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Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" передбачається, що Міністерство 
України у справах сім'ї, молоді та спорту як головний розпорядник коштів державного бюджету 
виконуватиме в поточному році 32 бюджетні програми. Тринадцять з них стосуються розвитку фізичної 
культури і спорту. Обсяг видатків із загального фонду бюджету за цими програмами складає 597млн. 
200тис. грн. (71,9% від аналогічного показника минулого року). 

 Видатки на реалізацію бюджетних програм, спрямованих на  розвиток олімпійських видів 
спорту становлять: 

"Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій" – 3 млн. 740 тис. грн.;  
"Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" – 150 млн. грн.; 
"Підготовка та участь національних збірних команд в Олімпійських іграх" – 21 млн. 468 тис. грн.; 
"Фінансова підтримка Національного олімпійського комітету України"  – 21 млн. грн. 
Видатки на реалізацію бюджетних програм, спрямованих на  розвиток неолімпійських видів 

спорту становлять:  
"Фінансова підтримка Спортивного комітету України" – 4 млн. грн.; 
"Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури" – 18 млн. 

972, 6 тис. грн. 
Відповідно до Указу Президента України "Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту" у 

державному бюджеті України на 2009 рік у складі видатків Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту передбачена нова бюджетна програма "Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного 
здоров`я населення "Спорт для всіх" –  

3 млн. 567,5 тис. грн. 
 Видатки на реалізацію бюджетних програм спільного використання, спрямованих на 

розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту, становлять:  
"Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень" – 122 млн. 617,3 тис. 

грн.;  
"Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту" –  

3 млн. 342,5 тис. грн.; 
"Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" – 16 

млн. 397,8 тис. грн. 
Видатки на реалізацію бюджетних програм, спрямованих на розвиток паралімпійського і   

дефлімпійського спорту становлять: 
"Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів" – 70 млн. 97,9 тис. грн.; 
"Підготовка і участь національних збірних команд України в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх" 

– 155 млн. 502,2 тис. грн.; 
"Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні" – 6 млн. 469,5 тис.  грн. 
Кошти стабілізаційного фонду – 150 млн. грн. будуть спрямовані на будівництво спортивних споруд 

зі штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України".  
В рамках реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів 20 млн. грн. 

буде виділено на створення бази олімпійської підготовки зі стрільби з лука. 
  Також у 2009 році передбачені видатки на реалізацію бюджетних програм, які спрямовані на:   
підготовку кадрів для сфери фізичної культури і спорту вищими навчальними закладами І і II рівнів 

акредитації – 17 млн. 717,2 тис. грн.,  
підготовку кадрів для сфери фізичної культури і спорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів 

акредитації – 105 млн. 62,8 тис. грн., 
методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері фізичної культури і спорту – 422,7 

тис. грн.,  
функціонування Музею спортивної слави – 352,2 тис. грн.,  
прикладні розробки у сфері сім`ї та молоді, розвитку спорту та методики підготовки спортсменів – 4 

млн.862,5 тис. грн. 
 

 
 


