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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

 

1. Мета 

Проект акта розроблено з метою ефективного розподілу коштів, 

передбачених у державному бюджеті для підтримки фізкультурно-спортивних 

товариств для створення умов залучення усіх верств населення України до занять 

фізичною культурою. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект акта розроблено відповідно до пункту 7 витягу з протоколу № 139 

засідання Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2021 року. 

У 2020 – 2021 роках було проведено огляд витрат державного бюджету у 

сфері молоді та спорту в частині фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування, під час якого було здійснено 

опрацювання матеріалів чинного законодавства щодо діяльності громадських 

організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні, їх актуальності й 

відповідності цілям та завданням державної політики, використання бюджетних 

коштів (зокрема з урахуванням бюджетних запитів, паспортів бюджетних 

програм, звітів про їх виконання, результатів ефективності бюджетних програм) 

за останні три роки, розрахунків обсягів бюджетних коштів, їх розподілу за 

напрямами використання бюджетних коштів, а також оцінка методики 

відповідних розрахунків. 

За результатами огляду витрат виявлено ряд проблем, що потребують  

опрацювання: 

- значна частина актів, які визначають процес використання бюджетних 

коштів та велика кількість результативних показників;  

- відсутність нормативно-правових актів, у тому числі щодо статистичних 

показників, за результатами аналізу яких можливо приймати рішення для 

вирішення проблемних питань; 

- відсутність належного контролю за діяльністю  громадських об’єднань 

фізкультурно-спортивного спрямування та формуванням показників їх 

фінансової підтримки з державного бюджету; 

- відсутність КРІ (результатів діяльності) громадських об’єднань 

фізкультурно-спортивного спрямування; 

- відсутність конкурентного середовища з отримання фінансової підтримки. 

Для усунення виявлених проблем вирішено запровадити конкурсні умови 

на здійснення окремих заходів із залучення населення до фізичної активності та 

занять спортом. 

 

Реалізація проекту акта сприятиме підвищенню ефективності та 

результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на 

здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та занять 

фізичною культурою, що забезпечить конкурентне середовище діяльності 



2 
 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування, дасть 

можливість контролювати і прораховувати ризики, аналізувати і оперативно 

управляти фінансовими ресурсами. Крім того  може забезпечити чітке виконання 

державної політики з надання фізкультурно-оздоровчих послуг. 

 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом акта пропонується врегулювати питання щодо надання 

фінансової підтримки всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам 

для виконання загальнодержавних програм і здійснення фізкультурно-

оздоровчих заходів шляхом внесення змін до: 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки громадських об’єднань фізкультурно-спортивного 

спрямування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                   

від 23 березня 2011 р. № 294 (в частині фінансової підтримки фізкультурно-

спортивних товариств); 

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 (в частині надання 

фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам, громадським 

об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування шляхом проведення 

конкурсу на організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності та проведення 

фізкультурно-оздоровчих заходів); 

Переліку 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» (в частині уточнення механізму надання фінансової 

підтримки з державного бюджету фізкультурно-спортивним товариствам 

«Колос», «Спартак» і «Україна»). 

 

4. Правові аспекти  

Акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проекту акта: 

Бюджетний кодекс; 

Закон України «Про фізичне культуру і спорт»; 

Положення про Міністерство молоді та спорту України, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від  2 липня 2014 р. № 220. 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація акта буде забезпечуватися за рахунок видатків, передбачених у 

державному бюджеті та відповідних місцевих бюджетах.  

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект акта не виносився на громадське обговорення. 

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, тому не потребує погодження із Всеукраїнською 

асоціацією громад, Асоціацією міст України та Українською асоціацією 

районних та обласних рад. 

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує 

погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, 

їхніми об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій 

роботодавців. 

 Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує 

погодження з Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та 

всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їхніми 

спілками. 

Проект акта не стосується функціонування і застосування української мови 

як державної, тому не потребує погодження з Уповноваженим із захисту 

державної мови. 

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, 

тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій, а також наведення ступеня відображення 

рекомендацій, наданих зазначеним органом. 
 

7. Оцінка відповідності 

У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією; 

створюють підстави для дискримінації.   

Проект акта буде надісланий до Національного агентства з питань 

запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної 

експертизи.  

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська ґендерно-правова експертизи не проводилися. 
 

 

8. Прогноз результатів 

Очікуваний результат реалізації акта – сприятиме підвищенню ефективності 

та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на 

здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та занять 

фізичною культурою, що забезпечить конкурентне середовище діяльності 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування, дасть 
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можливість контролювати і прораховувати ризики, аналізувати і оперативно 

управляти фінансовими ресурсами. Крім того  може забезпечити чітке виконання 

державної політики з надання фізкультурно-оздоровчих послуг. 

Ризики, пов’язані з реалізацією акта, відсутні. 

За предметом правового регулювання реалізація акта не матиме впливу на 

ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи 

зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості 

населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я 

населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 

середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 

повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами; інші 

суспільні відносини. 

 

Інформація щодо впливу реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін: 

 
 

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

 

Пояснення очікуваного 

впливу 

Органи державної влади та 

місцевого самоврядування 

Позитивний Покращення якості 

проведення заходів, 

збільшення залучення 

населення до занять 

фізичною культурою. 

 

 

Міністр молоді та спорту України                                                Вадим ГУТЦАЙТ 

« ___ » « _____________ » 2022 р. 
 


