
 

 

ЗВІТ 

про результати періодичного відстеження результативності наказу 

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства 

фінансів України та Міністерства економіки України від 28.08.2009                   

№ 3042/1030/936 "Про затвердження Порядку та умов надання платних 

послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок 

бюджетних коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06.11.2009 за 

№ 1042/17058 

 

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, 

Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 

28.08.2009 № 3042/1030/936 "Про затвердження Порядку та умов надання 

платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за 

рахунок бюджетних коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06.11.2009 

за № 1042/17058 (далі – Наказ). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Міністерство молоді та спорту України. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта 

Метою прийняття Наказу є надання закладам фізичної культури і спорту, 

що утримуються за рахунок бюджетних коштів, можливості отримувати 

додаткові надходження від надання платних послуг, а також підвищення рівня 

охоплення населення України заняттями фізичною культурою та спортом. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Через три роки після повторного відстеження. 

 

5 Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 

Періодичне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Статистичний метод одержання результатів відстеження. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось шляхом аналізу статистичних даних, що надходили 

Міністерству від структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту 

обласних та Київської міської державних адміністрацій (18 областей). 

 

 

 



 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 
№

 

з

/

п 

Результативний 

показник 

Оди

ниці 

вимі

ру 

2017 рік 2018 рік % 

(+,-) 

до 

попе

редн

ього 

року 

2019 рік % 

(+,-) 

до 

попе

редн

ього 

року 

2020 рік % 

(+,-) 

до 

попе

редн

ього 

року 

1 

Кількість закладів 

фізкультури і спорту, 

що утримуються за 

рахунок бюджетних 

коштів, які надають 

платні послуги; од. 

од. 171 178 4,1 187 5,1 188 0,5 

2 

Обсяг грошових 

надходжень від 

надання платних 

послуг закладами 

фізичної культури і 

спорту, що 

утримуються за 

рахунок бюджетних 

коштів; грн. 

грн. 42 855 108 57 067 046 33,2 67 793 651 18,8 58 908 844 -13,1 

3 

Кількість населення 

регіону, охопленого 

заняттям фізичною 

культурою та спортом 

у закладах фізичної 

культури і спорту, що 

утримуються за 

рахунок бюджетних 

коштів, які надають 

платні послуги; осіб 

осіб 648 234 895 928 38,2 956 249 6,7 669 338 -30 

4 

в тому числі за рахунок 

надання платних 

послуг; осіб 

осіб 384 456 610 918 58,9 677 725 10,9 425 563 -37,2 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Результати реалізації положень Наказу, мають позитивну динаміку щодо 

покращення показників розвитку сфери фізичної культури та спорту протягом 

2017-2020 років. По деяким показникам у 2020 році спостерігається негативна 

динаміка спричинена всесвітньою пандемією COVID-19 та запровадженням 

карантинних обмежень. 
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