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7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 "Про затвердження порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи"; 
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", зі змінами та доповненнями; 
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 "Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року"; 
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 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 можливість подолання наявних викликів у сфері фізичної культури і спорту шляхом прийняття цифрових 
інформаційних рішень 

 2 Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя 

 3 Популяризація українських суспільно-державних цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формування на їх основі 
національно-патріотичного світогляду 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Досягнення нових наукових результатів для подальшого їх впровадження в розроблення наукових засад державної політики у молодіжній сфері, сфері 
національно-патріотичного виховання та сфері фізичної культури і спорту 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок науково-дослідними інститутами 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 
з/п 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Разом 

Прикладні наукові дослідження у сфері розвитку молоді та спорту  1  14 388,6  500,0  14 888,6
Придбання наукоємного обладнання для виконання прикладних розробок і досліджень  2  15 337,2  15 337,2

 29 725,80  500,00  30 225,80Всього 

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  16 402,3  500,0  16902,3

тис. гривень 
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11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 
з/п. 

Показники Одиниця 
виміру 

Джерело 
інформації 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Разом 

затрат 1 
 2,0 1 Кількість наукових установ, всього, в тому числі: од. Мережа установ 

Міністерства молоді 
та спорту України 

 2,0

 1,0 2 які задіяні в виконанні Державної цільової соціальної програми  розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2024 року 

од. Мережа установ 
Міністерства молоді 
та спорту України 

 1,0

 73,0  1,0 3 Середньорічна штатна чисельність, всього, в тому числі: од. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 74,0

 62,0  1,0 4 дослідники од. Статистична 
звітність, форма 

3-наука 

 63,0

 9,5 5 спеціалісти од. Статистична 
звітність, форма 

3-наука 

 9,5

 1,5 6 робітники од. Статистична 
звітність, форма 

3-наука 

 1,5

 73,0  1,0 7 Всього штатна чисельність на 01.01.2021 од. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 74,0

 73,0  1,0 8 Всього штатна чисельність на 01.01.2022 од. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 74,0

 11,0  1,0 9 Кількість прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними 
напрями розвитку науки і техніки, всього, в тому числі: 

од. Статистична 
звітність, форма 3 

 12,0

 3,0 10 які виконуються в рамках Державної цільової соціальної програми  розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2024 року 

од. Статистична 
звітність, форма 3 

 3,0

продукту 2 
 8,0  1,0 1 Кількість прикладних наукових досліджень завершених та впроваджених у 

поточному році 
од. Щорічна звітність, 

форма 4, форма 5 
 9,0

 71,0 2 Кількість статей у наукових виданнях, всього, в тому числі: од. Щорічна звітність, 
форма 4 

 71,0

 25,0 3 індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 
(WoS), Index Copernicus, Google Scholar 

од. Щорічна звітність, 
форма 4 

 25,0

 1,0 4 Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної 
власності (патент на винахід) 

од. Управлінський облік  1,0

 24,0 5 Кількість придбаного наукоємного обладнання для оновлення 
матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі 
довгострокового користування) для провадження наукової діяльності 

од. Договір, видаткова 
накладна 

 24,0

ефективності 3 
 1 308,1  500,0 1 Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження тис.грн. Управлінський облік 



4
 639,1 2 Середні витрати на придбання 1 одиниці наукоємного обладнання для оновлення 

матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в тому числі 
довгострокового користування) для провадження наукової діяльності 

тис.грн. Управлінський облік 

якості 4 
 100,0  100,0 1 Частка прикладних наукових досліджень, які виконуються за пріоритетними 

напрями розвитку науки і техніки 
відс. Щорічна звітність, 

форма 8, форма 11 
 72,7 2 Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень в поточному

році 
відс. Щорічна звітність, 

форма 4, форма 5 
 27,3 3 Частка прикладних наукових досліджень які будуть завершені та впроваджені в 

наступних бюджетних періодах та виконуються в рамках Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року 

відс. Щорічна звітність, 
форма 4, форма 5 

 5,0 4 Збільшення кількості публікацій у наукових виданнях у порівнянні з минулим 
роком, всього, в тому числі: 

од. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 1,0 5 індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 
(WoS), Index Copernicus, Google Scholar 

од. Внутрішньогосподарс
ький облік 

 79,2 6 Рівень введення в експлуатацію придбаного наукоємного обладнання для 
оновлення матеріально-технічної бази наукових установ (обладнання і предмети, в 
тому числі довгострокового користування) для провадження наукової діяльності 

відс. Внутрішньогосподарс
ький облік 

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 
 

Сергій СИМОНОВ Перший заступник Міністра 
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 
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Міністерство фінансів України 
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