
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

1. Назва державної (цільової) програми 

   Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2020 року 

 

2. Державний замовник або виконавець програми 

Міністерство молоді та спорту  

 

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:  

Внесено зміни до законодавства в частині реформування відносин між 

органами державної влади і громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів.  

Розроблено 52 нормативно - правових акта щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері фізичної культури і спорту, з них: 6 Указів 

Президента України, 19 актів Кабінету Міністрів України, 27 наказів 

Міністерства молоді та спорту України зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України.  

Створено умови для забезпечення оптимальної рухової активності 

різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, 

здібностей та індивідуальних особливостей кожного. 

Протягом року Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення 

"Спорт для всіх" та його регіональними центрами проведено 24 фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів, як приклад, Фестиваль ранкової 

зарядки "Рух заради здоров'я", Всеукраїнські спортивні свята "Веселі старти" з 

нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Всеукраїнський фізкультурно-

оздоровчий захід "Всесвітній біг заради гармонії в Україні" в рамках 

всесвітнього заходу "World harmony and peace run", Всеукраїнський фестиваль 

"Мама, тато, я - спортивна сім'я", Всеукраїнський фестиваль "Здорова молодь-

здорова нація", Всеукраїнські фізкультуро-оздоровчі заходи "Спорт для всіх у 

парках і скверах", Всеукраїнський день ходьби та інші, що дало змогу залучити 

різні групи населення до занять фізичною культурою. 

За результатами проведеного Всеукраїнським центром фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх" моніторингу основних показників рухової 

активності різних вікових груп та соціальних верств населення, стимулюючих 

та стримуючих факторів у 2019 році серед громадян від 16 до 75 років до занять 

фізичною культурою і спортом залучено близько 16 % населення. 

З 16 березня по 16 квітня 2019 року Міністерством молоді та спорту 

проведено ХІІІ Спартакіаду серед працівників дипломатичних та консульських 

установ, розташованих у м. Києві. У змаганнях Спартакіади взяли участь 22 

команди (близько 400 представників іноземних посольств та представництв). 

Переможні місця: І – Посольство Французької Республіки,        ІІ – Посольство 

Федеративної Республіки Німеччина, ІІІ – Посольство Сполучених Штатів 

Америки. 
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З 09 по 15 вересня 2019 року на території Київської області (м. Ірпінь та     

м. Вишгород) відбувся Чемпіонат світу з футболу серед діаспорних команд. 

Чемпіоном стала команда з Ізраїлю, друге місце посіла команда Данії, на 

третьому місці футболісти з Франції. 

З 15 вересня по 15 грудня 2019 року Міністерством молоді та спорту 

проведено Спартакіаду серед міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади. У загальнокомандному заліку перше місце у групі "А" посіла 

збірна команда Міністерства внутрішніх справ України, друге місце – 

Міністерство оборони України, третє – команда Державної прикордонної 

служби України. У групі "В" перемогла команда Міністерства фінансів України, 

друге місце посіла команда Офісу Президента України, третє – команда 

Міністерства освіти і науки України. У групі "С" перемогла команда Державної 

аудиторської служби України, друге місце посіла команда Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, на третьому місці – команда Державної служби статистики України. 

З березня по грудень 2019 року відбулися VІІІ літні Всеукраїнські ігри 

ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки, які проходили в усіх регіонах України з    

21 виду спорту, що дало змогу залучити осіб середнього та старшого віку, 

спортсменів різних вікових груп до активних занять масовим спортом.  

Створено умови для підвищення ефективності фізичної підготовки у 

Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до 

законів, та правоохоронних органах. 

За інформацією наданою Міністерством оборони України з метою 

активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в структурних 

підрозділах, популяризації фізичної культури і спорту проведено Спартакіаду 

Збройних Сил України із 6-10 видів спорту у чотирьох групах за участі 

військовослужбовців та працівників Збройних Сил від військових частин, 

вищих військових навчальних закладів до видів Збройних Сил та Генерального 

штабу Збройних Сил України із залученням понад 15 тис. осіб. У фінальних 

змаганнях Спартакіади, які проводились в трьох групах, брали участь 1282 

спортсмена, розіграно 113 комплектів медалей та 39 комплектів спортивних 

кубків.  

Для залучення молоді до систематичних занять військово-прикладними 

видами спорту, що дає змогу якісно підготувати молодих людей до служби у 

Збройних Силах України проведено Всеукраїнську спартакіаду серед 

допризовної молоді. Спартакіада проводилась в три етапи: перший етап – 

районні змагання, другий етап – обласні та міські (міста обласного значення) 

змагання, третій етап – фінал. За підсумками проведення третього фінального 

етапу Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді збірна команда 

Волинської області зайняла 1 місце, збірна команда Києва – 2 місце, збірна 

команда Дніпропетровської області – 3 місце. 

На базі Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Чернігівської обласної ради проведено навчально-польові збори для 237 

здобувачів освіти 11-х класів закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування. 
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Проведено обласні етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), фізкультурно-патріотичного фестивалю 

"Козацький гарт", фізкультурно-патріотичного фестивалю "Козацька наснага",  

фізкультурно-патріотичного фестивалю "Нащадки козацької слави". 

Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної 

байдужості до здоров’я населення.  

Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" 

було проведено всеукраїнські інформаційно-просвітницькі заходи, серед яких, 

соціальний проект "Допомога спорту", інформаційно-пропагандистська 

кампанія "Червона картка", соціальна кампанія "Не лінуйся! Рухайся!". 

За інформацією наданою регіонами, протягом року у засобах масової 

інформації висвітлювались питання використання рухової активності в процесі 

життєдіяльності, запроваджено соціальну рекламу стосовно переваг оздоровчої 

рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, створено 

відповідні тематичні рубрики у друкованих періодичних виданнях, пізнавальні 

програми для осіб різного віку з питань використання рухової активності в 

процесі життєдіяльності. 

Спортивні та фізкультурно-масові заходи, які відбувались в регіонах, 

висвітлювались на офіційних сайтах обласних, районних державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, у місцевих газетах 

публікуються статті на спортивну та оздоровчу тематику, анонси про 

проведення оздоровчих та спортивних заходів, звіти та коментарі про підсумки 

змагань, поради фахівців щодо проведення активного відпочинку, організації 

самостійних фізкультурних та спортивних занять тощо.  

Функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і 

спорту. 

За інформацією наданою центральними та місцевими органами виконавчої 

влади  в Україні функціонують 1476 спортивних клубів, 1248 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 16 спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю, 34 школи вищої спортивної майстерності, 17 центрів олімпійської 

підготовки, 212 центрів фізичного здоров'я населення, 38 центрів фізичної 

культури і спорту інвалідів.  

Забезпечено відбір осіб, які мають високий рівень підготовленості та 

здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні 

та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного 

спорту. 

За інформацією наданою Міністерством освіти і науки України, з метою 

популяризації фізичного виховання і спорту, здорового способу життя серед 

дітей, учнівської і студентської молоді забезпечено участь студентів у 

чемпіонатах Європи та Кубках світу з 14 видів спорту, а також забезпечено 

участь шкільної молоді у чемпіонатах світу із 7 видів спорту. В Україні 

проведено два широкомасштабні міжнародні спортивно-масові заходи для 

школярів "ISF WORLD COOL GAMES" та "ISF E-SPORT" за участю ряду країн 

світу. 
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Крім того, команда України виборола перше загальнокомандне місце на 

Чемпіонаті Європи з єдиноборств серед студентів "European Universities Combat 

Championships" та на Всесвітніх іграх з єдиноборств серед учнів "Combat Games 

2019". 

В регіонах України здійснювалася робота щодо організації фізкультурно-

спортивної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми проблемами та 

їх оздоровлення, різноманітні змагання з видів спорту (бадмінтон, боча, 

волейбол, дартс, легка атлетика, міні-футбол, плавання, теніс настільний, 

флорбол, футбол, шахи, шашки), Всеукраїнський фестиваль творчості студентів 

з інвалідності "Сяйво надій", рухливі ігри, тощо. 

З метою залучення дітей з інвалідністю до активного способу життя, занять 

фізичною культурою і спортом, їх соціальної адаптації до повсякденного життя 

у суспільстві Укрцентром "Інваспорт" організовано та проведено змагання 

XXVI Всеукраїнської Спартакіади "Повір у себе" серед дітей з інвалідністю. За 

результатами змагань було розіграно 1221 комплект нагород із 14 видів спорту 

(504 золотих, 411 срібних та 306 бронзових медалей).  

З метою створення умов для соціальної адаптації та реабілітації осіб з 

інвалідністю на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру у Львівській 

області було проведено 18 реабілітаційно-спортивних зборів, в яких взяло 

участь 467 осіб з інвалідністю.  

Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, 

паралімпійського та дефлімпійського руху. 

Забезпечено участь національної збірної команди з олімпійських видів 

спорту у ІІ Європейських іграх 2019 року м. Мінськ (Республіка Білорусь), що 

проходили в період з 21 по 30 червня 2019 року на яких здобуто 16 золотих 

медалей, 17 срібних та 18 бронзових, та посіли 3 місце у загальному медальному 

заліку.  

Спортсменами національної збірної команди з неолімпійських видів спорту 

здобуто 8 ліцензій (сумо - 5, таїландський бокс Муей Тай – 3), що дає право 

участі у наймасштабніший світовій спортивній події – Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту (15 – 25 липня 2021 року м. Бірмінгем (США)). 

Вперше, в історії, збірна України на чемпіонаті світу з сумо серед дорослих 

та юніорів (10-14 жовтня 2019 року, м. Осака, Японія) посіла перше 

загальнокомандне місце серед 29 країн світу.  

Встановлено 41 світовий та 2 Європейських рекорди (пауерліфтинг та 

підводний спорт).  

Забезпечено участь національної збірної команди України у ХІХ зимових 

Дефлімпійських іграх (Італія), що проходили в період з 12 по 21 грудня 2019 

року у м. Вальтелліна-Вальчіавенна. 

Вперше українські спортсмени взяли участь у 5 видах спорту (лижні 

перегони, гірськолижний спорт, сноуборд, керлінг, шахи), у тому числі 

дебютували у сноуборді та шахах. 

За результатами участі у ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року 

національна дефлімпійська збірна команда України виборола 11 нагород, з 

яких 4 золотих, 4 срібних та 3 бронзових і посіла третє місце у 
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загальнокомандному заліку за кількістю здобутих золотих нагород та друге 

місце за загальною кількістю здобутих усього нагород. 

ХІХ зимові Дефлімпійські ігри 2019 року були найуспішнішими за всю 

історію участі українських спортсменів у зимових Дефлімпійських іграх. 

Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом 

будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням коштів 

інвесторів. 

Міністерством спільно з державними підприємствами "Спортивний 

комплекс "Атлет", "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському 

спорту "Льодовий стадіон" та "Олімпійський навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа" розроблено 3 державні інвестиційні проєкти щодо розвитку 

спортивної інфраструктури: "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного 

підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", "Будівництво Льодової арени в   

м. Києві", "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського 

класу Державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр 

"Конча-Заспа". 

За даними обласних державних адміністрацій проводилися робота 

спрямована на збереження та вдосконалення спортивної інфраструктури, 

здійснено реконструкцію будівлі КО "Спорткомплекс "Здоров’я" в м. Вінниця, 

басейну "Юність" в м. Жмеринка (Вінницька обл.), футбольного стадіону 

"Полісся" в м. Житомир, стадіону комунального закладу "Луганський обласний 

ліцей – інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський 

корпус імені героїв Молодої гвардії", комунальної установи "Луганський 

обласний фізкультурний центр "Олімп", спортивного залу ігрових видів спорту 

Львівської обласної ДЮСШ, на стадіоні "Арена Львів" був облаштований новий 

напівштучний газон з травою двох сортів, за рахунок коштів інвесторів в парку 

"Топільче" повністю реконструйовано картингову трасу (Тернопільська 

область), спортивної арени Деснянського району (м. Київ), спортивні 

майданчики для міні-футболу ТОВ "Місто спорту" (Гідропарк), тощо. 

Розпочато реконструкцію трамплінів зі стрибків на лижах у смт. Ворохта, 

будівництво сучасного біатлонного комплексу на ТРК "Буковель", будівництво 

стадіону КЗ "ЩСДЮСШОР" Черкаської обласної ради, триває реконструкція 

стадіону "Авангард" (м. Рівне).  

Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.  

У 2019 році Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і 

спорту за результатами наукових досліджень розроблено методичні 

рекомендації Кліматогеографічні особливості Токіо (Японія) та їх урахування 

на заключному етапі підготовки до Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року.  

За результатами досліджень отримано 1 патент на корисну модель: Спосіб 

підвищення витривалості спортсменів під час фізичних навантажень                         

(№ u201906353). 

За результатами виконання науково-дослідних робіт у 2019 році в практику 

підготовки штатних збірних команд України впроваджено 12 розробок. 
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4. Обсяги та джерела фінансування програми.  

4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, 

передбачені програмою:  

за рахунок коштів державного бюджету 2 061 014,1 тис. гривень (КПКВК 

3401040, 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 1001200, 2101020, 

2201100, 2201310); 

за рахунок місцевих бюджетів 3 565 381,6 тис. гривень; 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) 694 236,7 тис. гривень. 

4.2. Планові обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:  

за рахунок коштів державного бюджету 3 294 074,8 тис. гривень (КПКВК 

3401040, 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 1001200, 2101020, 

2201100, 2201310);  

за рахунок місцевих бюджетів 4 988 633,1 тис. гривень; 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) 298 669,3 тис. гривень. 

4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:  

за рахунок коштів державного бюджету3 120 356,6 тис. гривень (КПКВК 

3401040, 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 1001200, 2101020, 

2201100, 2201310);  

за рахунок місцевих бюджетів 4 859 700,2 тис. гривень;  

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) 291 826,1 тис. гривень. 

4.4. Сумарні касові видатки програми у звітному періоді, за рахунок коштів 

державного бюджету3 104 086,3 тис. гривень.  

5. Основні результати виконання програми за поточний рік:  

 
Найменування 

завдання  

Найменування 

показників 

виконання завдання  

Одиниця 

виміру  

Значення показника  

очікувані 

результати 

фактично 

досягнуто  

відсоток 

виконання  

1. Внесення змін 

до 

законодавства в 

частині 

реформування 

відносин між 

органами 

державної влади 

і громадськими 

організаціями 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

відповідно до 

європейських 

стандартів 

кількість 

розроблених 

нормативно-

правових актів, 

спрямованих на 

створення умов для 

занять фізичною 

культурою і 

спортом 

одиниць 5 52 10,4 р.  
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2. Створення 

умов для 

забезпечення 

оптимальної 

рухової 

активності 

різних груп 

населення для 

зміцнення 

здоров’я з 

урахуванням 

інтересів, 

здібностей та 

індивідуальних 

особливостей 

кожного 

кількість заходів 
одиниць 8810 15548 1,8 р.  

кількість 

фізкультурно-

спортивних 

товариств, 

всеукраїнських 

громадських 

організацій 

одиниць 60 60 100 

кількість 

проведених заходів, 

у яких беруть 

участь ветерани 

одиниць 1368 1694 1,2 р.  

кількість 

проведених заходів, 

у яких беруть 

участь особи з 

інвалідністю 

одиниць 1182 1356 115 

кількість 

всеукраїнських 

спартакіад, 

спортивних змагань 

одиниць 6 8 1,3 р.  

кількість 

регіональних 

спартакіад, 

спортивних змагань 

одиниць 1187 757 64 

кількість центрів 

(клубів) 

одиниць 57 127 2,2 р.  

кількість заходів 

одиниць 651 280 43 

кількість 

спортивних споруд, 

облаштованих 

засобами 

безперешкодного 

доступу до них осіб 

з інвалідністю та 

ветеранів спорту 

одиниць 344 1388 4 р.  

 кількість 

інструкторів з 

фізичної культури 

на підприємствах, в 

установах, 

організаціях 

осіб 147 105 71 

чисельність 

населення 

залученого до 

щорічного 

оцінювання 

відсотків  11 2,1 * 

3. Створення 

умов для 

підвищення 

кількість учасників 

фізкультурно-

спортивних заходів 

осіб 42138 35526 84 
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ефективності 

фізичної 

підготовки у 

Збройних Силах, 

інших 

військових 

формуваннях, 

утворених 

відповідно до 

законів, та 

правоохоронних 

органах 

кількість заходів одиниць 340 337 99 

4.Популяризація 

здорового 

способу життя 

та подолання 

суспільної 

байдужості до 

здоров’я 

населення 

кількість виданих 

підручників, 

посібників, 

навчальних програм 

одиниць 135 119 88 

кількість 

інформаційних 

матеріалів 

одиниць 133 908 6,8 р.  

кількість осіб, які 

взяли участь у 

фізкультурно-

оздоровчих заходах 

осіб 1015 861 85 

кількість 

телевізійних та 

радіотрансляцій 

щодо висвітлення 

позитивного впливу 

здорового способу 

життя на здоров’я 

людини 

одиниць 2551 1364 53 

5. Забезпечення 

функціонування 

та 

удосконалення 

мережі закладів 

фізичної 

культури і 

спорту 

кількість 

спортивних клубів 

одиниць 2062 1476 72 

кількість дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл 

одиниць 1297 1248 96 

кількість 

спеціалізованих 

навчальних закладів 

спортивного 

профілю 

одиниць 16 16 100 

кількість шкіл 

вищої спортивної 

майстерності 

одиниць 34 34 100 

кількість центрів 

олімпійської 

підготовки 

одиниць  19 17 89 

кількість центрів 

студентського 

спорту вищих 

навчальних закладів 

одиниць 19 7 37 
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кількість 

фізкультурно-

оздоровчих закладів 

одиниць  2425 2115 87 

кількість центрів 

фізичного здоров’я 

населення 

одиниць 264 212 80 

кількість центрів 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

одиниць 51 37 73 

6. Забезпечення 

відбору осіб, які 

мають високий 

рівень 

підготовленості 

та здатні під час 

проведення 

спортивних 

заходів 

витримувати 

значні фізичні та 

психологічні 

навантаження, 

для подальшого 

залучення їх до 

резервного 

спорту 

кількість вихованців 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

яких залучено до 

участі у змаганнях 

осіб 376116 391431 104 

кількість учнів та 

студентів, яких 

залучено до участі у 

змаганнях 

осіб 457722 489306 107  

кількість учнів та 

студентів 

осіб 64000 69000 108 

кількість учасників 

Всеукраїнської 

спартакіади “Повір 

у себе” серед дітей з 

інвалідністю 

осіб 5160 3780 73 

кількість вихованців 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

які беруть участь у 

спеціалізованих 

змінах під час 

відпочинку в 

дитячих закладах 

осіб 23840 24362 102 

кількість осіб, 

включених до 

штатних 

спортивних команд 

резервного спорту 

осіб 461 268 58 

7. Підтримка та 

розвиток 

олімпійського, 

неолімпійського, 

паралімпійсько-

го та 

дефлімпійського 

руху 

кількість штатних 

одиниць команди 

національних 

збірних команд з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту 

одиниць  1700 1719 101 

кількість штатних 

одиниць команди 

національних 

збірних команд з 

видів спорту 

інвалідів 

одиниць 599 691 115 

кількість учасників осіб  227946 319833 1,4 р.  
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кількість учасників осіб 133863 265676 2 р.  

кількість учасників осіб 26542 67125 2,5 р.  

кількість учасників осіб 56131 99837 1,8 р.  

кількість учасників осіб 5070 9137 1,8 р.  

кількість учасників осіб 4990 6684 1,3 р.  

кількість учасників осіб 39 879 22 р.  

кількість осіб, які 

отримали грошові 

винагороди 

осіб 4855 14191 2,9 р.   

кількість 

телевізійних та 

радіотрансляцій 

одиниць 741 1233 1,7 р.  

кількість 

спортсменів та 

тренерів, які 

отримали допомогу 

для вирішення 

соціально-

побутових питань 

осіб 70 35 50 

 кількість 

спортсменів збірних 

команд 

осіб 12128 16849 1,4 р.  

кількість заходів 
одиниць 211 388 1,8 р.  

кількість заходів одиниць 100 101 101 

кількість заходів одиниць 11 12 109 

кількість установ одиниць 1 1 100 

кількість укладених 

угод (договорів) 

одиниць 10 4 40 

8. Розбудова 

спортивної 

інфраструктури, 

у тому числі 

шляхом 

будівництва та 

модернізації 

спортивних 

споруд із 

залученням 

коштів 

інвесторів 

кількість закладів 
одиниць 188 237 1,3 р.   

кількість 

облаштованих 

багатофункціональ- 

их спортивних 

майданчиків із 

синтетичним 

покриттям та 

тренажерним 

обладнанням 

одиниць 292 580 2 р.  

кількість нових 

плавальних 

басейнів 

одиниць 1 1 100 
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9. Надання 

якісних 

фізкультурно-

спортивних 

послуг 

кількість фахівців, 

які пройшли 

перепідготовку, 

підвищення 

кваліфікації, 

атестацію 

осіб 1155 1652 1,4 р.  

кількість 

проведених 

конференцій, 

конгресів, 

семінарів, навчань 

одиниць 31 40 1,3 р.  

кількість 

проведених 

методичних 

досліджень 

одиниць 3 4  1,3 р.  

кількість 

придбаного 

обладнання 

одиниць 3 0 0 

кількість узятих 

допінг-проб 

одиниць 1314 1745 1,3 р.  

 

Динаміка показників програми, які виконані не в повному обсязі: 
 

Найменування 

показників 

програми, які 

виконані не в 

повному обсязі 

Плановий  

Фактичний    
 

Причини невиконання  
Що зроблено для 

виправлення ситуації  

кількість заходів 651 

280 

Запорізькою 

облдержадміністрацією 

помилково невірно надана 

цифра щодо кількості 

заходів  

Буде здійснено 

коригування показника під 

час внесення змін до 

Програми 

кількість центрів 

студентського 

спорту вищих 

навчальних закладів 

19 

7 

Відсутній нормативно-

правовий акт, який 

регулює правовідносини 

щодо створення та 

діяльності Центру 

студентського спорту 

закладів вищої освіти 

Розробляється проєкт 

постанови Кабінету 

Міністрів України "Про 

затвердження Положення 

про центр студентського 

спорту закладів вищої 

освіти" 

кількість 

придбаного 

обладнання 

3 

0 

 

Не були передбачені 

видатки у 2019 році  

Буде здійснено 

коригування показника під 

час внесення змін до 

Програми 
 

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання 

програми.  

Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 15.08.2019 

року № 4159 "Про затвердження Методики оцінки ефективності виконання 

Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2020 року" інтегрований показник, який характеризує 
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результативність виконання Державної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2020 року за 2019 рік становить 52 %.  

Таким чином загальна оцінка виконання Програми у 2019 році відповідно 

до таблиці 1 розділу ІІІ Методики є "задовільною". 

 

 

Заступник Міністра культури,  

молоді та спорту України                       Володимир ШУМІЛІН  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2146-12#n122

