
Звіт про базове відстеження результативності
наказу Міністерства молоді та спорту України  від 14.11.2017 № 4741

"Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від
14 грудня 2015 року № 4611", зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України  05 грудня 2017 року за № 1470/31338

1.  Вид  та  назва  регуляторного  акта,  результативність  якого
відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 14.11.2017 № 4741
"Про внесення  змін до наказу  Міністерства  молоді  та  спорту України від
14 грудня 2015 року № 4611", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
05 грудня 2017 року за № 1470/31338 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство молоді та спорту України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Основною ціллю Наказу є приведення системи статистичної звітності з

фізичної  культури та  спорту у  відповідність  до сучасних потреб  сфери,  в
частині  врегулювання  відносин,  що  виникають  у  процесах  добровільного
об’єднання  територіальних  громад,  що  визначені  Законом  України  "Про
добровільне  об’єднання  територіальних  громад"; діяльності  громадських
організацій  фізкультурно-спортивної  спрямованості,  що визначені  Законом
України  "Про  громадські  об'єднання",  поліпшення  змістовності  та
підвищення  рівня  якості  статистичних  даних,  шляхом  охоплення  більш
широкого  кола  суб'єктів  сфери  фізичної  культури  і  спорту,  а  також
підвищення рівня їх доступності та зрозумілості. 

4. Строк виконання заходів з відстеження
Після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з

якого  починається  проведення  повторного  відстеження  результативності
цього акта.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.

7.  Дані  та  припущення,  на  основі  яких  відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані в результаті збору
статистичних  даних,  що  надходили  до  Міністерства  від  структурних
підрозділів  з  питань  фізичної  культури  та  спорту  обласних  та  Київської
міської державних адміністрацій.

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34950
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34950


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Основним  показником  результативності  акта  є  систематичний

моніторинг  кадрового,  матеріально-технічного,  фінансового  забезпечення
сфери фізичної культури і спорту, кількості залученого населення до занять
фізичною  культурою  і  спортом,  а  також  забезпечення  суб'єктами  сфери
фізичної  культури  і  спорту  збирання  та  подання  всебічної,  надійної,
об'єктивної  та  достовірної  статистичної  інформації  про  їх  діяльність,
спрямовану на розвиток фізичної культури та спорту.

Назва показника 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Кількість  працівників
сфери  фізичної
культури  та  спорту
(чол.)

68 119 66 662 69 395

Кількість  спортивних
споруд (од.)

93 961 94 028 95 880

Фінансове
забезпечення  сфери
фізичної  культури  та
спорту,  зокрема  з
державного  та
місцевих  бюджетів
(тис.грн)

3 941 935,84 5 710 090,69 9 087 350,37

Кількість  осіб,  які
залучені до спортивної
діяльності (чол.)

978 163 941 849 972 802

Кількість  осіб,  які
залучені  до
фізкультурно-
оздоровчої  діяльності
(чол.)

4 388 877 4 532 888 4 867 218

9.  Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акту  та  ступеня
досягнення визначених цілей:

Результати  реалізації  регуляторного  акту  та  ступінь  досягнення
визначених цілей оцінюється позитивно.

Заступник Міністра молоді
та спорту України                                                                            Я. В. Войтович
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