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3. Бюджетні кошти спрямовуються на організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності: 

 

 

центральних рад всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств "Україна", “Спартак”, “Колос” 

(оплата праці працівників, придбання малоцінного 

інвентарю, канцелярських товарів, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв, транспортних, банківських та 

поліграфічних послуг, послуг поштового, телеграфного і 

телефонного зв'язку, послуг з обробки інформації, 

перезарядки картриджів і тонерів, утримання 

транспортних засобів, поточний ремонт та технічне 

обслуговування обладнання, користування Інтернетом, 

страхування приміщень і забезпечення їх охорони, в тому 

числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, 

встановлення і обслуговування комп'ютерних програм, 

оренда приміщень та обладнання, видатки на службові 

 

3. З метою забезпечення розвитку громадського руху 

у сфері фізичної культури та спорту бюджетні кошти 

спрямовуються на: 

 

надання фінансової підтримки всеукраїнським 

фізкультурно-спортивним товариствам для виконання 

загальнодержавних програм і здійснення    

фізкультурно-оздоровчих заходів; 
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відрядження працівників у межах України), а також на 

організацію і проведення ними масових фізкультурно-

спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів 

загальнодержавного рівня серед різних верств населення, 

всеукраїнських спортивних змагань, повноваження на 

проведення яких надані таким товариствам 

Мінмолодьспортом та на забезпечення навчально-

тренувального процесу та участі спортсменів товариства 

“Колос” у змаганнях різного рівня; 

 

центральних шкіл вищої спортивної майстерності таких 

товариств (оплата праці працівників, придбання 

малоцінного інвентарю, канцелярських товарів, оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних, 

банківських та поліграфічних послуг, послуг поштового, 

телеграфного і телефонного зв'язку, послуг з обробки 

інформації, перезарядки картриджів і тонерів, утримання 

транспортних засобів, поточний ремонт і технічне 

обслуговування обладнання, користування Інтернетом, 

страхування приміщень, забезпечення їх охорони, в тому 

числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, 

встановлення та обслуговування комп'ютерних програм, 

оренда приміщень, спортивних споруд та обладнання, 

оплата спортивного одягу та взуття загального та 

спеціального призначення, медикаментів і 

перев'язувальних матеріалів), а також на проведення ними 

навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі їх 

спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центральним школам вищої спортивної майстерності   

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств 

"Україна", “Спартак”, “Колос” на організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення їх діяльності (оплата 

праці працівників, придбання малоцінного інвентарю, 

канцелярських товарів, оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, транспортних, банківських та поліграфічних 

послуг, послуг поштового, телеграфного і телефонного 

зв'язку, послуг з обробки інформації, перезарядки 

картриджів і тонерів, утримання транспортних засобів, 

поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання, 

користування Інтернетом, страхування приміщень, 

забезпечення їх охорони, в тому числі обслуговування 

охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та 

обслуговування комп'ютерних програм, оренда приміщень, 

спортивних споруд та обладнання, оплата спортивного 

одягу та взуття загального та спеціального призначення, 

медикаментів і перев'язувальних матеріалів), а також на 

проведення ними навчально-тренувальних зборів та 
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Національного олімпійського комітету (придбання 

малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата 

періодичних друкованих видань, службові відрядження 

працівників у межах України, оренда приміщень, оплата 

транспортних послуг та утримання транспортних засобів, 

поточний ремонт приміщень і технічне обслуговування 

обладнання, оплата послуг з поштового, телеграфного та 

телефонного зв’язку, користування Інтернетом, 

висвітлення у засобах масової інформації діяльності 

Комітету, обслуговування веб-сайту, оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з 

обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення 

їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та 

пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування 

програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки 

картриджів, тонерів, плата за участь працівників у 

короткострокових навчальних семінарах, обов’язкові 

платежі до бюджету), проведення ним заходів із 

забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації 

олімпійських видів спорту, включаючи виготовлення та 

розміщення тематичних відеороликів і фільмів, 

інформаційних повідомлень, придбання, виготовлення та 

розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, 

видання методичної літератури, заходів, спрямованих на 

забезпечення підготовки спортсменів національних 

збірних команд України до участі в Олімпійських і 

забезпечення участі їх спортсменів у всеукраїнських 

спортивних змаганнях; 

 

Національному олімпійському комітету на 

організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

його діяльності (придбання малоцінних предметів, 

матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих 

видань, службові відрядження працівників у межах 

України, оренда приміщень, оплата транспортних послуг та 

утримання транспортних засобів, поточний ремонт 

приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата 

послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, 

користування Інтернетом, висвітлення у засобах масової 

інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських 

послуг та послуг з обробки інформації, страхування 

приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема 

обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, 

встановлення і обслуговування програмного забезпечення, 

оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за 

участь працівників у короткострокових навчальних 

семінарах, обов’язкові платежі до бюджету), проведення 

ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, 

популяризації олімпійських видів спорту, включаючи 

виготовлення та розміщення тематичних відеороликів і 

фільмів, інформаційних повідомлень, придбання, 

виготовлення та розповсюдження сувенірної і 

поліграфічної продукції, видання методичної літератури, 

заходів, спрямованих на забезпечення підготовки 
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Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних 

спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, 

включаючи оплату послуг з розроблення та вдосконалення 

методики підготовки спортсменів, висвітлення в засобах 

масової інформації стану підготовки та участі 

національних збірних команд України у міжнародних 

змаганнях, інших організаційно-методичних заходів 

загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених 

календарним планом заходів Комітету на поточний рік 

(семінарів, конференцій, форумів тощо), забезпечення 

участі представників Комітету в таких заходах, що 

проводяться як на території України, так і за кордоном 

(оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також за 

місцем відрядження, вартості проживання, добових, 

страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз); 

 

 

Спортивного комітету (оплата праці працівників, 

придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, 

передплата періодичних друкованих видань, службові 

відрядження працівників у межах України, оренда 

приміщень, оплата транспортних послуг та утримання 

транспортних засобів, поточний ремонт приміщень і 

технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з 

поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, 

користування Інтернетом, висвітлення в засобах масової 

інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських 

послуг та послуг з обробки інформації, страхування 

спортсменів національних збірних команд України до 

участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, 

інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських 

видів спорту, включаючи оплату послуг з розроблення та 

вдосконалення методики підготовки спортсменів, 

висвітлення в засобах масової інформації стану підготовки 

та участі національних збірних команд України у 

міжнародних змаганнях, інших організаційно-методичних 

заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, 

передбачених календарним планом заходів Комітету на 

поточний рік (семінарів, конференцій, форумів тощо), 

забезпечення участі представників Комітету в таких 

заходах, що проводяться як на території України, так і за 

кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а 

також за місцем відрядження, вартості проживання, 

добових, страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз); 

 

Спортивному комітету на організаційне та 

матеріально-технічне забезпечення його діяльності 

(оплата праці працівників, придбання малоцінних 

предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних 

друкованих видань, службові відрядження працівників у 

межах України, оренда приміщень, оплата транспортних 

послуг та утримання транспортних засобів, поточний 

ремонт приміщень і технічне обслуговування обладнання, 

оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного 

зв’язку, користування Інтернетом, висвітлення в засобах 

масової інформації діяльності Комітету, обслуговування 

веб-сайту, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 
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приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема 

обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, 

встановлення і обслуговування програмного забезпечення, 

оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за 

участь працівників у короткострокових навчальних 

семінарах, обов’язкові платежі до бюджету), проведення 

ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, 

популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, 

спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів 

національних збірних команд України до міжнародних 

змагань з неолімпійських видів спорту, інших 

організаційно-методичних заходів загальнодержавного та 

міжнародного рівня, передбачених календарним планом 

заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, 

форумів тощо), придбання, виготовлення та 

розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, 

видання методичної літератури, оплата послуг з 

розроблення та вдосконалення методики підготовки 

спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації 

стану підготовки та участі національних збірних команд 

України у міжнародних змаганнях та забезпечення участі 

представників Комітету в таких заходах, що проводяться 

як на території України, так і за кордоном (оплата проїзду 

до місця відрядження і назад, а також за місцем 

відрядження, вартості проживання, добових, страхування, 

оформлення дозволів на в’їзд (віз). 

 

… 

банківських послуг та послуг з обробки інформації, 

страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема 

обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, 

встановлення і обслуговування програмного забезпечення, 

оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за 

участь працівників у короткострокових навчальних 

семінарах, обов’язкові платежі до бюджету), проведення 

ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, 

популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, 

спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів 

національних збірних команд України до міжнародних 

змагань з неолімпійських видів спорту, інших 

організаційно-методичних заходів загальнодержавного та 

міжнародного рівня, передбачених календарним планом 

заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, 

форумів тощо), придбання, виготовлення та 

розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, 

видання методичної літератури, оплата послуг з 

розроблення та вдосконалення методики підготовки 

спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації 

стану підготовки та участі національних збірних команд 

України у міжнародних змаганнях та забезпечення участі 

представників Комітету в таких заходах, що проводяться як 

на території України, так і за кордоном (оплата проїзду до 

місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження, 

вартості проживання, добових, страхування, оформлення 

дозволів на в’їзд (віз). 

… 
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5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, 

зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється 

головним розпорядником бюджетних коштів з 

урахуванням поданого одержувачами бюджетних коштів 

обґрунтування потреби в бюджетних коштах і детальних 

розрахунків витрат, визначених з урахуванням 

установлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, 

штатної чисельності та умов оплати праці працівників, 

кількісного складу національних збірних команд України 

та планів їх підготовки до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних 

спортивних змаганнях, календарних планів заходів 

одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та 

регламентних документів міжнародних спортивних 

організацій, можливості здійснення відповідних видатків 

за рахунок надходжень з інших джерел, а також з 

урахуванням необхідності виконання бюджетних 

зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах 

Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної 

програми. 

 

Абзац відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, 

зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється 

головним розпорядником бюджетних коштів з 

урахуванням поданого одержувачами бюджетних коштів 

обґрунтування потреби в бюджетних коштах і детальних 

розрахунків витрат, визначених з урахуванням 

установлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, 

штатної чисельності та умов оплати праці працівників, 

кількісного складу національних збірних команд України 

та планів їх підготовки до участі в Олімпійських і 

Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних 

спортивних змаганнях, календарних планів заходів 

одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та 

регламентних документів міжнародних спортивних 

організацій, можливості здійснення відповідних видатків за 

рахунок надходжень з інших джерел, а також з урахуванням 

необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих 

років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх 

відповідності паспорту бюджетної програми. 

 

 

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для 

надання фінансової підтримки всеукраїнським 

фізкультурно-спортивним товариствам для виконання 

загальнодержавних програм і здійснення    

фізкультурно-оздоровчих заходів здійснюється між 

такими товариствами за результатами конкурсу, що 

організовується Мінмолодьспортом відповідно до 

Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#n15
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… 

 

(проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 64, 

ст. 4021), з урахуванням пріоритетних напрямів 

реалізації завдань і заходів, визначених Державною 

цільовою соціальною програмою розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2024 року, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 

2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, 

ст. 621). 

… 

ПОРЯДОК  

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2011 р. № 1049 

1. Цей Порядок встановлює процедуру організації та 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка (далі - конкурс) за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів (далі - бюджетні кошти), 

та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) 

програм (проектів, заходів), визнаних переможцями 

конкурсу. 

 

 

1. Цей Порядок встановлює процедуру організації та 

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка (далі - конкурс) за рахунок коштів 

державного і місцевих бюджетів (далі - бюджетні кошти), 

та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) 

програм (проектів, заходів), визнаних переможцями 

конкурсу. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#n15
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Дія цього Порядку поширюється на передбачені 

законом та рішеннями органів місцевого самоврядування 

випадки надання фінансової підтримки інститутам 

громадянського суспільства за рахунок бюджетних 

коштів. 

 

Дія цього Порядку не поширюється на передбачені 

законами випадки надання фінансової підтримки за 

рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-

спортивним товариствам, громадським об’єднанням 

фізкультурно-спортивної спрямованості, Всеукраїнській 

громадській організації “Спортивна студентська спілка 

України”, громадській організації “Українська федерація 

учнівського спорту”, а також Молодіжній організації 

“Пласт - Національна скаутська організація України” у 

2017-2019 та 2021 роках, національним творчим спілкам та 

їх регіональним осередкам. 

 

Дія цього Порядку поширюється на передбачені законом 

та рішеннями органів місцевого самоврядування випадки 

надання фінансової підтримки інститутам громадянського 

суспільства за рахунок бюджетних коштів. 

 

 

Дія цього Порядку не поширюється на передбачені 

законами випадки надання фінансової підтримки за 

рахунок бюджетних коштів фізкультурно-спортивному 

товариству “Динамо” України, громадським 

об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, 

Всеукраїнській громадській організації “Спортивна 

студентська спілка України”, громадській організації 

“Українська федерація учнівського спорту”, а також 

Молодіжній організації “Пласт - Національна скаутська 

організація України” у 2017-2019 та 2021 роках, 

національним творчим спілкам та їх регіональним 

осередкам. 

… 

 

Перелік 

всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування, суб’єктів паралімпійського 

руху, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, 

(Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596 «Про затвердження переліків 

закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, 

паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивного 

спрямування, суб’єктів паралімпійського руху, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету») 

Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство 

“Колос”, м. Київ 

Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство 

“Колос”, (м. Київ), яке отримує фінансову підтримку з 
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Національний комітет спорту інвалідів, м. Київ 

 

Підприємство об’єднання громадян “Медіа центр 

НКСІУ”, м. Київ 

 

Національний олімпійський комітет, м. Київ 

 

Спортивний комітет України, м. Київ 

 

Фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України, 

м. Київ 

 

Фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”, м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

державного бюджету відповідно до Порядку проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 

(Офіційний вісник України, 2021 р., № 64, ст. 4021) 

 

Національний комітет спорту інвалідів, м. Київ 

 

Підприємство об’єднання громадян “Медіа центр 

НКСІУ”, м. Київ 

 

Національний олімпійський комітет, м. Київ 

 

Спортивний комітет України, м. Київ 

 

Фізкультурно-спортивне товариство “Динамо” України, 

м. Київ 

 

Фізкультурно-спортивне товариство “Спартак”, м. Київ, 

яке отримує фінансову підтримку з державного 

бюджету відповідно до Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 

(Офіційний вісник України, 2021 р., № 64, ст. 4021) 
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Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариств о 

“Україна”, м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивна студентська спілка України, м. Київ 

 

Українська федерація учнівського спорту, м. Київ 

 

Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариств о 

“Україна”, м. Київ, яке отримує фінансову підтримку з 

державного бюджету відповідно до Порядку проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 

(Офіційний вісник України, 2021 р., № 64, ст. 4021) 

 

Спортивна студентська спілка України, м. Київ 

 

Українська федерація учнівського спорту, м. Київ 

 
 
 

Міністр молоді та спорту України                                                                                                                 Вадим ГУТЦАЙТ 

« ___ » « _____________ » 2022 р. 
 

 


