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(КВК)

1. Видатки та надання кредитів у 2019-2021 роках

звіт

5

1 612 893,3

1 612 893,3
0,0

1 612 893,3
1 612 893,3

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2019-2021 роках

звіт

5

4,0

Найменування, одиниця виміру 2019 рік                                       
звіт

2020 рік                                       
звіт

2021 рік

план відхилення фактичних 
показників від планових

Кількість об'єктів спортивної інфраструктури, 
на яких проведено будівництво/реконструкція, 
будівельно-ремонтні роботи

160,0 1,0 11,0 -7,0

1 2 3 4 6

Ціль 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

у т.ч. загальний фонд 426 359,1 220 000,0 1 612 893,3 0,0
        спеціальний фонд 0,0

        спеціальний фонд
Всього видатки та надання кредитів 426 359,1 220 000,0 1 612 893,3 0,0

426 359,1 220 000,0

у т.ч. загальний фонд

1 612 893,3 0,0
        спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0
Надання кредитів, всього

ІНФОРМАЦІЯ

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

Найменування 2019 рік                                       
звіт

2020 рік                                       
звіт

2021 рік
план із змінами відхилення звітних 

показників від планових

тис. грн

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 
2021  року

1 2 3 4 6

Видатки, всього 426 359,1 220 000,0 1 612 893,3 0,0

у т.ч. загальний фонд



3. Мета, завдання та результативні показники бюджетної програми у 2021 році 

3411220 0810

(КПКВК ДБ) (КФКВК)

Мета бюджетної програми:

Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Видатки / надання кредитів у 2021 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 побудованих, 
реконструйованих 
відремонтованих 
спортивних об'єктів

од. 11 0 11,0 4 0 4,0 -7 0 -7,0

3.1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

(найменування бюджетної програми)

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

Завдання

Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих об`єктів спортивної інфраструктури

тис. грн

3 4

Всього 1 612 893,3 1 612 893,3 0,0

Висновок про досягнення цілі: В  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, поставленої цілі було досягнуто. Завершення будівельних робіт на 6 спортивних об`єктів 
(відповідно до проектної документації) планувалося на 2022 рік і одного на початок 2023 року. Тобто фактично роботи відбувалися на всіх 11 об`єктах а завершені були 4, як і 
було заплановано.

у т. ч. загальний фонд
спеціальний фонд 1 612 893,3 1 612 893,3 0,0

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових

План зі змінами Звіт Відхилення звітних показників від 
планових

1 2

0,0



Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

(підпис) (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Міністр молоді та спорту Вадим ГУТЦАЙТ

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 
Відхилення показників обумовлено тим, що завершення будівельних робіт на 6 спортивних об`єктів (відповідно до проектної документації) планувалося на 2022 рік і одного на 
початок 2023 року. Тобто фактично роботи відбувалися на всіх 11 об`єктах а завершені були 4, як і було заплановано.

У 2021 році  в цілому запланована мета досягнута, видатки за бюджетною програмою профінансовані у повному обсязі. Завершено 4 спортивних об`єкта і ще 6 знаходяться в 
стадії завершення.


