
 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 

від ____________ 20__р. Київ № __________ 

 
 

Про затвердження Критеріїв прозорого  

розподілу бюджетних коштів на заходи  

з фізичної культури та неолімпійських видів спорту 
 

Відповідно до пункту 30 Заходів щодо запобігання корупції в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803,  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Критерії прозорого розподілу бюджетних коштів на заходи з 

фізичної культури та неолімпійських видів спорту, що додаються. 

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту 

забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 

молоді та спорту України. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Міністр                  Вадим ГУТЦАЙТ 
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КРИТЕРІЇ  

прозорого розподілу бюджетних коштів на заходи з фізичної культури та 

неолімпійських видів спорту  

 

І. Загальні положення 

1. Ці Критерії визначають систему розподілу бюджетних коштів на 

заходи з фізичної культури та неолімпійських видів спорту. 

2. Розподіл бюджетних коштів на реалізацію спортивних заходів, 

включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України (далі - Єдиний календарний план) на 

відповідний рік за бюджетною програмою КПКВК 3401220 "Розвиток 

фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту", 

здійснюється за такими напрямами: 

неолімпійські види спорту І - ІІІ  категорій; 

командні ігрові неолімпійські види спорту; 

службово-прикладні та військово-прикладні види спорту;  

національні види спорту;  

спорт ветеранів; 

фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед різних верств 

населення. 

3. Витрати на проведення офіційних міжнародних спортивних змагань, 

що проводяться на території України, не включаються до загальної суми, що 

розподіляється між видами спорту. Обсяги коштів на проведення таких 

змагань визначаються у кошторисі на їх проведення, що складається з 

урахуванням наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 

2018 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 

2018 року за № 264/31716, та положення (регламенту) про такі змагання. 

4. У випадках, коли з незалежних від спортсменів причин (загроза 

поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, 

техногенного, природного чи іншого характеру, періодичності проведення 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства молоді  

та спорту України  

_________  року № _____ 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0264-18
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змагання встановленою міжнародними спортивними федераціями) змагання, 

що включені до Єдиного календарного плану на відповідний рік, не 

проведені, враховуються результати спортсменів за виступами на попередніх 

аналогічних змаганнях. 

II. Система розподілу коштів. 

1. Сума коштів на проведення офіційних міжнародних спортивних 

змагань, що проводяться на території України, визначається Комісією на 

підставі звернень спортивних федерацій з урахуванням наказу Міністерства 

молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716, та 

положення (регламенту) про такі змагання. 

2. На заходи з неолімпійських видів спорту І - ІІI  категорій, окрім 

командних ігрових видів спорту виділяється до 70% від суми коштів, що 

залишилась після прийняття рішення, передбаченого п.1 цього розділу. 

 

Розподіл здійснюється наступним чином: 

до 10 % коштів розподіляється рівними частками між видами спорту  

І категорії за умови участі національних збірних команд України з видів 

спорту в офіційних міжнародних змаганнях у календарному році, що передує 

року на який здійснюється розподіл бюджетних коштів (у Формулі розподілу 

коштів між видами спорту, що не входять до програми олімпійських ігор 

позначається літерою А); 

до 5 % коштів розподіляється рівними частками між видами спорту  

ІІ категорії за умови участі національних збірних команд України з видів 

спорту в офіційних міжнародних змаганнях у календарному році, що передує 

року на який здійснюється розподіл бюджетних коштів (у Формулі розподілу 

коштів між видами спорту, що не входять до програми олімпійських ігор 

позначається літерою А); 

до 1 % коштів розподіляється рівними частками між видами спорту  

ІІІ категорії, які підписали антидопінговий кодекс ВАДА, за умови участі 

національних збірних команд України з видів спорту в офіційних 

міжнародних змаганнях у календарному році, що передує року на який 

здійснюється розподіл бюджетних коштів (у Формулі розподілу коштів між 

видами спорту, що не входять до програми олімпійських ігор позначається 

літерою А); 

до 10 % коштів розподіляється між всіма видами спорту згідно із 

формою звітності № 2-ФК "Звіт фізичної культури і спорту" відповідно до 

формули, наведеної у додатку (у Формулі розподілу коштів між видами 

спорту, що не входять до програми олімпійських ігор позначається  

літерою D); 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0264-18
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до 74 % розподіляється за Формулою розподілу бюджетних коштів між 

неолімпійськими видами спорту відповідно до результату, показаного 

спортсменами у складі національних збірних команд України на офіційних 

міжнародних спортивних змаганнях у календарному році, що передує року 

на який здійснюється розподіл бюджетних коштів (у Формулі розподілу 

коштів між видами спорту, що не входять до програми олімпійських ігор 

позначається літерою R). 

3. На заходи із командних ігрових неолімпійських видів спорту 

виділяється до 10% від суми коштів, що залишилась після прийняття 

рішення, передбаченого п.1 цього розділу.  

Розподіл здійснюється наступним чином: 

до 20 % коштів розподіляється рівними частками між видами спорту за 

умови участі національних збірних команд України з видів спорту в 

офіційних міжнародних змаганнях у календарному році, що передує року на 

який здійснюється розподіл бюджетних коштів (у Формулі розподілу коштів 

між видами спорту, що не входять до програми олімпійських ігор 

позначається літерою А); 

до 10 % коштів розподіляється між всіма видами спорту згідно із 

формою звітності № 2-ФК "Звіт фізичної культури і спорту" відповідно до 

формули, наведеної у додатку (у Формулі розподілу коштів між видами 

спорту, що не входять до програми олімпійських ігор позначається  

літерою D); 

до 70 % розподіляється за Формулою розподілу бюджетних коштів між 

командними ігровими неолімпійськими видами спорту відповідно до 

результату, показаного спортсменами у складі національної збірної команди 

України на офіційних міжнародних спортивних змаганнях у календарному 

році, що передує року на який здійснюється розподіл бюджетних коштів  

(у Формулі розподілу коштів між видами спорту, що не входять до програми 

олімпійських ігор позначається літерою R). 

4. На заходи із службово-прикладних та військово-прикладних видів 

спорту виділяється до 4 % від суми коштів, що залишилась після прийняття 

рішення, передбаченого п.1 цього розділу.  

Розподіл здійснюється комісією з урахуванням пропозицій федерацій із 

службово-прикладних та військово-прикладних видів спорту. 

5. На заходи із національних видів спорту виділяється до 1 % від суми 

коштів, що залишилась після прийняття рішення, передбаченого п.1 цього 

розділу.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-18#n69
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-18#n69
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-18#n69
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-18#n69


 4 

Розподіл здійснюється комісією з урахуванням пропозицій федерацій із 

національних видів спорту. 

6. На заходи із видів спорту ветеранів виділяється до 3 % від суми 

коштів, що залишилась після прийняття рішення, передбаченого п.1 цього 

розділу.  

Розподіл здійснюється комісією з урахуванням пропозицій спортивних 

федерацій та всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, визначеної відповідно 

ст. 22 Закону України "Про фізичну культуру і спорт". 

7. На фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед різних верств 

населення виділяється до 2 % від суми коштів, що залишилась після 

прийняття рішення, передбаченого  п.1 цього розділу.  

Розподіл здійснюється комісією на підставі підготовлених 

департаментом фізичної культури та неолімпійських видів спорту проектів 

кошторисів. 

8. На підтримку видів спорту, що розвиваються, та видів спорту, сума 

розподілених коштів у яких недостатня для здійснення обґрунтованої 

ефективної підготовки виділяється до 10 % від суми коштів, що залишилась 

після прийняття рішення, передбаченого п.1 цього розділу.  

Розподіл здійснюється комісією на підставі підготовлених 

департаментом фізичної культури та неолімпійських видів спорту проектів 

кошторисів. 

 

ІІІ. Комісія із розподілу коштів на заходи з фізичної культури та 

неолімпійських видів спорту. 

 

1. Для обговорення обсягів коштів, що розподіляються на заходи з 

фізичної культури та неолімпійські види спорту, та розгляду відповідних 

матеріалів наказом Міністерства молоді та спорту України утворюється 

комісія з метою: 

розгляду пропозицій від спортивних федерацій щодо проведення 

офіційних міжнародних змагань на території України, які подаються в 

письмовій формі із розрахунками витрат; 

розгляду пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів на спорт 

ветеранів і фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед різних верств 

населення; 
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розгляду пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів на 

неолімпійські види спорту (національні види спорту, службово-прикладні та 

військово-прикладні види спорту); 

узгодження спірних питань при розподілі бюджетних коштів; 

розподілу коштів у разі утворення залишку невикористаних коштів; 

розгляду пропозицій від спортивних федерацій на отримання 

додаткового фінансування та для підтримки видів спорту, які розвиваються, 

що подаються у письмовій формі із розрахунками витрат; 

підготовки пропозицій щодо виділення додаткового фінансування або 

зменшення суми коштів, розподіленої за відповідною формулою, що 

додається до цих Критеріїв. 

2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар та 4 

члени комісії, зокрема 2 представники від Міністерства молоді та спорту 

України і 2 представники від громадськості. Формою роботи комісії є 

засідання, які проводяться за необхідності. 

3. Рішення комісії ухвалюється простою більшістю голосів присутніх 

членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні і секретарем, та видається відповідний 

наказ Міністерства молоді та спорту України. 

У разі рівної кількості голосів голос головуючого є вирішальним. Член 

комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти в письмовій формі 

свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії. 

4. Засідання комісії проводиться у десятиденний строк після 

затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, на який 

здійснюється розподіл бюджетних коштів, та в разі утворення залишку 

невикористаних коштів протягом року. 

5. У разі якщо сума бюджетних коштів за результатами розподілення 

перевищує потребу певного неолімпійського виду спорту на фінансування 

офіційних заходів, або у разі утворення залишку невикористаних коштів, що 

виник протягом року, кошти перерозподіляються комісією між іншими 

неолімпійськими видами спорту, про що видається відповідний наказ 

Міністерства молоді та спорту України. 

 

 

Директор департаменту  

фізичної культури та  

неолімпійських видів спорту                                            Людмила ПАНЧЕНКО 



 Додаток  

до Критеріїв прозорого 

розподілу бюджетних 

коштів між 

неолімпійськими  

видами спорту  

(пункти 2-3 розділу ІІ) 

 

 ФОРМУЛА  

розподілу бюджетних коштів між неолімпійськими видами спорту 

Для неолімпійських видів спорту: 

A + B + C = S 

A – сума коштів рівними частинами між видами спорту (розподіляється 

відповідно до пунктів 2 та 3 розділу ІІ Критеріїв прозорого розподілу 

бюджетних коштів на заходи з фізичної культури та неолімпійські види 

спорту). 

B – сума коштів на вид спорту відповідно до кількості займаючихся 

видом спорту в Україні згідно із формою звітності № 2-ФК "Звіт фізичної 

культури і спорту", яка розраховується за такою формулою: 

D 
 

* 
F 

= B 
G 

D – сума коштів обрахованих відповідно до пунктів 2 та 3 розділу ІІ 

Критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів на заходи з фізичної 

культури та неолімпійські види спорту; 

G – загальна кількість займаючихся у всіх видах спорту разом; 

F – кількість займаючихся з окремого виду спорту. 

C – розрахункова сума коштів на вид спорту відповідно до балів за 

отримані медалі на офіційних міжнародних змаганнях та кількості країн-

учасниць останнього чемпіонату світу, яка розраховується за такою 

формулою: 

R * 
H 

= C 
Р 

R – загальна розрахункова сума коштів (обраховуються відповідно до 

пунктів 2 та 3 розділу ІІ Критеріїв прозорого розподілу бюджетних коштів на 

заходи з фізичної культури та неолімпійських видів спорту); 
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 H – сума балів з урахуванням коефіцієнту з окремого виду спорту (сума 

балів за медалі + сума балів за кількість країн-учасниць останнього 

чемпіонату світу * коефіцієнт виду спорту); 

P – загальна сума балів з урахуванням коефіцієнту з усіх видів спорту 

(розрахована сума балів H з кожного виду спорту та сумована за всіма 

видами спорту). 

S – сума на вид спорту. 

 

І. Коефіцієнт виду спорту: 

Видам спорту, окрім ігрових видів спорту, в залежності від їх категорій, 

затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту, надається відповідний 

коефіцієнт, а саме: 

 коефіцієнт 3: видам спорту, які включені до І категорії (набрана сума 

балів помножується на 3); 

 коефіцієнт 2: видам спорту, які включені до ІІ категорії (набрана сума 

балів помножується на 2); 

коефіцієнт 1: видам спорту, які включені до ІІІ категорії (набрана сума 

балів помножується на 1). 

ІІ. Бали встановлюються: 

1. За результатами виступу спортсменів у складі національних збірних 

команд України на офіційних міжнародних спортивних змаганнях з видів 

спорту І – ІІ категорії (крім результатів у дисциплінах, що включені до 

програми останніх Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої 

шахової олімпіади, Європейських ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств) (крім 

ігрових видів спорту) у календарному році, що передує року на який 

здійснюється розподіл бюджетних коштів, нараховуються наступні бали: 

Зайняте 

місце 

Всесвітні ігри, 

Всесвітні ігри з 

єдиноборств, 

Всесвітня 

шахова 

олімпіада 

Чемпіонати 
Чемпіонати 

серед  молоді 

та юніорів 

Чемпіонати 

серед  юнаків 
Кубки світу 

серед 

дорослих 

(фінал) світу Європи світу Європи світу Європи 

1 4 1,6 0,8 0,8 0,4 0,4 0,2 0,8 

2 3,2 1,28 0,64 0,64 0,32 0,32 0,16 0,64 

3 2,8 1,04 0,56 0,52 0,26 0,26 0,132 0,56 

2. За результатами виступу спортсменів у складі національних збірних 

команд України на офіційних міжнародних спортивних змаганнях з видів 
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спорту, які відносяться до І – ІІ категорії у дисциплінах, що включені до 

програми останніх Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої 

шахової олімпіади, Європейських ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств (крім 

ігрових видів спорту) у календарному році, що передує року на який 

здійснюється розподіл бюджетних коштів, нараховуються наступні бали: 

Зайняте місце Чемпіонати Кубки світу серед дорослих (фінал) 

світу Європи 

1 3,2 1,6 1,6 

2 2,56 1,28 1,28 

3 2,08 1,12 1,12 

3. Для командних ігрових видів спорту: 

за результатами виступу спортсменів у складі національних збірних 

команд України на офіційних міжнародних спортивних змаганнях з видів 

спорту, які відносяться до І – ІІІ категорій (крім результатів у дисциплінах, 

що включені до програми останніх Всесвітніх ігор з неолімпійських видів 

спорту та Європейських ігор) у календарному році, що передує року на який 

здійснюється розподіл бюджетних коштів,  нараховуються наступні бали: 

Зайняте місце Чемпіонати  світу 

серед дорослих 

Чемпіонати  світу 

серед молоді та 

юніорів 

Чемпіонати  світу серед 

юнаків 

1-8 1,6 0,8 0,4 

9-12 1,28 0,64 0,32 

13-16 1,12 0,52 0,26 

 
Зайняте місце Чемпіонати  Європи 

серед дорослих 

Чемпіонати  Європи 

серед молоді та 

юніорів 

Чемпіонати  Європи 

серед юнаків 

1-4 0,8 0,4 0,2 

5-8 0,64 0,32 0,16 

9-12 0,56 0,26 0,132 

За результатами виступу спортсменів у складі національних збірних 

команд України на офіційних міжнародних спортивних змаганнях з видів 

спорту у дисциплінах, що включені до програми останніх Всесвітніх ігор з 

неолімпійських видів спорту та Європейських ігор, у календарному році, що 

передує року на який здійснюється розподіл бюджетних коштів, 

нараховуються наступні бали: 
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Зайняте місце Чемпіонати  світу 

серед дорослих 

Чемпіонати  світу 

серед молоді та 

юніорів 

Чемпіонати  світу серед 

юнаків 

1-8 3,2 0,8 0,4 

9-12 2,56 0,64 0,32 

13-16 2,08 0,52 0,26 

 
Зайняте місце Чемпіонати  Європи 

серед дорослих 

Чемпіонати  Європи 

серед молоді та 

юніорів 

Чемпіонати  Європи 

серед юнаків 

1-4 1,6 0,4 0,2 

5-8 1,28 0,32 0,16 

9-12 1,12 0,26 0,132 

4. За результатами виступу спортсменів у складі національних збірних 

команд України на офіційних міжнародних  спортивних змаганнях з видів 

спорту, які відносяться до ІІІ категорії, у календарному році, що передує року 

на який здійснюється розподіл бюджетних коштів, нараховуються наступні 

бали: 

Зайняте 

місце 

Чемпіонати Чемпіонати 

серед  молоді та 

юніорів 

Чемпіонати 

серед  юнаків 

Кубки світу 

серед дорослих 

(фінал) 

світу Європи світу Європи світу Європи 

1 1,28 0,640 0,640 0,32 0,32 0,16 0,64 

2 1,024 0,512 0,512 0,256 0,256 0,128 0,512 

3 0,832 0,448 0,416 0,208 0,208 0,106 0,448 

5. У залежності від кількості країн-учасниць останнього чемпіонату 

світу видам спорту нараховуються наступні бали: 

90 і понад 90 країн учасниць 10 балів 

89-80 9 балів 

79-70 8 балів 

69-60 7 балів 

59-50 6 балів 

49-40 5 балів 

39-30 4 балів 

29-20 3 балів 

19-10 2 балів 

9 і менше  1 бал  

     

        _______________________________________________________ 


