
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РOКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2 

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020  роки за бюджетними програмами 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні  

прогнозні показники 

Найменування Код 2019 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2020 рік (прогноз) 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні прогнозні 

показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 

на 2019 і 2020 роках 

7 

(тис. грн.) 

 24 581,4  470 430,8  56 245,7  473 574,9 Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна 

реабілітація 

3401110 

2110 Оплата праці  95 217,5  102 673,6 

2120 Нарахування на оплату праці  11 240,0  12 130,3 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
 16 868,1  436,1  10 246,0  170,0 

2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали 
 6 130,9  2 113,0  4 623,6  860,0 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

 69 437,7  9 581,7  54 685,3  5 984,3 

2250 Видатки на відрядження  75 255,5  44 114,9  90 037,1  17 567,1 

2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
 142,8  151,2 

2610 Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

 20 383,1  21 622,5 

2700 Соціальне забезпечення  128 899,3  114 261,2 

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

 10 240,7  7 967,5 

3210 Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

 39 759,3  52 032,5 

ВСЬОГО  473 574,9  56 245,7  470 430,8  24 581,4 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти) 

За даною бюджетною програмою існує потреба в додаткових коштах на 2019 рік в сумі 56 245,7 тис. грн., для організації, проведення та забезпечення участі українських спортсменів-

інвалідів у спортивних заходах, а саме: 

52 всеукраїнських змаганнях на суму 14 502,2 тис. грн. 

127  навчально-тренувальних зборах, що проводяться в Україні на суму 36 182,5 тис. грн. 

2 навчально-тренувальних зборах, що проводяться за кордоном на суму 5 561,0 тис.грн.     

 

За даною бюджетною програмою існує потреба в додаткових коштах на 2020 рік в сумі 24 581,4 тис. грн., для організації, проведення та забезпечення участі українських спортсменів-

інвалідів у спортивних заходах, а саме: 

52 всеукраїнських змаганнях на суму 14 502,7 тис. грн. 

37 навчально-тренувальних зборах, що проводяться в Україні на суму 10 078,7 тис. грн. 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 



№  

з/п 

Найменування Одиниця  

виміру 

 2019 рік (прогноз)  

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

Джерело інформації  2019 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових 

  коштів 

 2020 рік (прогноз)  

в межах  

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

 2020 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

затрат 

од.  1  Кількість навчально-тренувальних зборів в Україні Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 110,0  127,0  112,0  37,0 

од.  2  Кількість навчально-тренувальних зборів за кордоном Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 27,0  2,0  18,0 

од.  3  Кількість всеукраїнських змагань Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 34,0  52,0  34,0  52,0 

продукту 

од.  1  Кількість людино-днів проведених зборів в Україні Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів 

 40 850,0  44 725,0  39 365,0  11 488,0 

од.  2  Кількість людино-днів проведених зборів за кордоном Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів 

 9 864,0  1 526,0  8 781,0 

од.  3  Кількість людино-днів участі у всеукраїнських 

змаганнях 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України, кошториси на 

проведення спортивних 

заходів 

 22 171,0  33 963,0  22 170,0  33 964,0 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми 

Невиділення додаткових коштів на обладнання довгострокового використання призведе до неможливості забезпечення належної підготовки спортсменів-інвалідів національних 

збірних команд України та як наслідок  неможливість успішного виступу українських спортсменів на всіх необхідних міжнародних змаганнях. 



необхідно 

додатково (+) 

індикативні  

прогнозні показники 

Найменування Код 2019 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2020 рік (прогноз) 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні прогнозні 

показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 

на 2019 і 2020 роках 

7 

(тис. грн.) 

 489 577,3  1 722 422,5  592 653,6  1 464 404,3 Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та 

резервного спорту 

3401220 

2110 Оплата праці  365 846,5  9 357,2  394 918,0  10 093,7 

2120 Нарахування на оплату праці  80 486,6  2 058,6  86 881,8  2 220,6 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

 56 940,7  16 025,5  58 228,4  18 320,6 

2220 Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали 
 10 442,8  5 907,1  17 017,7  13 929,0 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 
 275 222,1  150 914,2  315 999,6  130 761,7 

2250 Видатки на відрядження  398 714,7  279 405,2  532 173,5  207 269,3 

2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 3 279,2  69,8  3 472,4  73,1 

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

 140 259,5  118 831,5  177 135,9  99 889,6 

2610 Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

 5 121,0  5 121,0 

2630 Поточні трансферти урядам 

іноземних держав та 

міжнародним організаціям 

 3 564,7  3 731,9 

2700 Соціальне забезпечення  124 516,5  127 732,3 

2800 Інші поточні видатки  10,0  10,0 

3110 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

 7 019,7  7 019,7 

3210 Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, 

організаціям) 

 3 064,8 

ВСЬОГО  1 464 404,3  592 653,6  1 722 422,5  489 577,3 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти) 

         Додатковий бюджетний запит для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту на 2019 рік складає 3 064,8 тис. грн. на проведення капітального ремонту та  

придбання обладнання, інвентарю довгострокового використання для баз олімпійської підготовки державної форми власності. 

         З метою належної підготовки спортсменів "Державного центру олімпійської підготовки з біатлону" у 2019-2020 роках  існує потреба в додаткових коштах в сумі 6 629,4 тис.грн. 

та 6 171,7 тис. грн. відпвідно на  проведення 11 навчально-тренувальних зборів за кордоном щороку.     

        Додаткова потреба в коштах на забезпечення діяльності у 2019-2020  роках Державного центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду складає 14 623,8 та 14 867,0 тис. грн. 

відповідно та Державного центру олімпійської підготовки з зимових видів спорту 47 316,6 та 47 975,3 тис. гривень.  

      

        Для того, щоб  забезпечення в повному всі обсязі видатків з олімпійських видів спорту на  2019 році необхідно додатково 505 575,9 тис.грн. з них на: 

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму  122 571,0 тис.грн.; 



- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 175 126,1 тис.грн.;   

- організацію та проведення  міжнародних змагань в Україні на загальну суму 10 064,4 тис.грн.; 

- забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 165 143,6 тис.грн.; 

- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 32 670,8 тис.грн.; 

 

        Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з олімпійських видів спорту на 2020 

 році необхідно додатково  416 298,3 тис.грн. з них на: 

- організацію та проведення  навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 98 814,1 тис.грн.; 

- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 27 794,5 тис.грн.; 

- забезпечення участі українських спортсменів у  міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 139 271,4 тис.грн.;   

- організацію та проведення міжнародних змагань в Україні на загальну сум 24 052,0 тис.грн.; 

- забезпеченні участі українських спортсменів у навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 126 366,3 тис.грн. 

 

        Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з неолімпійських видів спорту на 2019 році необхідно додатково 15 443,1 тис.грн. з них на: 

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму  3 736,7 тис.грн.; 

- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 4 386,1 тис.грн.; 

- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 4 893,1 тис.грн.;   

- організацію та проведення  міжнародних змагань в Україні на загальну суму 147,2 тис.грн.; 

- забезпеченні участі українських спортсменів у  навчально-тренувальних зборах за кордоном на загальну суму 280,0 тис.грн.; 

- організацію проведення міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь 

національні збірні команди України на загальну суму 1 059,4 тис.грн.; 

- організацію та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму 799,2 

тис.грн.; 

- забезпечення участі національних збірних команд у міжнародному змаганні серед представників окремих верств населення, що провояться в Україні на загальну суму 141,4 тис.грн. 

 

        Для того, щоб забезпечення в повному обсязі всі видатки з неолімпійських видів спорту на 2020 році необхідно додатково 4 264,9 тис.грн. з них на: 

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів в Україні на загальну суму 36,1 тис.грн.; 

- організацію та проведення всеукраїнських змагань на загальну суму 1 450,0 тис.грн.; 

- забезпечення участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях за кордоном на загальну суму 1 778,3 тис.грн.;   

- організацію проведення міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь 

національні збірні команди України на загальну суму 1 000,3 тис.грн.; 

- організацію та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей на загальну суму  0,2 

тис.гривень. 

№  

з/п 
Найменування Одиниця  

виміру 

 2019 рік (прогноз)  

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

Джерело інформації  2019 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових 

  коштів 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 

 2020 рік (прогноз)  

в межах  

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

 2020 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

затрат 



од.  1  Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів 

спорту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 367,0  42,0  378,0  51,0 

од.  2  Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів 

спорту, що проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 17,0  2,0  28,0  1,0 

од.  3  Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів 

спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть 

участь українські спортсмени 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 665,0  121,0  679,0  126,0 

од.  4  Кількість навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту, що проводяться на 

території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 515,0  90,0  472,0  130,0 

од.  5  Кількість навчально-тренувальних зборів з 

олімпійських видів спорту, що проводяться за 

кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 132,0  126,0  141,0  107,0 

од.  6  Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських 

видів спорту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 165,0  1,0  168,0 

од.  7  Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів 

спорту, що проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 1,0  1,0  1,0 

од.  8  Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів 

спорту, що проводяться за кордоном, в яких беруть 

участь українські спортсмени 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 181,0  1,0  192,0 

од.  9  Кількість навчально-тренувальних зборів з 

неолімпійських видів спорту, що проводяться на 

території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 67,0  2,0  62,0 

од.  10  Кількість навчально-тренувальних зборів з 

неолімпійських видів спорту, що проводяться за 

кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 2,0  3,0 

од.  11  Кількість міжнародних змагань серед представників 

окремих верств населення, представників окремих 

галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть 

участь національні збірні команди України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 19,0  11,0  16,0 



од.  12  Кількість спортивних змагань загальнодержавного 

рівня серед представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 42,0  12,0  27,0 

од.  13  Кількість міжнародних змагань серед представників 

окремих верств населення, представників окремих 

галузей, що проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України 

 3,0  3,0  2,0 

од.  14  Кількість ставок працівників ЦОП з біатлону Штатний розпис  50,0  50,0 

од.  15  в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з 

біатлону 
Штатний розпис  8,0  8,0 

чол.  16  Середньорічна кількість спортсменів постійного 

складу ЦОП з біатлону 

Список спортсменів 

ЦОП з біатлону 

 26,0  26,0 

чол.  17  Середньорічна кількість спортсменів змінного складу 

ЦОП з біатлону 

Список спортсменів 

ЦОП з біатлону 

 58,0  58,0 

од.  18  Кількість навчально-тренувальних зборів на території 

України, які будуть проведені ЦОП з біатлону 

Календарний план 

заходів ЦОПу з біатлону 

 11,0  11,0 

од.  19  Кількість проведених ЦОП з біатлону навчально-

тренувальних зборів за кордоном 

Календарний план 

заходів ЦОПу з біатлону 

 14,0  11,0  14,0  11,0 

од.  20  Кількість ставок працівників ЦОП зі стрибків у воду Штатний розпис  25,0  25,0 

од.  21  в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП зі 

стрибків у воду 
Штатний розпис  10,0  10,0 

чол.  22  Середньорічна кількість спортсменів постійного 

складу ЦОП зі стрибків у воду 

Список спортсменів 

ЦОП зі стрибків у воду 

 28,0  28,0 

чол.  23  Середньорічна кількість спортсменів змінного складу 

ЦОП зі стрибків у воду 

Список спортсменів 

ЦОП зі стрибків у воду 

 12,0  12,0 

од.  24  Кількість всеукраїнських змагань, в яких приймають 

участь спортсмени ЦОП зі стрибків у воду 

Календарний план 

заходів ЦОП з 

художньої гімнастики 

 11,0  11,0 

од.  25  Кількість навчально-тренувальних зборів на території 

України, які будуть проведені ЦОП зі стрибків у воду 

Календарний план 

заходів ЦОП зі стрибків 

у воду 

 10,0  10,0 

тис.грн.  27  Кошторисна вартість робіт з проведення капітального 

ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки 

державної форми власності 

Проектно-кошторисна 

документація, договір 

 2 680,0 

тис.грн.  28  Загальна вартість обладнання та інвентарю 

довгострокового використання, придбаного для баз 

олімпійської підготовки державної форми власності 

Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 384,8 

од.  29  Кількість ставок працівників ЦОП з зимових видів 

спорту 
Штатний розпис  66,0  66,0 

од.  30  в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП з 

зимових видів спорту 

Штатний розпис  42,0  42,0 

од.  31  Середньорічна кількість спортсменів ЦОП з зимових 

видів спорту 

Штатний розпис, список 

спортсменів ЦОП з 

зимових видів спорту 

 90,0  90,0 

чол.  32  Середньорічна кількість спортсменів постійного 

складу ЦОП з зимових видів спорту 

Список спортсменів 

ЦОП з зимових видів 

спорту 



од.  33  Кількість навчально-тренувальних зборів на території 

України, які будуть проведені ЦОП з зимових видів 

спорту 

Календарний план 

заходів ЦОП з зимових 
видів спорту, кошториси 

ЦОП з зимових видів 

спорту на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 80,0  80,0 

од.  34  Кількість спортивних заходів, які будуть проведені в 

рамках Експерименту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, договір між 

Мінмолодьспортом та 

федераціями 

 469,0  334,0  491,0  301,0 

од.  35  з них, спортивні заходи, які проводяться із залученням 

бюджетних коштів 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, договір між 

Мінмолодьспортом та 

федераціями 

 281,0  334,0  303,0  301,0 

продукту 

од.  1  Прогнозна кількість винагород, яку отримають 

спортсмени, за зайняті І-ІІІ місця на змаганнях 

міжнародного рівня 

Протокол змагань  2 236,0  3 856,0  2 549,0  3 856,0 

од.  2  Прогнозна кількість винагород, яку отримають 

тренери, за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на 

змаганнях міжнародного рівня 

Накази 

Мінмолодьспорту 

 2 098,0  3 596,0  2 399,0  3 596,0 

од.  3  Кількість людино-днів проведення всеукраїнських 

змагань з олімпійських видів спорту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 
управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 371 512,0  108 044,0  420 066,0  83 995,0 

од.  4  Кількість людино-днів проведення міжнародних 

змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться 

на території України 

Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 13 274,0  1 009,0  8 135,0  1 359,0 

од.  5  Кількість людино-днів участі у міжнародних 

змаганнях з олімпійських видів спорту, що 

проводяться за кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 
управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 71 276,0  15 701,0  77 896,0  10 817,0 



од.  6  Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 

з олімпійських видів спорту, що проводяться на 

території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 190 220,0  59 417,0  200 293,0  45 038,0 

од.  7  Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 

з олімпійських видів спорту, що проводяться за 

кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 27 829,0  26 238,0  33 087,0  21 298,0 

од.  8  Кількість людино-днів проведення всеукраїнських 

змагань з неолімпійських видів спорту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 285 439,0  62 067,0  270 141,0  13 126,0 

од.  9  Кількість людино-днів проведення міжнародних 

змагань з неолімпійських видів спорту, що 

проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 1 048,0  500,0  640,0 

од.  10  Кількість людино-днів участі у міжнародних 

змаганнях з неолімпійських видів спорту, що 

проводяться за кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 32 318,0  979,0  37 314,0 

од.  11  Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 

з неолімпійських видів спорту, що проводяться на 

території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 37 491,0  2 373,0  39 598,0 



од.  12  Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів 

з неолімпійських видів спорту, що проводяться за 

кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 266,0  1 228,0 

од.  13  Кількість людино-днів участі у міжнародних змагань 

серед представників окремих верств населення, 
представників окремих галузей, що проводяться за 

кордоном, в яких беруть участь національні збірні 

команди України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 4 446,0  908,0  2 848,0 

од.  14  Кількість людино-днів проведених спортивних змагань 

загальнодержавного рівня серед представників 

окремих верств населення, представників окремих 

галузей 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 69 404,0  3 911,0  65 985,0 

од.  15  Кількість людино-днів участі у міжнародних змагань 

серед представників окремих верств населення, 
представників окремих галузей, що проводяться на 

території України. 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів 

 1 600,0  651,0  1 432,0 

од.  16  Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону 

навчально-тренувальних зборів на території України 

Календарний план 

заходів ЦОП з біатлону, 
кошториси ЦОП з 

біатлону на проведення 

спортивних заходів 

 2 707,0  2 707,0 

од.  17  Кількість людино-днів проведених ЦОП з біатлону 

навчально-тренувальних зборів за кордоном 

Календарний план 

заходів ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з 

біатлону на проведення 

спортивних заходів 

 3 228,0  2 202,0  3 380,0  2 050,0 

од.  18  Кількість людино-днів участі спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду у всеукраїнських змаганнях 

Календарний план 

заходів ЦОП зі стрибків 

у воду, кошториси ЦОП 

зі стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів 

 845,0  845,0 



од.  19  Кількість людино-днів проведених ЦОП зі стрибків у 

воду навчально-тренувальних зборів на території 

України 

Календарний план 

заходів ЦОП зі стрибків 
у воду, кошториси ЦОП 

зі стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів 

 9 960,0  9 960,0 

од.  20  Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів 

придбаного для підготовки спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду 

Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 
договір, видаткова 

накладна 

 324,0  324,0 

од.  21  Кількість одиниць придбаного спортивного 

обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для підготовки спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду 

Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 7,0  7,0 

од.  22  Кількість людино-днів участі спортсменів Західного 

ЦОП з легкої атлетики у всеукраїнських змаганнях 

Календарний план 

заходів ЦОП з 
художньої гімнастики, 

кошториси ЦОП з 

художньої гімнастики на 

проведення спортивних 

заходів 

 705,0  693,0 

од.  23  Кількість людино-днів проведених Західним ЦОП з 

легкої атлетики навчально-тренувальних зборів на 

території України 

Календарний план 

заходів ЦОП з 
художньої гімнастики, 

кошториси ЦОП з 

художньої гімнастики на 

проведення спортивних 

заходів 

 7 671,0  7 870,0 

од.  24  Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів 

придбаного для підготовки спортсменів Західного 

ЦОП з легкої атлетики 

Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 
договір, видаткова 

накладна 

 818,0  818,0 

од.  25  Кількість людино-днів проведених ЦОП з зимових 

видів спорту навчально-тренувальних зборів на 

території України 

Календарний план 
заходів ЦОП з зимових 

видів спорту, кошториси 

ЦОП на проведення 

спортивних заходів 

 24 444,0  24 444,0 

од.  26  Кількість одиниць малоцінних предметів, матеріалів 

придбаного для підготовки спортсменів ЦОП з 

зимових видів спорту 

Перелік затверджений 

Мінмолодьспортом, 
договір, видаткова 

накладна 

 1 720,0  1 720,0 

од.  27  Кількість одиниць придбаного  обладнання та 

інвентарю довгострокового використання для 

підготовки спортсменів ЦОП з зимових видів спорту 

Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 398,0  398,0 

кв. м.  28  Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної 

форми власності, на яких проведено капітальний 

ремонт 

Проектно-кошторисна 

документація, акти 

виконаних робіт 

 2 835,0 

од.  29  Кількість придбаного обладнання та інвентарю 

довгострокового використання для баз олімпійської 

підготовки державної форми власності 

Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 2,0 



чол.  30  Загальна кількість спортсменів, які візьмуть участь у 

спортивних заходах в рамках проведення 

Експерименту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

національних федерацій 

на проведення 

спортивних заходів 

 36 597,0  16 982,0  39 433,0  12 902,0 

чол.  31  з них, які візьмуть участь у заходах, які проводяться із 

залученням бюджетних коштів 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

національних федерацій 
на проведення 

спортивних заходів 

 20 036,0  16 982,0  22 872,0  12 902,0 

ефективності 

грн.  1  Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-

ІІІ місця на змаганнях міжнародного рівня 

Нормативно-правові 

акти Президента 

України, Кабінету 

Міністрів України, 

накази Мінмолодьспорту 

 13 122,8  4 728,8  11 557,7  4 728,8 

грн.  2  Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті 

спортсменом І-ІІІ місця на змаганнях міжнародного 

рівня 

Нормативно-правові 

акти Президента 

України, Кабінету 

Міністрів України, 

накази Мінмолодьспорту 

 12 614,5  4 353,4  10 982,6  4 353,4 

грн.  3  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 106,7  7,5  116,8 

грн.  4  Середні витрати на проведення 1 людино-дня  
міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що 

проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 
України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 1 014,7  270,3  2 825,3  1 423,3 



грн.  5  Середні витрати на 1 людино-день участі у 

міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, 

що проводяться за кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 3 897,6  1 060,8  4 514,8  787,5 

грн.  6  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів 

спорту, що проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 
України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 626,1  166,1  699,0  116,5 

грн.  7  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів 

спорту, за кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 3 011,5  1 027,5  3 340,9  722,9 

грн.  8  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 
на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 33,8  6,6  49,2  2,8 

грн.  9  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, 

що проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 133,6  51,9  268,9 



грн.  10  Середні витрати на 1 людино-день участі у 

міжнародних змаганнях з неолімпійських видів 

спорту, що проводяться за кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 2 117,3  84,7  2 690,1  47,7 

грн.  11  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 

спорту на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 
України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 493,1  64,4  536,2  0,9 

грн.  12  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 

спорту, що проводяться за кордоном 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 
"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 2 144,6  1 052,7  609,2 

грн.  13  Середні витрати на 1 людино-день участі у 

міжнародних змагань серед представників окремих 

верств населення, представників окремих галузей, що 

проводяться за кордоном, в яких беруть участь 

національні збірні команди України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 
на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 269,9  152,1  928,5  351,3 

грн.  14  Середні витрати на проведення 1 людино-дня 

спортивних змагань загальнодержавного рівня серед 

представників окремих верств населення, 

представників окремих галузей 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 42,9  8,6  45,6 



грн.  15  Середні витрати на 1 людино-день участі у 

міжнародних змагань серед представників окремих 

верств населення, представників окремих галузей, що 

проводяться на території України 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, кошториси 

управління 

"Укрспортзабезпечення" 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 202,3  4,3  240,1 

грн.  16  Середній обсяг витрат на одного спортсмена 

постійного складу ЦОП з біатлону 

Календарний план 

заходів ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з 

біатлону на проведення 
спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП 

з біатлону 

 328 282,5  78 921,4  353 917,3  73 472,7 

грн.  17  Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного 

складу ЦОП з біатлону 

Календарний план 

заходів ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з 

біатлону на проведення 
спортивних заходів, 

договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП 

з біатлону 

 150 644,0  78 921,5  156 106,0  73 472,6 

грн.  18  в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з 

біатлону 1 людино-дня  навчально-тренувальних 

зборів в Україні 

Календарний план 

заходів ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з 

біатлону на проведення 
спортивних заходів, 

авансові звіти 

 1 041,3  1 041,3 

грн.  19  в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з 
біатлону 1 людино-дня  навчально-тренувальних 

зборів за кордоном 

Календарний план 

заходів ЦОП з біатлону, 

кошториси ЦОП з 

біатлону на проведення 
спортивних заходів, 

авансові звіти 

 3 010,8  3 010,8 

грн.  21  Середня вартість проведення капітального ремонту 1 
кв. м. об'єктів баз олімпійської підготовки державної 

форми власності 

Акти виконаних робіт, 

договори 

 945,3 

грн.  22  Середня вартість одиниці придбанного обладнання, 

інвентарю довгострокового користування для баз 

олімпійської підготовки державної форми власності 

Договір, видаткова 

накладна 

 192 400,0 



грн.  23  Середній обсяг витрат на одного спортсмена 

постійного складу ЦОП зі  стрибків у воду 

Календарний план 

заходів ЦОП зі стрибків 
у воду, кошториси ЦОП 

зі стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів, договори, 

авансові звіти, видаткові 

накладні, список 

спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду 

 261 138,6  261 138,6 

грн.  24  Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного 

складу ЦОП зі  стрибків у воду 

Календарний план 

заходів ЦОП зі стрибків 

у воду, кошториси ЦОП 

зі стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів, договори, 

авансові звіти, видаткові 
накладні, список 

спортсменів ЦОП зі 

стрибків у воду 

 261 138,6  261 138,6 

грн.  25  в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі 

спортсменів ЦОП зі стрибків у воду у всеукраїнських 

змаганнях 

Календарний план 

заходів ЦОП зі стрибків 

у воду, кошториси ЦОП 

зі стрибків у воду на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 797,0  797,0 

грн.  26  в тому числі середні витрати на проведення ЦОП зі 

стрибків у воду 1 людино-дня  навчально-

тренувальних зборів в Україні 

Календарний план 

заходів ЦОП зі стрибків 

у воду, кошториси ЦОП 

зі стрибків у воду на 
проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 9 633,8  9 633,8 

грн.  27  Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів 

ЦОП зі стрибків у воду 

Штатний розпис, 

розрахункова відомість 

 10 790,8  11 644,2 

грн.  28  Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку 

штатного тренера ЦОП зі стрибків уводу 

Штатний розпис, список 

спортсмені ЦОП зі 

стибків у воду 

 2,8  2,8 

грн.  29  Середня вартість одиниці придбаних малоцінних 

предметів, матеріалів для забезпечення підготовки 

спортсменів ЦОП зі стрибків у воду 

Договір, видаткова 

накладна 

 943,4  943,4 

грн.  30  Середня вартість одиниці придбаного спортивного 

обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для забезпечення підготовки 

спортсменів ЦОП зі стрибків у воду 

Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, 

договір, видаткова 

накладна 

 70 614,3  70 614,3 



грн.  31  в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі 

спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики у 

всеукраїнських змаганнях 

Календарний план 

заходів ЦОП з зимових 
видів спорту, кошториси 

ЦОП з зимових видів 

спорту на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 524,4  560,0 

грн.  32  в тому числі середні витрати на проведення Західного 

ЦОП з легкої атлетики 1 людино-дня  навчально-

тренувальних зборів в Україні 

Календарний план 

заходів ЦОП з легкої 

атлетики, кошториси 

ЦОП з легкої атлетики 

на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 729,7  741,0 

грн.  33  Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів 

Західного ЦОП з легкої атлетики 

Штатний розпис, 

розрахункова відомість 

 10 898,0  11 760,4 

грн.  34  Середньорічна кількість спортсменів на 1 ставку 

штатного тренера Західного ЦОП з легкої атлетики 

Штатний розпис, список 

спортсмені ЦОП з легкої 

атлетики 

 5,0  5,0 

грн.  35  Середня вартість одиниці придбаних малоцінних 

предметів, матеріалів для забезпечення підготовки 

спортсменів Західного ЦОП з легкої атлетики 

Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом, 
договір, видаткова 

накладна 

 1 169,9  1 228,2 

грн.  36  Середній обсяг витрат на одного спортсмена 

постійного складу Східного ЦОП з легкої атлетики 

Календарний план 

заходів Східного ЦОП з 

легкої атлетики, 

кошториси Східного 

ЦОП з легкої атлетики 

на проведення 

спортивних заходів, 
договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, 

список спортсменів 

Східного ЦОП з легкої 

атлетики 

 269 915,8  284 138,1 

грн.  37  Середній обсяг витрат на одного спортсмена 

постійного складу ЦОП з зимових видів спорту 

Календарний план 

заходів ЦОП з зимових 

видів спорту, кошториси 

ЦОП з зимових видів 

спорту на проведення 

спортивних заходів, 
договори, авансові звіти, 

видаткові накладні, 

список спортсменів ЦОП 

з зимових видів спорту 

 452 459,8  459 742,5 

грн.  38  в тому числі середні витрати на проведення ЦОП з 
зимових видів спорту 1 людино-дня  навчально-

тренувальних зборів в Україні 

Календарний план 

заходів ЦОП з зимових 

видів спорту, кошториси 

ЦОП з зимових видів 
спорту на проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 1 081,3  1 081,3 



грн.  39  Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів 

ЦОП з зимових видів спорту 

Штатний розпис, 

розрахункова відомість 

 9 934,5  10 720,4 

грн.  40  Середньорічна кількість спортсменів постійного 
складу на 1 ставку штатного тренера ЦОП з зимових 

видів спорту 

Штатний розпис, список 

спортсмені ЦОП з 

зимових видів спорту 

 2,1  2,1 

грн.  41  Середня вартість одиниці придбаних малоцінних 

предметів, матеріалів для забезпечення підготовки 

спортсменів ЦОП з зимових видів спорту 

Договір, видаткова 

накладна 

 3 169,8  3 169,8 

грн.  42  Середня вартість одиниці придбаного спортивного 

обладнання та інвентарю довгострокового 

використання для забезпечення підготовки 

спортсменів ЦОП з зимових видів спорту 

Перелік, затверджений 

Мінмолодьспортом 

 16 395,5  16 395,5 

грн.  43  Середні витрати на забезпечення одного спортсмена, 

якій візьме участь у спортивних заходах в рамках 

проведення Експерименту 

Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, авансові звіти 

 4 113,4  914,1  4 752,8  736,9 

якості 

од.  1  Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня  з олімпійських видів спорту 

Протоколи змагань  477,0  135,0  485,0  116,0 

чол.  2  Кількість підготовлених майстрів спорту України з 

олімпійських видів спорту 

Накази 

Мінмолодьспорту 

 905,0  416,0  905,0  416,0 

чол.  3  Кількість підготовлених майстрів спорту 

міжнародного класу з олімпійських видів спорту 

Накази 

Мінмолодьспорту 

 86,0  111,0  86,0  111,0 

чол.  4  Кількість підготовлених майстрів спорту України  з 

неолімпійських видів спорту 

Накази 

Мінмолодьспорту 

 1 500,0  380,0  1 600,0  380,0 

чол.  5  Кількість підготовлених майстрів спорту 

міжнародного класу   з неолімпійських видів спорту 

Накази 

Мінмолодьспорту 

 193,0  72,0  203,0  72,0 

од.  6  Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту 

Протоколи змагань  2 600,0  440,0  2 700,0  440,0 

чол.  7  Кількість спортсменів постійного складу ЦОП з 

біатлону, які займуть I-III місця на міжнародних 

змаганнях в поточному році 

Протоколи змагань  10,0  2,0  10,0  2,0 

чол.  8  Кількість спортсменів ЦОП з гімнастики художньої, 

які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в 

поточному році 

Протоколи  змагань  3,0  3,0 

од.  9  Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня серед представників окремих 

верств населення та окремих галузей 

Протоколи змагань  53,0  34,0  56,0  34,0 

од.  10  Кількість баз олімпійської підготовки державної 

форми власності, технічний стан яких поліпшено 

Перелік, затверджений 
Мінмолодьспортом, акти 

виконаних робіт, 

договори 

 1,0 

чол.  11  Кількість спортсменів ЦОП зі стрибків у воду, які 

займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в 

поточному році 

Протоколи  змагань  4,0  5,0 

чол.  12  Кількість спортсменів ЦОП з зимових видів спорту, 

які займуть I-III місця на міжнародних змаганнях в 

поточному році 

Протоколи змагань  25,0  30,0 



од.  13  Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих 

українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня з олімпійських видів спорту, в 

рамках залучення національних федерацій до 

Експерименту 

Протоколи змагань  152,0  12,0  152,0  12,0 

відс.  14  Частка спортивних заходів, які будуть проведені 

національними федераціями в рамках Експерименту, у 

загальній кількості спортивних заходів з олімпійських 

видів спорту 

Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 

України, накази 

спортивних федерацій на 

проведення спортивних 

заходів, звіт 

 14,2  8,9  15,2  7,0 

відс.  15  Збільшення кількості медалей, здобутих українськими 

спортсменами на змаганнях міжнародного рівня з 

олімпійських видів спорту, в рамках проведення 

Експерименту, у порівнянні з минулим роком 

Протоколи змагань, звіт  46,2  23,5  7,8 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми 

      Невиділення додаткових коштів на приведення в належний стан матеріально-технічної бази спорту ускланює проведення навчально-тренувального процесу та спонукає до 

проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України за кордоном, а також унеможливить залучення більшої кількості населення до занять спортом 

вищих досягнень та масовим спортом. 

       У разі невиділення додаткової потреби у коштах "Державному центру олімпійської підготовки з біатлону" постане загроза неякісної підготовки спортсменів, погіршення 

результатів їх виступів на міжнародних змаганнях. 

       У разі невиділення коштів на Державний центру олімпійської підготовки зі стрибків у воду він не зможе функціунувати належним чином, а спортсмени не матимуть змоги 

тренуватись у достатній мірі для досягнення високого рівня виступів на міжнародних змаганнях. 

       У разі невиділення коштів на Державний центру олімпійської підготовки з зимових видів спорту він не зможе функціунувати належним чином, а спортсмени не матимуть змоги 

тренуватись у достатній мірі для досягнення високого рівня виступів на міжнародних змаганнях 

       У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для орагізації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту в 2019 році скоротиться їх 

кількість, а саме: змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 191, змагань міжнародного рівня в Україні - 6, навчально-тренувальних зборів в Україні – 211,  

навчально-тренувальних зборів, що проводяться за кордоном - 175 та всеукраїнських змагань - 173. 

        Неможливість сплатити всі видатки у повному обсязі (на проїзд, оренду спортивних споруд, проживання, харчування спортсменів) перешкоджатиме їх участі у міжнародних 

змаганнях, а також призведе до відміни всеукраїнських та міжнародних змагань, запланованих до проведення в Україні, що негативно відобразиться на результатах виступів 

українських спортсменів та несприятиме підвищенню рейтингу України на міжнародній спортивній арені. 

        У разі незадоволення додаткової потреби у коштах для орагізації та проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту  в 2020 році скоротиться їх 

кількість, а саме: змагань міжнародного рівня, що проводяться за кордоном - 184, змагань міжнародного рівня в Україні - 3,  навчально-тренувальних зборів в Україні – 232,  

навчально-тренувальних зборів, що проводяться за кордоном - 128 та всеукраїнських змагань -169. 

        Неможливість сплатити всі видатки у повному обсязі (на проїзд, оренду спортивних споруд, проживання, харчування спортсменів) перешкоджатиме їх участі у міжнародних 

змаганнях, а також призведе до відміни всеукраїнських та міжнародних змагань, запланованих до проведення в Україні, що негативно відобразиться на результатах виступів 

українських спортсменів та несприятиме підвищенню рейтингу України на міжнародній спортивній арені. 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні  

прогнозні показники 

Найменування Код 2019 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2020 рік (прогноз) 

необхідно 

додатково (+) 

індикативні прогнозні 

показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 

на 2019 і 2020 роках 

7 

(тис. грн.) 

 800,0  58 580,3  800,0  59 348,0 Фінансова підтримка громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування 

3401280 



2610 Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

 59 348,0  800,0  58 580,3  800,0 

ВСЬОГО  59 348,0  800,0  58 580,3  800,0 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти) 

За бюджетною програмою існує додаткова потреба в коштах в сумі 800,0 тис. грн. на підготовку спортсменів вищих категорій та залучення широких верств населення до фізичної 

культури і спорту шляхом проведення відповідних спортивних заходів, а саме: 

 

потреба в додаткових коштах в сумі 300,0 тис. грн. на проведення ФСТ "Україна" масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств 

населення, всеукраїнських спортивних змагань. Додаткові кошти дадуть можливість провести 10 спортивно-масових заходів, з яких Міжгалузева спартакіада промислової сфери та 

транспорту, Чемпіонат ФСТ "Україна" серед спортивних клубів і колективів фізичної культури та чемпіонати ЦР ФСТ "Україна" з різних видів спорту. У даних змаганнях може 

прийняти участь більше 2500 чоловік. 

 

потреба в додаткових коштах в сумі на 500,0 тис. грн. на проведення  навчально-тренувальної роботи ЦШВСМ ФСТ "Україна". За рахунок додаткових коштів можливо провести 

належним чином для учнів школи 32 навчально-тренувальних збори з підготовки до участі у Кубках та Чемпіонатах України.  

Додаткові кошти допоможуть підготуватися до участі у  змаганнях спортсменам, результати виступів яких вплинуть на відбір до збірних команд України. 

№  

з/п 

Найменування Одиниця  

виміру 

 2019 рік (прогноз)  

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

Джерело інформації  2019 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових 

  коштів 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 

 2020 рік (прогноз)  

в межах  

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників  

 2020 рік (прогноз) 

зміни   

у разі передбачення 

додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

затрат 

од.  1  Кількість всеукраїнських змагань, які проводяться 

ФСТ "Україна" і "Спартак" 

Календарний план 

заходів ЦШВСМ ФСТ 

"Україна" і "Спартак" 

 40,0  10,0  40,0  10,0 

продукту 

од.  1  Кількість чоловіко-днів участі у всеукраїнських 

змаганнях, що проводяться ФСТ "Спартак" і "Україна" 

Календарний план 

заходів ФСТ "Спартак" і 

"Україна", кошториси на 

проведення заходів 

 7 685,0  839,0  7 685,0  839,0 

ефективності 

грн.  1  в т.ч. середні витрати на 1 чоловіко-день участі учнів 

ЦШВСМ ФСТ "Україна" в навчально-тренувальних 

зборах 

Календарний план 

заходів ЦШВСМ, 

кошториси ЦШВСМ на 

проведення спортивних 

заходів, авансові звіти 

 105,2  127,3  105,2  127,3 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми 

Невиділення додаткових коштів на організацію і проведення масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та навчально-тренувальних зборів для 

спортсменів товариств та учнів ЦШВСМ не буде здійснено і виконано перспективних планів підготовки спортсменів до виступів на Всеукраїнських і міжнародних змаганнях, а 

також унеможливить проведення спортивних заходів та змагань на належному рівні. 



 
ВСЬОГО:   1 997 327,2  649 699,3  2 251 433,6  514 958,7 

Заступник Міністра М. В. Даневич 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Ю. Л. Музика Директор департаменту економіки та фінансів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


