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постанова Кабінету Міністрів України від  28.02.2011 р. № 239 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та 

участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та 

Всесвітніх іграх"; 

постанова Кабінету Міністрів України від  18.09.2013 р. № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 91 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту "; 

постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 р. №1014 "Деякі питання заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами ХХХІІ літніх Олімпійських ігор"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 р. №1030 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2021 

рік, і внесення зміни до пункту 8 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури". 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Україна - спортивна держава, що належить до групи передових країн, де українці регулярно та свідомо займаються фізичною культурою і спортом, створено умови та 

можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, створена розгалужена мережа спортивної інфраструктури світового рівня доступна для кожної 

людини, зокрема осіб з інвалідністю, запроваджена цифровізація сфери фізичної культури і спорту. 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Здійснення ефективної підготовки і участі національних збірних команд України в Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх та міжнародних змаганнях, що проводяться 

Міжнародним та Європейськими олімпійськими комітетами, та підвищення авторитету держави на міжнародній спортивній арені. 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 2020 року в м.Токіо (Японія). 

 2 Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XXІV зимових Олімпійських іграх 2022 року в м. Пекін (Китай). 

 3 Створення належних умов для підготовки і участі національної збірної команди України у XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 2021 

року в м. Вуокатті та м. Лахті (Фінляндська Республіка). 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів 

до складу національної збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

 1  67 651,0  67 651,0 

Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх  2  26 716,3  26 716,3 

Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, та призерам XXXII літніх Олімпійських ігор, а також їх тренерам в 

установленому законодавством порядку 

 3  86 766,0  86 766,0 

Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до 

складу національної збірної команди України для участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

 4  37 000,0  37 000,0 

Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення  XXXII літніх Олімпійських ігор  5  1 314,6  1 314,6 

Висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та участі національної збірної команди України у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

 6  1 792,0  1 792,0 



3 
Проведення в Україні та за кордоном навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки спортсменів - кандидатів 

до складу національної збірної команди України до участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

 7  75 600,3  75 600,3 

Придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, необхідних для підготовки спортсменів - кандидатів до 

складу національної збірної команди України для участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

 8  11 389,5  11 389,5 

Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у XXІV зимових Олімпійських іграх  9  13 912,9  13 912,9 

Витрати, пов`язані з участю національної збірної команди України у XV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

 10  7 995,4  7 995,4 

Виплата винагород спортсменам-чемпіонам, призерам  XV зимового Європейського юнацькоого Олімпійського фестивалю, 

а також їх тренерам в установленому законодавством порядку 

 11  13,0  13,0 

Забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення  XV зимового Європейського юнацького 

Олімпійськоого фестивалю 

 12  590,9  590,9 

Виплата винагород спортсменам, які зайняли ІV-VI місця на XXXII літніх Олімпійських іграх, та їх тренерам в 

установленому законодавством порядку 

 13  6 440,0  6 440,0 

 337 181,90  0,00  337 181,90 Всього 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 10. 

Код державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

529 Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року  337 181,9  337181,9 

тис. гривень 

11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 351,0  1 Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України 

для участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 351,0 

 320,0  2 Кількісний склад національної збірної команди України на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 320,0 

 157,0  3 в т.ч. - кількість спортсменів осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 157,0 

 149,0  4 в т.ч. - кількість тренерів осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 149,0 

 14,0  5 в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення XXXII 

літніх Олімпійських ігор 

осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 14,0 

 91,0  6 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі 

у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 91,0 
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 79,0  7 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі 

у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 79,0 

 1,0  8 Кількість видів заходів з інформаційного висвітлення ходу підготовки та участі 

національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. План роботи НОК, 

договори, акти 

виконаних робіт 

 1,0 

 68,0  9 Кількість спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України 

для участі у XXІVзимових Олімпійських іграх 

осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 68,0 

 94,0  10 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України у ХXІV 

зимових Олімпійських іграх, що проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 94,0 

 11,0  11 Кількість навчально-тренувальних зборів заключного етапу підготовки 

спортсменів-кандидатів до складу національної збірної команди України до участі 

у XXІV зимових Олімпійських іграх, що проводяться на території України 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 11,0 

 69,0  12 Кількісний склад національної збірної команди України у XV зимовому 

Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 69,0 

 32,0  13 в т.ч. - кількість спортсменів осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 32,0 

 29,0  14 в т.ч. - кількість тренерів осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 29,0 

 8,0  15 в т.ч. - кількість членів штабу олімпійської підготовки за місцем проведення ХV 

зимового Європейського юнацького Олімпійського фестивалю 

осіб Наказ 

Мінмолодьспорту 

 8,0 

продукту 2 
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 11 313,0  1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу  

підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться на 

території України 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

кошторис, авансовий 

звіт 

 11 313,0 

 17 849,0  2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що проводяться за 

кордоном 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

кошторис, авансовий 

звіт 

 17 849,0 

 16,0  3 Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

днів Наказ 

Мінмолодьспорту 

 16,0 

 4 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та спеціального 

призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення 

підготовки і участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 2 448,0  5 Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам національної збірної 

команди, для забезпечення участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 2 448,0 

 280,0  6 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для 

забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 280,0 

 40,0  7 Кількість виготовлених та розміщених інформаційних повідомлень в ЗМІ про хід 

підготовки, проводи, зустріч та участь збірної команди України у XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. План роботи НОК, 

договори, акти 

виконаних робіт 

 40,0 

 40,0  8 у тому числі виготовлених та розміщених телепрограм в ЗМІ про хід підготовки, 

проводи, зустріч та участь збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських 

іграх 

од. План роботи НОК, 

договори, акти 

виконаних робіт 

 40,0 
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 29,0  9 Кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди 

України за І-ІІІ місця, зайняті на  XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, 

списки спортсменів, 

затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 29,0 

 21,0  10 Кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті спортсменами на 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, 

списки тренерів, 

затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 21,0 

 940,0  11 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу  

підготовки до участі у XXІV зимових Олімпійських іграх, що проводяться на 

території України 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

кошторис, авансовий 

звіт 

 940,0 

 12 519,0  12 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів заключного етапу 

підготовки до участі у XXІV зимових Олімпійських іграх, що проводяться за 

кордоном 

од. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

кошторис, авансовий 

звіт 

 12 519,0 

 73 585,0  13 Кількість придбаних малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів спортивного 

призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування для 

забезпечення підготовки національної збірної команди України до участі у XXІV 

зимових Олімпійських іграх. 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 73 585,0 

 2 475,0  14 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та спеціального 

призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення 

підготовки і участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 2 475,0 

 1 045,0  15 Кількість придбаної парадної форми спортсменам та тренерам національної збірної 

команди, для забезпечення участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 1 045,0 
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 191,0  16 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для 

забезпечення підготовки національної збірної команди до участі у XXІV зимових 

Олімпійських іграх 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 191,0 

 10,0  17 Кількість днів роботи штабу олімпійської підготовки на XV зимовому 

Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

днів Наказ 

Мінмолодьспорту 

 10,0 

 610,0  18 Кількість придбаного спортивного одягу, взуття загального та спеціального 

призначення спортсменам національної збірної команди, для забезпечення 

підготовки і участіі у XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

од. Перелік, 

затверджений 

наказом 

Мінмолодьспорту, 

договори, видаткові 

накладні 

 610,0 

 6,0  19 Кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди 

України за І-ІІІ місця, зайняті на XV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

од. Протоколи змагань, 

списки спортсменів, 

затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 6,0 

 6,0  20 Кількість винагород, які отримають тренери за І-ІІІ місця, зайняті спортсменами на 

XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

од. Протоколи змагань, 

списки тренерів, 

затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 6,0 

 26,0  21 Кількість винагород, які отримають спортсмени національної збірної команди 

України за  ІV-VI місця, зайняті на XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, 

списки спортсменів, 

затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 26,0 

 21,0  22 Кількість винагород, які отримають тренери за ІV-VI місця, зайняті спортсменами 

на XXXII літніх Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань, 

списки тренерів, 

затверджені наказом 

Мінмолодьспорту 

 21,0 

ефективності 3 

 1 126,9  1 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України 

грн. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 
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 3 075,9  2 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном 

грн. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 87 308,2  3 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної 

команди України на XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 4 в т.ч. середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та 

спеціального призначення спортсменам національної збірної команди України, для 

забезпечення підготовки і участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 1 608,2  5 в т.ч. середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для забезпечення участі 

національної збірної команди України у XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 132 142,9  6 в т.ч. середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового 

використання, придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної 

збірної команди України до участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 82 162,5  7 Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за 

місцем проведення XXXII літніх Олімпійських ігор 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 44 800,0  8 Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 інформаційного повідомлення в 

ЗМІ про хід підготовки, проводи, участь та зустріч національної збірної команди 

України у XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Договори, акти 

виконаних робіт, план 

НОК 

 1 708 431,0  9 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ місця, зайняті на 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту 

 1 772 452,4  10 Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту 

 1 456,2  11 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у XXІV зимових Олімпійських іграх, що 

проводяться на території України 

грн. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 
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 5 929,5  12 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів 

заключного етапу підготовки до участі у XXІV зимових Олімпійських іграх, що 

проводяться за кордоном 

грн. Єдиний календарний 

план 

фізкультурно-оздоров

чих та спортивних 

заходів України, 

кошториси на 

проведення 

спортивних заходів, 

авансові звіти 

 128 823,2  13 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної 

команди України на XXІV зимових Олімпійських іграх 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 3 032,4  14 Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального 

призначення спортсменам національної збірної команди України,  для 

забезпечення підготовки і участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 44,2  15 Середня вартість одиниці малоцінних предметів та інвентарю, матеріалів 

спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального користування, 

придбаних для забезпечення підготовки національної збірної команди України до 

участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 1 774,6  16 Середня вартість одиниці парадної форми, придбаної для забезпечення участі 

національної збірної команди України у XXІV зимових Олімпійських іграх 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 59 630,9  17 Середня вартість одиниці обладнання та інвентарю довгострокового використання, 

придбаного для забезпечення підготовки спортсменів національної збірної команди 

України до участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 131 072,1  18 Середні витрати на забезпечення перебування 1 члена національної збірної 

команди України на XV зимовому Європейському юнацькому Олімпійському 

фестивалі 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 59 090,0  19 Середні витрати на 1 день забезпечення роботи штабу олімпійської підготовки за 

місцем проведення XV зимового Європейського юнацького Олімпійського 

фестивалю 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту, 

НОК, авансові звіти 

 2 655,1  20 Середня вартість одиниці спортивного одягу, взуття загального та спеціального 

призначення спортсменам національної збірної команди України,  для 

забезпечення підготовки і участі у  XV зимовому Європейському юнацькому 

Олімпійському фестивалі 

грн. Перелік, 

затверджений 

Мінмолодьспортом, 

договори, видаткові 

накладні 

 1 250,0  21 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за І-ІІІ місця, зайняті на  XV 

зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту 

 916,7  22 Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами І-ІІІ місця на XV 

зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту 

 136 153,9  23 Середній розмір 1 винагороди, яку отримає спортсмен за ІV-VІ місця, зайняті на 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту 
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 138 095,2  24 Середній розмір 1 винагороди тренерам за зайняті спортсменами ІV-VІ  місця на 

XXXII літніх Олімпійських іграх 

грн. Накази 

Мінмолодьспорту 

якості 4 

 1,0  1 Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань 

 6,0  2 Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань 

 12,0  3 Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України XXXII літніх 

Олімпійських іграх 

од. Протоколи змагань 

 100,0  4 Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним 

одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами 

та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем 

індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового 

використання для підготовки та участі у XXXII літніх Олімпійських іграх 

відс. Накази 

Мінмолодьспорту 

 44,7  5 Питома вага спортсменів-кандидатів, які відповідно до встановлених вимог 

включені до складу національної збірної команди України для участі у XXXII 

літніх Олімпійських іграх, до загальної кількості спортсменів-кандидатів до 

національної збірної команди України 

відс. Склад національних 

збірних команд 

України з видів 

спроту, список 

кандидатів, 

затверджений 

наказами 

Мінмолодьспорту 

 100,0  6 Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним 

одягом, взуттям загального та спеціального призначення, малоцінними предметами 

та інвентарем, матеріалами спортивного призначення, спортивним інвентарем 

індивідуального користування, обладнанням та інвентарем довгострокового 

використання  для підготовки та участі у XXІV зимових Олімпійських іграх 

відс. Накази 

Мінмолодьспорту 

 1,0  7 Кількість золотих нагород, здобутих спортсменами України на XV зимовому 

Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

од. Протоколи змагань 

 1,0  8 Кількість срібних нагород, здобутих спортсменами України на XV зимовому 

Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

од. Протоколи змагань 

 1,0  9 Кількість бронзових нагород, здобутих спортсменами України на XV зимовому 

Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

од. Протоколи змагань 

 100,0  10 Рівень забезпеченості членів національної збірної команди України спортивним 

одягом, взуттям загального призначення  для підготовки та участі у  XV зимовому 

Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі 

відс. Накази 

Мінмолодьспорту 

 4,0  11 Кількість IV місць, які посіли спортсмени України на XXXII літніх Олімпійських 

іграх 

од. Протоколи змагань 

 10,0  12 Кількість V місць, які посіли спортсмени України на XXXII літніх Олімпійських 

іграх 

од. Протоколи змагань 

 6,0  13 Кількість VІ місць, які посіли спортсмени України на XXXII літніх Олімпійських 

іграх 

од. Протоколи змагань 
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12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

Сергій СИМОНОВ Перший заступник Міністра 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата 09.11.2021 № 09040-15-5/34192 


