
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) 

3401320 Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські 

комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх 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 і участі національних збірних команд України в Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях, що проводяться Міжнародним та 

Європейськими олімпійськими комітетами, та підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені. 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

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

 2  Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXІV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (Китай). 

 3  Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 2021 року в м. Вуокатті 

та м. Лахті (Фінляндська Республіка). 

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  330 349,8  330 349,8  319 228,2  319 228,2 -11 121,6 -11 121,6 

тис. гривень 
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-68,7 -68,7  67582,3  67582,3  1  67651,0  67651,0 Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного 

етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

Підготовка забезпечена в повному обсязі. Відхилення показника пов'язано з курсовою різницею між плановим та фактичним обмінним курсом гривні до долару США. 

-252,6 -252,6  26463,7  26463,7  2  26716,3  26716,3 Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

Різниця виникла за підсумками проведення процедури закупівлі за державні кошти. 

-202,0 -202,0  86564,0  86564,0  3  86766,0  86766,0 Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, та призерам XXXII літніх 

Олімпійських ігор, а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

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

бюджетної програми 

Відхилення показника пов'язано з курсовою різницею між плановим та фактичним обмінним курсом гривні до долару США. 

-1031,8 -1031,8  35968,2  35968,2  4  37000,0  37000,0 Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних 

для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

України для участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

Відхилення склалось за підсумками проведених процедур закупівлі за державні кошти на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання. 

-8,8 -8,8  1305,8  1305,8  5  1314,6  1314,6 Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення  

XXXII літніх Олімпійських ігор 

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

бюджетної програми 

Відхилення показника пов'язано з курсовою різницею між плановим та фактичним обмінним курсом гривні до долару США. 

 1792,0  1792,0  6  1792,0  1792,0 Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної 

збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 

-4220,6 -4220,6  71379,7  71379,7  7  75600,3  75600,3 Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного 
етапу підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної 

команди України до участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

Відхилення показника пов'язано із зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів, курсовою різницею між плановим та фактичним обмінним курсом гривні до долару 

США. 

-435,6 -435,6  10953,9  10953,9  8  11389,5  11389,5 Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних 

для підготовки спортсменів - кандидатів до складу національної збірної команди 

України для участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 
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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 

Відхилення склалось за підсумками проведення процедур закупівлі за державні кошти на придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання. 

-4542,4 -4542,4  9370,5  9370,5  9  13912,9  13912,9 Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у XXІV 

зимових Олімпійських іграх 

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

бюджетної програми 

Обсяг невикористаних коштів утворився за підсумками проведених процедур закупівель за державні кошти та безкоштовним наданням спонсорами НОК України спортивної 

форми загального призначення. 

-406,1 -406,1  1348,1  1348,1  10  1754,2  1754,2 Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у XV 

зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

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

бюджетної програми 

Видатки здійснювались частково у зв'язку із перенесенням дати проведення фестивалю на 2022 рік. 

-13,0 -13,0  11  13,0  13,0 Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам  XV зимового 

Європейського юнацькоого Олімпійського фестивалю, а також їх тренерам в 

установленому законодавством порядку 

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

бюджетної програми 

Дата проведення фестивалю перенесена на 2022 рік. 

 60,0  60,0  6500,0  6500,0  12  6440,0  6440,0 Виплата винагород спортсменам, які зайняли ІV-VI місця на XXXII літніх 

Олімпійських іграх, та їх тренерам в установленому законодавством порядку 

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

бюджетної програми 

У зв'язку із зміною видів спорту за якими здійснювався розрахунок, а саме фактичні витрати здійснені на виплату індивідуальних винагород, а не командних як було заплановано. 

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 

 319 228,2  319 228,2  330 349,8  330 349,8 -11 121,6 -11 121,6 529 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. 
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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 XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

осіб Наказ Мінмолодьспорту  339  339 -12 -12  1  351  351 

Кількісний склад національної 

збірної команди України на XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

осіб Наказ Мінмолодьспорту  321  321  1  1  2  320  320 

в т.ч. - кількість спортсменів осіб Наказ Мінмолодьспорту  157  157  3  157  157 

в т.ч. - кількість тренерів осіб Наказ Мінмолодьспорту  150  150  1  1  4  149  149 

в т.ч. - кількість членів штабу 
олімпійської підготовки за місцем 

проведення XXXII літніх 

Олімпійських ігор 

осіб Наказ Мінмолодьспорту  14  14  5  14  14 

Кількість навчально-тренувальних 
зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх, що проводяться 

за кордоном 

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, авансові 

звіти 

 91  91  6  91  91 

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 

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, авансові 

звіти 

 79  79  7  79  79 

Кількість видів заходів з 
інформаційного висвітлення ходу 

підготовки та участі національної 

збірної команди України у XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

од. План роботи НОК, договори, 

акти виконаних робіт 

 1  1  8  1  1 

Кількість спортсменів-кандидатів до 

складу національної збірної команди 

України для участі у XXІVзимових 

Олімпійських іграх 

осіб Наказ Мінмолодьспорту  83  83  15  15  9  68  68 

Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди 

України у ХXІV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться 

за кордоном 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, авансові 

звіти 

 93  93 -1 -1  10  94  94 
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Кількість навчально-тренувальних 

зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу 

національної збірної команди 

України до участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться 

на території України 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, авансові 

звіти 

 4  4 -7 -7  11  11  11 

Кількісний склад національної 

збірної команди України у XV 

зимовому Європейському 

юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

осіб Наказ Мінмолодьспорту  58  58  12  58  58 

в т.ч. - кількість спортсменів осіб Наказ Мінмолодьспорту  32  32  13  32  32 

в т.ч. - кількість тренерів осіб Наказ Мінмолодьспорту  26  26  14  26  26 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

    Кількість спортсменів-кандидатів до складів національних збірних команд до участі у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх, ХХІV зимових Олімпійських іграх змінилась 

відповідно до досягнутих спортсменами спортивних результатів. 

   Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном заключного етапу підготовки до ХХІV зимових Олімпійських іграх зменшилась у зв'язку з уточненням 

планів підготовки спортсменів та зміною тривалості зборів. 

2 продукту 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу  підготовки до 

участі у XXXII літніх Олімпійських 

іграх, що проводяться на території 

України 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 10166  10166 -1147 -1147  1  11313  11313 

Кількість людино-днів 
навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до 

участі у XXXII літніх Олімпійських 

іграх, що проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний план 
фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 17722  17722 -127 -127  2  17849  17849 

Кількість днів роботи штабу 

олімпійської підготовки на XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

днів Наказ Мінмолодьспорту  16  16  3  16  16 

Кількість придбаної парадної форми 

спортсменам та тренерам 

національної збірної команди, для 

забезпечення участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Перелік, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту, договори, 

видаткові накладні 

 2450  2450  2  2  4  2448  2448 

Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового 

використання для забезпечення 

підготовки національної збірної 

команди до участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Перелік, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту, договори, 

видаткові накладні 

 214  214 -66 -66  5  280  280 
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Кількість виготовлених та 

розміщених інформаційних 

повідомлень в ЗМІ про хід 

підготовки, проводи, зустріч та 

участь збірної команди України у 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. План роботи НОК, договори, 

акти виконаних робіт 

 40  40  6  40  40 

у тому числі виготовлених та 

розміщених телепрограм в ЗМІ про 

хід підготовки, проводи, зустріч та 

участь збірної команди України у 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. План роботи НОК, договори, 

акти виконаних робіт 

 40  40  7  40  40 

Кількість винагород, які отримають 

спортсмени національної збірної 

команди України за І-ІІІ місця, 

зайняті на  XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 29  29  8  29  29 

Кількість винагород, які отримають 

тренери за І-ІІІ місця, зайняті 

спортсменами на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, списки 

тренерів, затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 21  21  9  21  21 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу  підготовки до 

участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться 

на території України 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 257  257 -683 -683  10  940  940 

Кількість людино-днів 

навчально-тренувальних зборів 
заключного етапу підготовки до 

участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться 

за кордоном 

од. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, кошторис, 

авансовий звіт 

 12900  12900  381  381  11  12519  12519 

Кількість придбаних малоцінних 

предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, 

спортивного інвентарю 

індивідуального користування для 

забезпечення підготовки 
національної збірної команди 

України до участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх. 

од. Перелік, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту, договори, 

видаткові накладні 

 183765  183765  110180  110180  12  73585  73585 

Кількість придбаного спортивного 

одягу, взуття загального та 
спеціального призначення 

спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення 

підготовки і участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

од. Перелік, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту, договори, 

видаткові накладні 

 160  160 -2315 -2315  13  2475  2475 
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Кількість придбаної парадної форми 

спортсменам та тренерам 

національної збірної команди, для 

забезпечення участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

од. Перелік, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту, договори, 

видаткові накладні 

 880  880 -165 -165  14  1045  1045 

Кількість придбаного обладнання та 

інвентарю довгострокового 

використання для забезпечення 

підготовки національної збірної 

команди до участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

од. Перелік, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту, договори, 

видаткові накладні 

 87  87 -104 -104  15  191  191 

Кількість придбаного спортивного 

одягу, взуття загального та 
спеціального призначення 

спортсменам національної збірної 

команди, для забезпечення 

підготовки і участіі у XV зимовому 

Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

од. Перелік, затверджений наказом 

Мінмолодьспорту, договори, 

видаткові накладні 

 580  580  16  580  580 

Кількість винагород, які отримають 

спортсмени національної збірної 

команди України за І-ІІІ місця, 

зайняті на XV зимовому 

Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

-6 -6  17  6  6 

Кількість винагород, які отримають 

тренери за І-ІІІ місця, зайняті 
спортсменами на XV зимовому 

Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

од. Протоколи змагань, списки 

тренерів, затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

-6 -6  18  6  6 

Кількість винагород, які отримають 

спортсмени національної збірної 

команди України за  ІV-VI місця, 

зайняті на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, списки 

спортсменів, затверджені 

наказом Мінмолодьспорту 

 26  26  19  26  26 

Кількість винагород, які отримають 

тренери за ІV-VI місця, зайняті 
спортсменами на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, списки 

тренерів, затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 21  21  20  21  21 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

    Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном заключного етапу підготовки спортсменів до участі у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 

змінилась у зв'язку із зменшенням учасників та тривалості зборів. 

   Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів в Україні заключного етапу підготовки спортсменів до участі у ХХІV зимових Олімпійських іграх змінилась у зв'язку із 

зменшенням кількості зборів. 

   Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів за кордоном заключного етапу підготовки спортсменів до участі у ХХІV зимових Олімпійських іграх змінилась у зв'язку 

із збільшенням тривалості зборів. 

   Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для підготовки 

спортсменів до участі у ХХІV зимових Олімпійських іграх збільшилась у зв'язку із додатковою закупівлею інвентарю для біатлону та лижного двоборства (в тому числі  
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набоїв в кількості 110500 шт.). 

   Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення, обладнання та інвентарю довгострокового використання, парадної форми для 

підготовки спортсменів національної збірної команди до участі у ХХІV зимових Олімпійських іграх зменшилась: 

-в результаті перегляду переліку найменувань та кількості спортивного одягу та взуття спеціального призначення; 

-перегляду переліку найменувань обладнання та інвентарю довгострокового використання та за підсумками проведених процедур закупівлі за державні кошти (за окремими 

видами спорту процедури не відбулись через відсутність достатньої кількості учасників); 

-спортивний одяг та взуття загального призначення були надані безкоштовно спонсорами НОК України. 

   Відсутність винагород спортсменів, тренерів за участь в ХV зимовому Європейському Олімпійському фестивалі зумовлена перенесенням дати проведення фестивалю на 2022 

рік. 

3 ефективності 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня 

навчально-тренувальних зборів 
заключного етапу підготовки до 

участі у XXXII літніх Олімпійських 

іграх, що проводяться на території 

України 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 
кошториси на проведення 

спортивних заходів, авансові 

звіти 

 1252,7  125,8  1  1126,9 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до 

участі у XXXII літніх Олімпійських 

іграх, що проводяться за кордоном 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, авансові 

звіти 

 3094,8  18,9  2  3075,9 

Середні витрати на забезпечення 
перебування 1 члена національної 

збірної команди України на XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

грн. Накази Мінмолодьспорту, НОК, 

авансові звіти 

 86201 -1107,2  3  87308,2 

в т.ч. середня вартість одиниці 

парадної форми, придбаної для 

забезпечення участі національної 

збірної команди України у XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договори, 

видаткові накладні 

 1606,8 -1,4  4  1608,2 

в т.ч. середня вартість одиниці 

обладнання та інвентарю 

довгострокового використання, 

придбаного для забезпечення 

підготовки спортсменів 
національної збірної команди 

України до участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договори, 

видаткові накладні 

 168075,9  35933  5  132142,9 

Середні витрати на 1 день 

забезпечення роботи штабу 

олімпійської підготовки за місцем 

проведення XXXII літніх 

Олімпійських ігор 

грн. Накази Мінмолодьспорту, НОК, 

авансові звіти 

 81614,6 -547,9  6  82162,5 
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Середні витрати на виготовлення та 

розміщення 1 інформаційного 

повідомлення в ЗМІ про хід 

підготовки, проводи, участь та 

зустріч національної збірної 

команди України у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

грн. Договори, акти виконаних робіт, 

план НОК 

 44800  7  44800 

Середній розмір 1 винагороди, яку 

отримає спортсмен за І-ІІІ місця, 
зайняті на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

грн. Накази Мінмолодьспорту  1708409 -22  8  1708431 

Середній розмір 1 винагороди 

тренерам за зайняті спортсменами 
І-ІІІ місця на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

грн. Накази Мінмолодьспорту  1762864,3 -9588,1  9  1772452,4 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня 
навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до 

участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться 

на території України 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 

спортивних заходів, авансові 

звіти 

 1146,7 -309,5  10  1456,2 

Середні витрати на проведення 1 

людино-дня 

навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до 
участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх, що проводяться 

за кордоном 

грн. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України, 

кошториси на проведення 
спортивних заходів, авансові 

звіти 

 5510,5 -419  11  5929,5 

Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної 

збірної команди України на XXІV 

зимових Олімпійських іграх 

грн. Накази Мінмолодьспорту, НОК, 

авансові звіти 

 85186,4 -43636,8  12  128823,2 

Середня вартість одиниці 

спортивного одягу, взуття 

загального та спеціального 

призначення спортсменам 
національної збірної команди 

України,  для забезпечення 

підготовки і участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договори, 

видаткові накладні 

 19204,6  16172,2  13  3032,4 

Середня вартість одиниці 

малоцінних предметів та інвентарю, 

матеріалів спортивного 

призначення, спортивного 
інвентарю індивідуального 

користування, придбаних для 

забезпечення підготовки 

національної збірної команди 

України до участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договори, 

видаткові накладні 

 17,1 -27,1  14  44,2 
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Середня вартість одиниці парадної 

форми, придбаної для забезпечення 

участі національної збірної команди 

України у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договори, 

видаткові накладні 

 2545  770,4  15  1774,6 

Середня вартість одиниці 

обладнання та інвентарю 

довгострокового використання, 

придбаного для забезпечення 

підготовки спортсменів 

національної збірної команди 
України до участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договори, 

видаткові накладні 

 125906,2  66275,3  16  59630,9 

Середні витрати на забезпечення 

перебування 1 члена національної 

збірної команди України на XV 

зимовому Європейському 

юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

грн. Накази Мінмолодьспорту, НОК, 

авансові звіти 

 23243 -7001,8  17  30244,8 

Середня вартість одиниці 

спортивного одягу, взуття 
загального та спеціального 

призначення спортсменам 

національної збірної команди 

України,  для забезпечення 

підготовки і участі у  XV зимовому 

Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

грн. Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, договори, 

видаткові накладні 

 1851,5 -690,2  18  2541,7 

Середній розмір 1 винагороди, яку 

отримає спортсмен за І-ІІІ місця, 

зайняті на  XV зимовому 

Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

грн. Накази Мінмолодьспорту -1250  19  1250 

Середній розмір 1 винагороди 

тренерам за зайняті спортсменами 

І-ІІІ місця на XV зимовому 

Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

грн. Накази Мінмолодьспорту -916,7  20  916,7 

Середній розмір 1 винагороди, яку 

отримає спортсмен за ІV-VІ місця, 

зайняті на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

грн. Накази Мінмолодьспорту  136153,8 -0,1  21  136153,9 

Середній розмір 1 винагороди 

тренерам за зайняті спортсменами 

ІV-VІ  місця на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

грн. Накази Мінмолодьспорту  140952,4  2857,2  22  138095,2 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

    Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у ХХХII літніх Олімпійських іграх, що 

проводились на території України та за кордоном, склались відповідно до фактичних витрат на підставі авансових звітів, договорів про надання послуг з проживання, харчування, 

оренди спортивних споруд та відповідних актів виконаних робіт. 

   Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх та роботи штабу зменшились  
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відповідно до фактичних витрат на підставі авансових звітів, внаслідок курсової різниці між плановим та фактичним обмінним курсом гривні до долару США.  

   Середня вартість одиниці придбаної парадної форми для забезпечення участі національної збірної команди у XXIV зимових Олімпійських іграх зменшилась за підсумками 

проведених процедур закупівель за державні кошти. 

   Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання збільшилась у зв'язку з уточненням фактичної потреби в найменуванні, кількості 

необхідного обладнання для належної підготовки спортсменів, вартість якого вище середньої розрахункової. 

   Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів в Україні заключного етапу підготовки у ХХIV зимових Олімпійських іграх змінились у зв'язку з 

тим, що зменшились витрати на транспортні послуги, проїзд учасників зборів. 

   Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів заключного етапу олімпійської підготовки до участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном, склались відповідно до фактичних витрат на підставі авансових звітів та внаслідок курсової різниці між плановим та фактичним обмінним курсом 

гривні до долару США. 

   Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної команди України на XXIV зимових Олімпійських іграх зменшились за підсумками проведених 

процедур закупівель за державні кошти та безкоштовним наданням спонсорами НОК України спортивної форми загального призначення. 

   Показник середньої вартості одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального призначення спортсменам національної збірної команди для забезпечення 

підготовки і участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх збільшився, враховуючи високі вимоги до технічних, якісних характеристик спортивного одягу спецпризначення.  

   Значення показника середньої вартості одиниці малоцінних предметів, матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для 

забезпечення підготовки спортсменів до участі у ХХIV зимових Олімпійських іграх зменшилось у зв'язку із придбанням 110500 штук набоїв, які мають низьку вартість.  

   Середня вартість одиниці парадної форми для участі національної збірної України в ХХІV зимових Олімпійських іграх збільшилась у зв'язку з оновленням дизайну, зміною 

переліку найменувань комплекту форми. 

   Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди України до участі у 

ХХIV зимових Олімпійських іграх збільшилась в межах загального обсягу видатків у зв'язку з уточненням фактичної потреби в найменуванні, кількості необхідного обладнання, 

вартість якого вище середньої розрахункової для належної підготовки спортсменів. 

   Середні витрати на забезпечення участі 1 члена національної збірної команди та середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального призначення, для забезпечення 

участі в ХV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі зменшились у зв'язку із частковими витратами, які проведені в 2021 році, внаслідок перенесення дати 

проведення фестивалю на 2022 рік. 

4 якості 

Кількість золотих нагород, здобутих 

спортсменами України на XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань  1  1  1 

Кількість срібних нагород, здобутих 

спортсменами України на XXXII 

літніх Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань  6  2  6 

Кількість бронзових нагород, 

здобутих спортсменами України 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань  12  3  12 
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Рівень забезпеченості членів 

національної збірної команди 

України спортивним одягом, 

взуттям загального та спеціального 

призначення, малоцінними 

предметами та інвентарем, 

матеріалами спортивного 

призначення, спортивним 
інвентарем індивідуального 

користування, обладнанням та 

інвентарем довгострокового 

використання для підготовки та 

участі у XXXII літніх Олімпійських 

іграх 

відс. Накази Мінмолодьспорту  98,6 -1,4  4  100 

Питома вага 

спортсменів-кандидатів, які 

відповідно до встановлених вимог 

включені до складу національної 
збірної команди України для участі 

у XXXII літніх Олімпійських іграх, 

до загальної кількості 

спортсменів-кандидатів до 

національної збірної команди 

України 

відс. Склад національних збірних 

команд України з видів спроту, 

список кандидатів, затверджений 

наказами Мінмолодьспорту 

 46,3  1,6  5  44,7 

Рівень забезпеченості членів 

національної збірної команди 

України спортивним одягом, 

взуттям загального та спеціального 

призначення, малоцінними 

предметами та інвентарем, 

матеріалами спортивного 

призначення, спортивним 
інвентарем індивідуального 

користування, обладнанням та 

інвентарем довгострокового 

використання  для підготовки та 

участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

відс. Накази Мінмолодьспорту  96,9 -3,1  6  100 

Кількість золотих нагород, здобутих 

спортсменами України на XV 

зимовому Європейському 

юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

од. Протоколи змагань -1  7  1 

Кількість срібних нагород, здобутих 

спортсменами України на XV 
зимовому Європейському 

юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

од. Протоколи змагань -1  8  1 

Кількість бронзових нагород, 

здобутих спортсменами України на 

XV зимовому Європейському 

юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

од. Протоколи змагань -1  9  1 
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Рівень забезпеченості членів 

національної збірної команди 

України спортивним одягом, 

взуттям загального призначення  

для підготовки та участі у  XV 

зимовому Європейському 

юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

відс. Накази Мінмолодьспорту  100  10  100 

Кількість IV місць, які посіли 

спортсмени України на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань  4  11  4 

Кількість V місць, які посіли 

спортсмени України на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань  10  12  10 

Кількість VІ місць, які посіли 

спортсмени України на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань  6  13  6 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

    Показники рівня забезпеченості національних збірних команд спортивним одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами та інвентарем, 

матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового використання до участі в ХХХІІ літніх 

Олімпійських іграх, ХХІV зимових Олімпійських іграх зменшились за підсумками проведених процедур закупівель за державні кошти (за окремими видами спорту процедури не 

відбулись через відсутність достатньої кількості учасників). 

   Відсутність нагород здобутих спортсменами на ХV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі зумовлена перенесенням дати проведення фестивалю на 

2022 рік. 

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 ХХХІІ літніх 

Олімпійських іграх, ХХІV зимових Олімпійських іграх іграх, а також підготовки національної збірної команди до участі в ХV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 2022 року. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми 

 

10. 

В цілому виконання бюджетної програми є успішним. Кошти використані на 96,6 відсотків. 

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

Людмила ПАНЧЕНКО Заступник Міністра 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) (підпис) 


