніх  

Дефлімпійських іграх  та  ХІІІ 

зимових Паралімпійських іграх 

відс. накази Мінмолодьспорту  100  7  100 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році. 

 

Виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про забезпечення  підготовки та участі національних збірних команд України у Паралімпійських  

та Дефлімпійських іграх. 

Аналіз стану виконання результативних показників 
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Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми 

 

10. 

 

 

В цілому виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 98,2 відсотків. 

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

Сергій СИМОНОВ Перший заступник Міністра 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) (підпис) 


