
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2024 року  

 

1. Назва державної (цільової) програми 

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту 

на період до 2024 року (далі – Державна програма). 

 

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 та схвалено 38 нормативно-правових актів щодо формування та 

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

2 Закони України, 2 Укази Президента України, 16 актів Кабінету Міністрів 

України, 18 наказів Міністерства молоді та спорту України, які зареєстровані 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                   

фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи як приклад, заходи в 

зимовий період ІІІ етап «Спортивна зима», заходи з нагоди державних, місцевих 

та релігійних свят (Масляна), заходи з нагоди Дня фізичної культури та спорту 

України, заходи «Шаную воїнів, біжу за Героїв України», «Вшануймо пам'ять 

захисників України», «Схід і захід разом», «Європейський пробіг заради миру», 

«Знайомство зі спортом» 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 2020 році серед громадян віком від 18 до 60+ років, 

залучено понад 17% населення. 

Задля організації оздоровчої активності громадян, створення умов для 

зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості 

активного життя населення започатковано соціальний проект                          

«Активні парки – локації здорової України» відповідно до Указу Президента 

України від 17 грудня 2020 року № 574/2020. 
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Створено умови для підвищення ефективності фізичної підготовки у 

Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до 

законів, та правоохоронних органах. 

Задля створення умов з підвищення рівня фізичної підготовки молоді для 

проходження служби у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях проведено фізкультурно-спортивні заходи:                         

Військово-патріотичний вишкіл «Сіверські воїни» до 100-річчя Першого 

зимового походу – переможець конкурсу проектів громадських організацій; 

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») в 

режимі онлайн; обласний фізкультурно-оздоровчий фестиваль «Рух заради 

здоров’я» серед учасників бойових дій; фестиваль бойових мистецтв «Козацька 

слава»; патріотичний табір «Лицар честі» ім. Івана Євдокименка» та низка 

заходів, спрямованих на виховання у дітей, юнацтва та молоді національної 

свідомості, історичної пам'яті, громадянської позиції, патріотизму.   

За інформацією, наданою Міністерством оборони України, з метою 

активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у структурних 

підрозділах, популяризації фізичної культури і спорту проведено 31 захід.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями на території України та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відмінено проведення Всеукраїнської 

спартакіади допризовної молоді.  

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», соціальні кампанії «Не лінуйся! Рухайся!»,                 

«Ти зможеш, якщо я зміг!». 

За інформацією, наданою регіонами, протягом року в засобах масової 

інформації висвітлювались питання використання рухової активності в процесі 

життєдіяльності, створено відповідні тематичні рубрики у друкованих 

періодичних виданнях, пізнавальні програми для осіб різного віку з питань 

використання рухової активності в процесі життєдіяльності, деякі з них:    

«Успіх, який мотивує», «Спорт на карантині», «Спорт, як стиль життя»,  

«Шкідливі та вкрай небезпечні звички», заняття з елементами тренінгу               

«Твоє здоров’я у твоїх руках» та інше.  

Спортивні та фізкультурно-масові заходи, які відбувались у 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.  



 3 

Функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і 

спорту. 

За інформацією, наданою центральними та місцевими органами виконавчої 

влади, в Україні функціонують 1155 спортивних клубів, 1209 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 18 спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю, 34 школи вищої спортивної майстерності, 18 центрів олімпійської 

підготовки, 2 центри студентського спорту вищих навчальних закладів,         

1042 фізкультурно-оздоровчі заклади, 182 центри фізичного здоров'я населення, 

39 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 проведення Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед учнів «Cool Games» (впровадження 

інноваційних підходів до проведення уроків фізичної культури), 

Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу (спортивний онлайн-

флешмоб «Рухаємось разом» з виконання вправи «Jumping Jacks»), 

Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Esports Games», Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед учнів «Sport Craft Games» (спортивний 

онлайн-челендж з виконання серії рухових активностей), Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед студентів з нагоди святкування Міжнародного 

дня студентського спорту (спортивний онлайн-флешмоб з виконання вправи 

«Twist Jumps»), ІІ зимову Гімназіаду України з біатлону, XV літню Універсіаду 

України з тхеквондо (ВТФ). 

Крім того, забезпечено участь у чемпіонаті світу з тхеквондо (ВТФ) серед 

учнів «ISF World Schools Taekwondo Poomsae Virtual Championship»; чемпіонаті 

світу з шахів серед учнів «ISF World Schools Championship Online Chess»; 

міжнародному турнірі серед студентів «FISU еSports Challenge Football»; 

чемпіонаті світу з інтелектуальних видів спорту серед студентів «FISU World 

University Championship Sports Mind online». 

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

фізичною культурою і спортом, їх соціальної адаптації до повсякденного життя 

у суспільстві в регіонах України проводилися змагання Всеукраїнської 

Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю.  

У фінальних змаганнях XXVII Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» 

серед дітей з інвалідністю, присвяченої 29-ій річниці незалежності України, 

взяли участь спортсмени із 22 регіонів України, юними спортсменами здобуто 

452 медалі (204 золотих, 146 срібних, 102 бронзових).  

З метою створення умов для соціальної адаптації та реабілітації осіб з 

інвалідністю на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ 

проведені заходи із фізкультурно-спортивної реабілітації.  
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У Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, 

Кіровоградській, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській, Київській міській 

державних адміністраціях функціонують штатні спортивні команди резервного 

спорту, які сприяють активізації розвитку резервного спорту в країні, 

створенню належних умов для максимального розвитку індивідуальних 

здібностей обдарованої молоді з метою досягнення високих спортивних 

результатів.  

Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, 

паралімпійського та дефлімпійського руху. 

Внаслідок пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 у 2020 році в Україні та у 

світі було скасовано або перенесено на інший термін проведення багатьох 

спортивних заходів, включаючи головні спортивні події року – Ігри ХХХII 

Олімпіади та XVI Літні Паралімпійські ігри Токіо-2020 у м. Токіо                

(Японська Держава). 

Водночас Мінмолодьспортом спільно з обласними та Київською міською 

державними адміністраціями, громадськими організаціями                       

фізкультурно-спортивної спрямованості 2020 року: 

на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що проходили в м. Лозанна 

(Швейцарія), українські спортсмени вибороли рекордні за роки виступів на 

Юнацьких Олімпійських іграх 4 нагороди; 

отримано 88 ліцензій на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в м. Токіо 

(Японська Держава), 8 ліцензій на участь у XI Всесвітніх іграх з неолімпійських 

видів спорту м. Бірмінгем (США), 96 ліцензій на участь у XVI Літніх 

Паралімпійських іграх Токіо-2020 у м. Токіо (Японська Держава). Національна 

паралімпійська збірна команда України планує вибороти 174 ліцензії для        

207 спортсменів (за умови проведення ліцензійних спортивних змагань); 

спортсмени національної збірної команди України з олімпійських видів 

спорту взяли участь у 1036 навчально-тренувальних зборах на території України 

та за кордоном, у 285 міжнародних змаганнях, з них на ІІІ зимових Юнацьких 

Олімпійських іграх, чотирьох чемпіонатах світу, 35 чемпіонатах Європи та 

дев’яти Кубках світу українські спортсмени вибороли 220 нагород: 64 золотих, 

60 срібних, 96 бронзових (в олімпійських номерах програми 140 медалей:         

38 золотих,  38 срібних, 64 бронзових; у неолімпійських номерах програми      

80 медалей: 26 золотих, 22 срібні, 32 бронзові); 

проведено 301 навчально-тренувальний збір в Україні (266 – з підготовки 

до міжнародних спортивних змагань, 35 – з підготовки до XVI Літніх 

Паралімпійських ігор Токіо-2020), 40 навчально-тренувальних зборів за 

кордоном (6 – з підготовки до XVI Літніх Паралімпійських ігор). Спортсмени з 

інвалідністю взяли участь у 56 всеукраїнських спортивних змаганнях, а також 

забезпечено участь збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю у 

18 міжнародних спортивних змаганнях (3 чемпіонати світу, 1 чемпіонат Європи, 

6 Кубків світу, 8 міжнародних турнірів), на яких українські спортсмени з 

інвалідністю здобули 89 нагород: 28 золотих, 34 срібних та 27 бронзових; 

проведено 26 міжнародних спортивних заходів, серед яких: етап розіграшу 

Кубка Європи з фристайлу (акробатика), міжнародні рейтингові змагання з 
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тенісу, міжнародні змагання «Золота Осінь» серед дорослих та кадетів зі 

стрільби з лука, відбіркові матчі чемпіонату Європи з футболу (молодіжні 

національні збірні команди, жіночі національні збірні команди) міжнародні 

змагання з гімнастики художньої серії Гран-Прі «Кубок Дерюгіної 2020», 

чемпіонат Європи з художньої гімнастики, міжнародний турнір зі спортивної 

гімнастики «Ukraine International Cup» (Організатор – олімпійська чемпіонка 

Стела Захарова).  

З метою відзначення досягнень видатних спортсменів та стимулювання 

творчої праці тренерів, створення сприятливих умов для ефективного розвитку 

фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя  

засновано 50 стипендій Президента України для видатних спортсменів України 

з неолімпійських видів спорту та їх тренерів (Указ Президента України                 

від 11 вересня 2020 року № 388) та вперше здійснено виплату стипендій 

тренерам, які безпосередньо забезпечують підготовку дітей з інвалідністю, що 

мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях                    

(Указ Президента України від 11 вересня 2020 року № 389).  

Крім того, з метою реалізації заходів, передбачених Державною 

програмою, збільшено норми харчування спортсменів і тренерів та норми на 

лікарські засоби, вироби медичного призначення; передано до сфери управління 

Мінмолодьспорту Український медичний центр спортивної медицини; 

розроблено механізм для надання автономії спортивним федераціям, розвитку 

спортивних клубів; спрощено процедуру організації і проведення спортивних 

заходів (правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні, не 

подаються на державну реєстрацію).  

Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом 

будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням коштів 

інвесторів. 

Завдяки субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Яремче   

(для Поляницької сільської ради) завершено першу чергу будівництва сучасного 

біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради                     

Івано-Франківської області. 

Крім того, у 2020 році надана субвенція з державного бюджету обласному 

бюджету Дніпропетровської області на реконструкцію спортивного комплексу 

«Металург» комунального позашкільного навчального закладу                      

«Дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Криворізької міської ради. 

Залишки коштів за зазначеними вище субвенціями зберігаються на 

рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення 

відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення              

(Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет 

України на 2020 рік» від 17 листопада 2020 р. № 1006-ІХ).  

Державним бюджетом України на 2020 рік також передбачалися субвенція 

з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-

ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у 

попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту та 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення 
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розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, 

будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів, проте зазначені 

субвенції не реалізовані у зв’язку з відсутністю надходжень до спеціального 

фонду бюджету від плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації 

і проведення азартних ігор.  

Разом з тим, з метою забезпечення діяльності баз олімпійської, 

паралімпійської і дефлімпійської підготовки надано фінансову підтримку на 

організаційне та матеріально-технічне забезпечення Західному              

реабілітаційно-спортивному центру, Всеукраїнському реабілітаційно-

відновлювальному спортивному центру Національного комітету спорту 

інвалідів України, Державному підприємству «Олімпійський                       

навчально-спортивний центр «Конча-Заспа», Державному підприємству «Арена 

Львів», Державному підприємству «Ворохтянська високогірська                 

навчально-спортивна база «Заросляк», Центральному спортивному клубу 

Збройних Сил України, навчально-спортивній базі літніх видів спорту 

Міністерства оборони, навчально-спортивній базі зимових видів спорту 

«Тисовець».  

За даними обласних державних адміністрацій проводилася робота, 

спрямована на збереження та вдосконалення спортивної інфраструктури, 

зокрема здійснено реконструкцію стадіону «Шахтар» у м. Слидове та стадіону 

імені Юрія Скиданова в м. Слов’янськ Донецької області, стадіону 

Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з 

футболу «Юність» у м. Чернігові, зали для фізкультурно-оздоровчих занять в 

існуючій прибудові до будівлі КЗ «Семенівський міський палац культури»         

по вул. Червона площа, 7-а у м. Семенівка Чернігівської області, центрального 

стадіону з господарськими та адміністративними будівлями                                      

по вул. Чернігівська, 51 у смт Сосниця Сосницького району Чернігівської 

області, завершено будівництво КЗ «ОСДЮСШОР «Черкаської обласної ради» 

тощо.  

Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.  

У 2020 році в Державному науково-дослідному інституті фізичної культури 

і спорту розпочато розробку трьох наукових тем                                                 

(період виконання - 2020-2024 рр.):  

1. «Контроль та корекція метаболізму кваліфікованих спортсменів за умов 

інтенсивних фізичних навантажень» (№ ДР 0120U103004);  

2. 2015-2 «Організаційне та нормативно-правове регулювання наукового 

забезпечення підготовки спортсменів» (№ ДР 0120U102957);  

3. 2015-3 «Удосконалення системи оцінки функціональних можливостей 

кваліфікованих спортсменів» (0120U102907). 

Відповідно до планів-графіків комплексних, етапних, поглиблених 

обстежень спортсменів збірних команд України протягом 2020 р. було 

обстежено 240 спортсменів з 14 олімпійських видів спорту: одного зимового             

(38 представників), 13 літніх (202 представників). Проведено 74 заходи з 

комплексного контролю підготовки національних збірних команд, у тому числі 
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31 етапне комплексне обстеження, поточних та оперативних обстежень на         

42 навчально-тренувальних зборах, одне обстеження змагальної діяльності.  

Упродовж 2020 року Національним антидопінговим центром проведений 

практичний семінар для магістрів кафедри фізичного виховання, спорту та 

здоров’я людини Таврійського Національного Університету на тему «Порядок 

проведення та допоміжні матеріали при відборі зразків сечі та крові», вебінари, 

присвячені основним змінам у Всесвітньому антидопінговому кодексі, спільно з 

Польським антидопінговим агентством (ПОЛАДА) проведено онлайн семінар 

«Робота відділу розслідувань» та взято 1575 допінг-проб.  

4. Обсяги та джерела фінансування програми.  

4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, 

передбачені програмою:  

за рахунок коштів державного бюджету - 3 697 307,9 тис. гривень; 

за рахунок місцевих бюджетів - 5 630 937,0 тис. гривень; 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти - 122 826,3 тис. гривень. 

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

за рахунок коштів державного бюджету - 3 556 401,3 тис. гривень                

(КПКВК 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 3411180, 3411240, 

3411190, 3411210, 1001200, 2101020, 2201310), 

у тому числі за КПКВК: 

Мінмолодьспорт 3401110 – 515 908,8 тис. гривень; 3401120 – 32 468           

тис. грн; 3401220 – 1 897 919,1 тис. грн; 3401280 – 49 747,2 тис. грн;                  

3401320 – 41 636,4 тис. грн; 

3411180 – 150 000 тис. грн (субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців 

спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з 

будівництва/реконструкції палаців спорту);  

3411240 – 150 000 тис. грн (субвенція з державного бюджету обласному 

бюджету Дніпропетровської області на реконструкцію спортивного комплексу 

«Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа № 1» Криворізької міської ради);                            

3411190 – 70 000 тис. грн (субвенції з державного бюджету міському 

бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного 

біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради                             

Івано-Франківської області),  

3411210 – 200 000 тис. грн (субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з 

будівництва/реконструкції, будівництва нових, реконструкцію та капітальний 

ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових 

басейнів); 

МВС КПКВК 1001200 – 20 158,1 тис. гривень.;  

МОН КПКВК 2201310 –  139 715,6 тис. гривень;  

Міноборони КПКВК 2101020 –– 288 848,1 тис. гривень (не надано копію 

звіту про виконання паспорту бюджетної у зв’язку з тим, що звіт Міноборони 
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про виконання Програми складається із багатьох напрямів зазначеної 

бюджетної програми, яка містить службову інформацію з обмеженим доступом, 

лист Міноборони від 03.02.2021 № 405/186);  

за рахунок місцевих бюджетів - 5 993 998,2 тис. гривень; 

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) - 53 820,8 тис. гривень. 

 

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

за рахунок коштів державного бюджету – 2 713 643,4 тис. гривень             

(КПКВК 3401110, 3401120, 3401220, 3401280, 3401320, 3411240, 3411190, 

1001200, 2101020, 2201310), 

у тому числі за КПКВК:  

Мінмолодьспорт 3401110 – 505 439 тис. гривень; 3401120 – 32 467,8              

тис. грн; 3401220 – 1 432 049,9 тис. грн; 3401280 – 49 356,8 тис. грн;                  

3401320 – 41 635,8 тис. грн; 

3411240 – 150 000 тис. грн (субвенція з державного бюджету обласному 

бюджету Дніпропетровської області на реконструкцію спортивного комплексу 

«Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа № 1» Криворізької міської ради);  

3411190 – 70 000 тис. грн (субвенції з державного бюджету міському 

бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного 

біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-

Франківської області). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 

нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення 

розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців 

спорту КПКВК 3411180 у розмірі 150 000 тис. грн. та субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому 

періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництва нових, реконструкцію 

та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і 

двадцятип’ятиметрових басейнів КПКВК 3411210 у розмірі 200 000 тис. грн. 

не включені до фактичних обсягів фінансування, оскільки не реалізовані у 

зв’язку з відсутністю надходжень до спеціального фонду бюджету від плати за 

ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор.  

МВС КПКВК 1001200 – 20 158,1 тис. гривень;  

МОН КПКВК 2201310 –  126 036 тис. гривень;  

Міноборони КПКВК 2101020 –– 286 500 тис. гривень (не надано копію 

звіту про виконання паспорту бюджетної у зв’язку з тим, що звіт Міноборони 

про виконання Програми складається із багатьох напрямів зазначеної 

бюджетної програми, яка містить службову інформацію з обмеженим доступом, 

лист Міноборони від 03.02.2021 № 405/186).  

за рахунок місцевих бюджетів - 5 550 252,8 тис. гривень;  

інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені 

кредити та інші кошти) - 54 996,6 тис. гривень. 
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4.4. Сумарні касові видатки програми у звітному періоді, за рахунок коштів 

державного бюджету – 2 448 349,3 тис. гривень,  

у тому числі за КПКВК:  

Мінмолодьспорт 3401110 – 503 737,6 тис. гривень; 3401120 – 32 461,9          

тис. грн; 3401220 – 1 368 022,3 тис. грн; 3401280 – 48 781,7 тис. грн;                  

3401320 – 41 617,7 тис. грн;  

3411190 – 21 044 тис. грн (субвенції з державного бюджету міському 

бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного 

біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-

Франківської області). 

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської 

області на реконструкцію спортивного комплексу «Металург» комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1» 

Криворізької міської ради КПКВК 3411240 у розмірі 150 000 тис. грн не 

включена до сумарних касових видатків, оскільки видатки були передбачені 

Мінмолодьспорту у листопаді 2020 року, тобто часу на їх використання, з 

урахуванням бюджетного законодавства не було.  

МВС КПКВК 1001200 – 20 158,1 тис. гривень;  

МОН КПКВК 2201310 –  126 036 тис. гривень;  

Міноборони КПКВК 2101020 –– 286 490 тис. гривень (не надано копію 

звіту про виконання паспорту бюджетної у зв’язку з тим, що звіт Міноборони 

про виконання Програми складається із багатьох напрямів зазначеної 

бюджетної програми, яка містить службову інформацію з обмеженим доступом, 

лист Міноборони від 03.02.2021 № 405/186).  
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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 20 38 1,9 р.  

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 6077 5432 89 

кількість 

фізкультурно-

спортивних 

товариств, 

всеукраїнських 

громадських 

організацій 

одиниць 61 60 98 

кількість 

проведених 

заходів, у яких 

беруть участь 

ветерани 

одиниць 1004 718 72 

кількість 

проведених 

заходів, у яких 

беруть участь 

особи з 

інвалідністю 

одиниць 709 653 92 
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 кількість 

всеукраїнських 

спартакіад, 

спортивних 

змагань 

одиниць 8 1 13 

кількість 

регіональних 

спартакіад, 

спортивних 

змагань 

одиниць 703 475 68 

кількість центрів 

(клубів) 

одиниць 236 263 111 

кількість заходів одиниць 628 613 98 

кількість 

спортивних 

споруд, 

облаштованих 

засобами 

безперешкод- 

ного доступу до 

них осіб з 

інвалідністю та 

ветеранів спорту 

одиниць 1196 7870 6,5 р. 

кількість 

інструкторів з 

фізичної 

культури на 

підприємствах, в 

установах, 

організаціях 

осіб 33 381 11,5 р. 

чисельність 

населення, 

залученого до 

щорічного 

оцінювання 

відсотків    

3. Створення 

умов для 

підвищення 

ефективності 

фізичної 

кількість 

учасників 

фізкультурно-

спортивних 

заходів 

осіб 29441 9766 33 
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підготовки у 

Збройних Силах, 

інших військових 

формуваннях, 

утворених 

відповідно до 

законів, та 

правоохоронних 

органах 

кількість заходів одиниць 282 246 87 

4. Популяризація 

здорового 

способу життя та 

подолання 

суспільної 

байдужості до 

здоров’я 

населення 

кількість 

виданих 

підручників, 

посібників, 

навчальних 

програм 

одиниць 55 77 1,4 р.  

кількість 

інформаційних 

матеріалів 

одиниць 891 753 85 

кількість осіб, 

які взяли участь 

у фізкультурно-

оздоровчих 

заходах 

осіб 1720 1463 85 

кількість 

телевізійних та 

радіотрансляцій 

щодо 

висвітлення 

позитивного 

впливу 

здорового 

способу життя 

на здоров’я 

людини 

одиниць 193 1004 5,2 р. 

5. Забезпечення 

функціонування 

та удосконалення 

мережі закладів 

фізичної культури 

і спорту 

кількість 

спортивних 

клубів 

одиниць 1143 1155 101 

кількість 

дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл 

одиниць 1101 1209 110 
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 кількість 

спеціалізованих 

навчальних 

закладів 

спортивного 

профілю 

одиниць 15 18 120 

кількість шкіл 

вищої 

спортивної 

майстерності 

одиниць 31 34 110 

кількість центрів 

олімпійської 

підготовки 

одиниць 14 18 129 

кількість центрів 

студентського 

спорту вищих 

навчальних 

закладів 

одиниць 2 2 100 

кількість 

фізкультурно-

оздоровчих 

закладів 

одиниць 1289 1042 81 

кількість центрів 

фізичного 

здоров’я 

населення 

одиниць 171 182 106 

кількість центрів 

фізичної 

культури і 

спорту осіб з 

інвалідністю 

одиниць 36 39 108 

6. Забезпечення 

відбору осіб, які 

мають високий 

рівень 

підготовленості 

та здатні під час 

проведення 

спортивних 

заходів 

витримувати  

значні фізичні та 

психологічні 

навантаження, 

для подальшого 

кількість 

вихованців 

дитячо-

юнацьких 

спортивних 

шкіл, яких 

залучено до 

участі у 

змаганнях 

осіб 298092 336194 113 

кількість учнів 

та студентів, 

яких залучено до 

участі у 

змаганнях 

осіб 160353 181309 113 
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залучення їх до 

резервного 

спорту 

кількість учнів 

та студентів 

осіб 68000 2378 3 

кількість 

учасників 

Всеукраїнської 

спартакіади 

«Повір у себе» 

серед дітей з 

інвалідністю 

осіб 4162 2188 53 

кількість 

вихованців 

дитячо-

юнацьких 

спортивних 

шкіл, які беруть 

участь у 

спеціалізованих 

змінах під час 

відпочинку в 

дитячих 

закладах 

осіб 16580 6708 40 

кількість осіб, 

включених до 

штатних 

спортивних 

команд 

резервного 

спорту 

осіб 417 335 80 

7. Підтримка та 

розвиток 

олімпійського, 

неолімпійського, 

паралімпійського 

та 

дефлімпійського 

руху 

кількість 

штатних 

одиниць 

команди 

національних 

збірних команд з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту 

одиниць 1719 1729 101 
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 кількість 

штатних 

одиниць 

команди 

національних 

збірних команд з 

видів спорту 

серед осіб з 

інвалідністю 

одиниць 691 691 100 

кількість 

учасників 

осіб 163271 343169 2,1 р.  

кількість 

учасників 

осіб 218392 191718 88 

кількість 

учасників 

осіб 30311 29271 97 

кількість 

учасників 

осіб 108991 74109 68 

кількість 

учасників 

осіб 22678 8771 39 

кількість 

учасників 

осіб 8872 7267 82 

кількість 

учасників 

осіб 1767 793 45 

кількість осіб, 

які отримали 

грошові 

винагороди 

осіб 12239 6760 55 

кількість 

телевізійних та 

радіотрансляцій, 

інформаційних 

повідомлень 

одиниць 4378 581 13 

кількість 

спортсменів та 

тренерів, які 

отримали 

допомогу для 

вирішення 

соціально-

побутових 

питань 

осіб 55 30 55 

кількість 

спортсменів 

збірних команд 

осіб 19081 19075 99 
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кількість заходів одиниць 344 306 89 

кількість заходів одиниць 12 20 1,6 р.  

кількість заходів одиниць 22 12 55 

кількість 

установ 

одиниць 1 1 100 

кількість 

укладених угод 

(договорів) 

одиниць 4 1 25 

8. Розбудова 

спортивної 

інфраструктури, у 

тому числі 

шляхом 

будівництва та 

модернізації 

спортивних 

споруд із 

залученням 

коштів інвесторів 

кількість 

закладів 

одиниць 190 161 85 

кількість 

облаштованих 

багатофункціона

льних 

спортивних 

майданчиків із 

синтетичним 

покриттям та 

тренажерним 

обладнанням 

одиниць 240 410 1,7 р.  

кількість нових 

плавальних 

басейнів 

одиниць 7 1 14 

9. Надання 

якісних 

фізкультурно-

спортивних 

послуг 

кількість 

фахівців, які 

пройшли 

перепідготовку, 

підвищення 

кваліфікації, 

атестацію 

осіб 1087 1303 120 

кількість 

проведених 

конференцій, 

конгресів, 

семінарів, 

навчань 

одиниць 16 22 138 

кількість 

проведених 

наукових 

прикладних 

досліджень 

одиниць 3 4 133 
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 кількість 

придбаного 

обладнання 

одиниць    

кількість узятих 

допінг-проб 

одиниць 1575 1575 100 

 

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 

всеукраїнських 

спартакіад, 

спортивних 

змагань 

8 

1 

Значення показників 

зменшилось у зв’язку  

із карантинними 

обмеженнями на 

території України, та 

запровадження 

обмежувальних 

протиепідемічних 

заходів з метою 

запобігання поширенню 

на території України 

гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2  

Після завершення 

карантину буде 

відновлено процес 

організації та 

проведення 

фізкультурно-

оздоровчих та 

спортивних заходів 

кількість 

учасників 

фізкультурно-

спортивних 

заходів 

29441 

9766 

 

кількість учнів та 

студентів 

68000 

2378 

кількість 

вихованців 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

які беруть участь 

у спеціалізованих 

змінах під час 

відпочинку в 

дитячих закладах 

16580 

6708 

 

кількість 

учасників 

22678 

8771 

кількість 

телевізійних та 

радіотрансляцій, 

інформаційних 

повідомлень 

4378 

581 

 

кількість 

укладених угод  

(договорів) 

4 

1 

кількість нових 

плавальних 

басейнів 

7 

1 
Не реалізована 

субвенція з державного 

бюджету місцевим 

Триває реконструкція 

басейну в комунальній 

установі 
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бюджетам на 

завершення розпочатих 

у попередньому періоді 

робіт з 

будівництва/реконст-

рукції, будівництво 

нових, реконструкцію 

та капітальний ремонт 

існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і 

двадцятип’ятиметрових 

басейнів у зв’язку із  

відсутністю 

надходжень до 

спеціального фонду 

бюджету від плати за 

ліцензії на здійснення 

діяльності у сфері 

організації і проведення 

азартних ігор 

«Новодністровська 

ДЮСШ» 

Новодністровської 

міської ради, що 

знаходиться у  

м. Новодністровському 

Чернівецької області 

 

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання 

програми.  

Відповідно 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» інтегрований показник, який характеризує 

результативність виконання Державної програми за 2020 рік становить 30%.  

Враховуючи викладене, загальна оцінка виконання Державної програми у 

2020 році відповідно до таблиці 1 розділу ІІІ Методики є «задовільною». 

Порівняно з 2019 роком (52%) показник зменшений у зв’язку зі скасуванням або 

перенесенням на інший термін більшості спортивних заходів, включаючи      

Ігри ХХХII Олімпіади та XVI Літні Паралімпійські ігри Токіо-2020, пов’язаних 

з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2.  

 

 

Заступник Міністра молоді  

та спорту України                 Матвій БІДНИЙ  

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

