
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2020 р. №

Київ

Про запровадження експериментального проекту з 
організації проведення державної спортивної лотереї

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства молоді та спорту України щодо 

запровадження експериментального проєкту з організації проведення державної 
спортивної лотереї (далі -  експериментальний проєкт) відповідно до абзацу 
чотирнадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про фізичну культуру 
і спорт».

2. Установити, що:

супроводження, координація та інформаційна підтримка реалізації 
експериментального проєкту здійснюється Міністерством молоді та спорту 
України;

дія наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва і Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року 
№ 128/1037 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та 
проведення лотерей”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 грудня 
2002 року за № 1005/7293, не поширюється на діяльність оператора державної 
лотереї, що утворюється Міністерством молоді та спорту України, у частині 
розміру статутного капіталу;

прибуток, одержаний оператором державної спортивної лотереї, 
спрямовується до фонду підтримки спорту, що є окремим рахунком оператора 
державної спортивної лотереї та використовується виключно для матеріально- 
технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту, 
підготовки спортсменів в Іграх ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських іграх
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2020 у Токіо (Японія), а також на утримання оператора державної спортивної 
лотереї відповідно до законодавства;

експериментальний проєкт реалізується до 31 грудня 2021 року.

3. Міністерству фінансів України разом із Міністерством молоді та спорту 
України забезпечити видання відповідної ліцензії оператору державної 
спортивної лотереї для здійснення основного виду діяльності.

4. Міністерству молоді та спорту України:

1) затвердити порядок наповнення та використання коштів фонду підтримки 
спорту;

2) забезпечити реалізацію експериментального проєкту, прийняти в разі 
потреби необхідні розпорядчі акти та укласти договори;

3) подати до 31 березня 2022 року Кабінету Міністрів України звіт про 
результати запровадження експериментального проєкту.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



ц
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження 

експериментального проекту з організації проведення державної

спортивної лотереї"

І. Визначення проблеми
Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання:
За рахунок коштів від діяльності державної лотереї можливо значно збільшити 

фінансування сфери фізичної культури і спорту, у тому числі у частині 

підготовки спортсменів до олімпійських та паралімпійських ігор. У провідних 

європейських країнах відповідні кошти спрямовуються до національних 

фондів та організацій, відповідальних за розвиток спорту та підготовку 

спортсменів-олімпійців та паралімпійців. Наприклад, спортивна лотерея у 

Франції була заснована в 1985 році, а її доходи постійно зростають, що 

дозволяє розподіляти отримані прибутки між фінансуванням будівництва 

спортивної інфраструктури та субсидіями спортивним федераціям і клубам. 

В Україні діяльність приватних операторів лотерей та приймання ставок на 

спортивні заходи дозволяється та вимагає отримання попереднього дозволу, 

виданого Міністерством фінансів України. Водночас, прибуток від діяльності 

приватних операторів лотерей не впливає на фінансування розвитку сфери 

фізичної культури та спорту. Статтею 47 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» визначено, що джерелами фінансування розвитку фізичної 

культури і спорту можуть бути позабюджетні кошти, зокрема від проведення 

державної спортивної лотереї.

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність запровадження 

експериментального проєкту з організації проведення державної спортивної 

лотереї на період до 31 грудня 2021 року та відповідного нормативного



регулювання діяльності державної спортивної лотереї в Україні. 

Причини виникнення проблеми:

• Недостатнє державне фінансування сфери фізичної культури і спорту 

Підтвердження важливості проблеми:
Необхідно забезпечити правові умови для запровадження в Україні 

експериментального проекту з організації проведення державної спортивної 

лотереї з метою наповнення фонду підтримки спорту.

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних

Недостатнє 

фінансування 

сфери фізичної 

культури і спорту

млн. гривень 50 Експертна оцінка

Прибуток 

оператора лотереї

млн. гривень 50 Експертна оцінка

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні

Держава + -

Громадяни + -

Суб’єкти господарювання - +

у тому числі суб’єкти малого підприємництва - +

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 

ринкових механізмів:



Відсутнє правове регулювання

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих 

регуляторних актів:
Відсутні чинні регуляторні акти

ІІ. Цілі державного регулювання 
Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням 

проблеми:

Запровадження експериментального проекту з організації проведення 

державної спортивної лотереї

Зменшення навантаження на Державний бюджет

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1 Залишення існуючої ситуації без 

змін
Неможливість проведення державної 

спортивної лотереї

Альтернатива 2 Прийняття проекту акту
Створення правових умов для 

організації проведення державної 

спортивної лотереї



2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Прибуток оператора 

лотереї

направлятиметься до 

фонду підтримки спорту 

Зменшиться 

навантаження на 

державний бюджет

Не існують

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Покращення 

фінансування 

спортсменів збірних 

команд

Не існують

Альтернатива 2 Покращення 

матеріально-технічного 

забезпечення 

тренувальних баз

Не існують



Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб'єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць

20 10 10 10 50

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків

40% 20% 20% 20% 100%

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки)

Коментарі щодо 

присвоєння 

відповідного бала

Альтернатива 1 1 -  проблема існуватиме 

і надалі

Альтернатива 2 4 - цілі прийняття 

регуляторного акта 

можуть бути досягнуті 

повною мірою (усі 

важливі аспекти 

проблеми існувати не 

будуть)

Проблему буде 

врегульовано



Рейтинг

результатив
ності

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

відповідного
місця

альтернативи у 

рейтингу

Альтернатива

1

Відсутні. Проблема

залишається

невирішеною

Альтернатива

2

Держава:
Прибуток

оператора лотереї

направлятиметься

до фонду

підтримки спорту

Громадяни:

Покращення

фінансування

спортсменів

збірних команд

Суб’єкти

господарювання:
Покращення

фінансування

Держава:
Не існують 

Громадяни:
Не існують 

Суб’єкти 

господарювання: 
Витрати: Не існують

Додаткове

фінансування

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного
акта

Запропонований термін дії акта:

два роки

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:



С п ів в ід н о си ться  із ц іл ям и

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного

акта
Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може 

бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, 

значення яких має змінитися за вимірюваний період:

№ Назва показника Одиниця

виміру
Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки

1 Розмір надходжень 

до державного 

бюджету, 

пов'язаних з дією 

акта

грн. 0 0 0

2 Розмір надходжень 

до місцевих 

бюджетів, 

пов'язаних з дією 

акта

грн. 0 0 0

3 Розмір надходжень 

до цільового 

фонду, пов'язаних 

з дією акта

грн. 25000000 500000

00

0

4 Кількість суб'єктів 

господарювання 

та/або фізичних 

осіб, на яких

од. 50 50 0



поширюватиметься 

дія акта

5 Розмір коштів, що 

витрачатимуться 

суб'єктами 

господарювання 

та/або фізичними 

особами, 

пов'язаними з 

виконанням вимог 

акта

грн. 0 0 0

6 Час, що

витрачатиметься 

суб'єктами 

господарювання 

та/або фізичними 

особами, 

пов'язаними з 

виконанням вимог 

акта

год. 0 0 0

7 Рівень

поінформованості 

суб'єктів 

господарювання 

та/або фізичних 

осіб з основних 

положень акта

% 100 100 0



8 Недостатнє 

фінансування 

сфери фізичної 

культури і спорту

50 млн. 

гривень

50 25000000 500000

00

9 Прибуток 

оператора лотереї

50 млн. 

гривень

50 25000000 500000

00

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
Строки проведення базового відстеження результативності дії 

регуляторного акта:
1 рік

Строки проведення повторного відстеження результативності дії 
регуляторного акта:
2 роки

Метод проведення відстеження результативності:
Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності:

Статистичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному 

опитуванні:
Члени спортивних федерацій, спортсмени збірних команд України 

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

Державна податкова служба


