
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__р. Київ № __________

Про внесення змін до наказу 
Міністерства молоді та спорту 
України від 15.08.2019 № 4159

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 
2014 року № 220, пункту 29 Порядку розроблення та виконання державних 
цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України          
від  31 січня 2007 року № 106, Державної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2024 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 115, та з метою 
встановлення єдиного порядку оцінки ефективності реалізації завдань і заходів, 
що включені до регіональних та державних (загальнодержавних) цільових 
програм, визначення їх пріоритетності при формуванні переліку програм та 
підвищення результативності використання бюджетних коштів 
НАКАЗУЮ: 

1. Внести до наказу Міністерства молоді та спорту України від 15.08.2019 
№ 4159 "Про затвердження Методики оцінки ефективності виконання Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2020 року" такі зміни: 

1) у заголовку та тексті наказу слова та цифри "до 2020 року" замінити 
словами та цифрами "до 2024 року"; 

2) у Методиці оцінки ефективності виконання Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, 
затвердженій зазначеним наказом: 

у назві та тексті Методики слова та цифри "до 2020 року" замінити словами 
та цифрами "до 2024 року";

у додатках до Методики: 
у назві додатка 1 слова та цифри "до 2020 року" замінити словами та 

цифрами "до 2024 року"; 
у тексті додатків 2 і 3 слова та цифри "до 2020 року" замінити словами та 

цифрами "до 2024 року", а цифри і літери "2017-2020 рр." замінити цифрами та 
літерами "2017-2024 рр.";



2

у назві та тексті додатка 4 слова та цифри "до 2020 року" замінити словами 
та цифрами "до 2024 року". 

Міністр молоді та спорту України                                                             Вадим ГУТЦАЙТ


