
Система розподілу 

 бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту у 2015 році 

І. Загальні підходи. 

1. При розподілі бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту

на реалізацію заходів, передбачених у Єдиному календарному плані 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів (далі – Єдиний календарний 

план), види спорту розбиваються на наступні групи: 

група 1 (бадмінтон, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, 

важка атлетика, велоспорт, веслувальний слалом, веслування академічне, 

веслування на байдарках і каное, вітрильний спорт, гімнастика спортивна, 

гімнастика художня, дзюдо, кінний спорт, легка атлетика, плавання, 

плавання синхронне, стрільба з лука, стрільба кульова, стрільба стендова, 

стрибки на батуті, стрибки у воду, сучасне п’ятиборство, теніс, теніс 

настільний, триатлон, тхеквондо ВТФ, фехтування, гольф); 

група 2 (біатлон, гірськолижний спорт, ковзанярський спорт, лижні 

гонки, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліну, санний спорт, 

сноубординг, фігурне катання, фрістайл, шорт-трек, бобслей); 

група 3 (баскетбол, водне поло, волейбол, волейбол пляжний, гандбол, 

регбі, футбол, хокей на траві, хокей з шайбою, бейсбол, софтбол, кьорлінг). 

2. При розподілі враховуються такі показники:

загальна сума коштів на поточний рік за бюджетною програмою 

"Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту"; 

результат, показаний спортсменами на Олімпійських іграх, чемпіонатах 

світу та Європи серед дорослих та молоді, або найближчої до дорослих 

спортсменів вікової групи;  

охоплення організаційними формами занять видом спорту в дитячо-

юнацьких спортивних школах усіх типів, школах вищої спортивної 

майстерності, центрах олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних 

закладах спортивного профілю (далі – організаційними формами занять). 

3. Система нарахування очок за результат, показаний спортсменами

здійснюється з урахуванням  Положення про рейтинг з олімпійських видів 

спорту в Україні, затвердженого наказом Мінмолодьспорту  від 21.10.2013  

№ 677, зареєстрованого в Мін"юсті 06 листопада 2013 р. за № 1893/24425 

(додатки 1,2). 

Охоплення організаційними формами занять видом спорту в закладах 

фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів, 

школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки, 

спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю) розраховується 

за показниками державних статистичних спостережень за формою 2-ФК, 

затвердженою наказом Мінмолодьспорту від 08.10.2014 № 3253, 

зареєстрованим в Мін"юсті 28 жовтня 2014 р. за № 1349/26126. 
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4. Для корегування проектних показників бюджетного фінансування

олімпійських видів спорту утворюється комісія (далі – комісія). 

ІІ. Співвідношення розподілу бюджетних коштів 

між олімпійськими видами спорту 

1. Встановлюється наступне співвідношення розподілу бюджетних

коштів за відповідною бюджетною програмою між олімпійськими видами 

спорту від загального обсягу бюджетних коштів, які спрямовуються на 

фінансування заходів, передбачених у Єдиному календарному плані: 

68% - група 1; 

12% - група 2; 

10% - група 3; 

10% від загального обсягу бюджетних коштів спрямовуються у 

стабілізаційний фонд. 

2. Сума коштів, яка спрямовуються на фінансування заходів,

передбачених у Єдиному календарному плані з олімпійських видів спорту 

групи 1 та групи 2 обраховується  у співвідношенні: 

80% коштів спрямовується за результат, показаний спортсменами на 

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед дорослих та молоді, 

або найближчої до дорослих спортсменів вікової групи, 20% коштів - за 

кількістю осіб, які займаються організаційними формами занять. 

Сума коштів, яка спрямовуються на фінансування заходів, 

олімпійських видів спорту групи 3, передбачених у Єдиному календарному 

плані, обраховується у співвідношенні: 

60% коштів спрямовується за результат, показаний спортсменами на 

офіційних міжнародних змаганнях, передбачених у Єдиному календарному 

плані, 30% коштів - за кількістю осіб, які займаються організаційними 

формами занять,   10% коштів - у стабілізаційний фонд для вирішення 

проблем при форс-мажорних обставинах в командних видах спорту. 

3. Поза таблицею розподілу коштів виносяться види спорту з низьким

рівнем спортивного результату, малою чисельністю осіб, які займаються 

організаційними формами занять та недостатньо розвинутою 

інфраструктурою. Для таких видів спорту встановлюється фіксована сума 

коштів, але не нижче 0,3% від загального обсягу бюджетних коштів, що 

розподіляється між цими видами спорту і має бути спрямована, перш за все, 

на проведення  всеукраїнських спортивних змагань.  

4. З метою уніфікації  показників вводиться шкала коефіцієнтів, що

вираховуються від мінімального до максимального показника із загальної 

показника для кожного виду спорту: 

від 0,5 до 1,3 при обрахуванні кількості охоплення організаційними 

формами занять видом спорту (для груп 1, 2, 3); 

від 1 до 1,3 при обрахуванні кількості спортсменів, які брали участь у 

складі національних збірних команд на останніх Олімпійських іграх (для груп 

1, 2). У видах спорту, де спортсмени України не брали участь в останніх 

Олімпійських іграх встановлюється коефіцієнт 0,8. 
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ІІІ. Стабілізаційний фонд 

1. Із загальної суми коштів, передбаченої для фінансування заходів,

передбачених у Єдиному календарному плані з олімпійських видів спорту 

груп 1, 2, 3 утворюється загальний стабілізаційний фонд для вирішення 

питань, у разі виникнення  форс-мажорних обставин (зміна валютного курсу, 

високі спортивні досягнення у виді спорту, показані спортсменами на 

міжнародних спортивних змаганнях в поточному році, що потребує 

додаткового виділення коштів цьому виду спорту на підготовку та участь у 

наступних спортивних змаганнях, збільшення собівартості проведення 

змагань тощо), виконання зобов’язань з реалізації державних програм.   

Окремо передбачаються кошти стабілізаційного фонду із загальної 

суми коштів, передбаченої на фінансування відповідних заходів, включених 

до Єдиного календарного плану олімпійських видів спорту групи 3, що 

спрямовуються на вирішення питань, у разі виникнення форс-мажорних 

обставин в цих видах спорту. 

2. Кошти стабілізаційного фонду розподіляються комісією.

IV. Формула розрахунків.

1. Розрахунок коштів здійснюється окремо по кожній групі

олімпійських видів спорту. 

2. Позначками формули є:

a – сума очок за результат, показаний спортсменами у виді спорту на 

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед дорослих та молоді, 

або найближчої до дорослих спортсменів  вікової групи у виді спорту; 

b – загальна сума очок за результати, показані спортсменами в усіх 

видах спорту Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед 

дорослих та молоді, або найближчої до дорослих спортсменів вікової групи 

(окремо по кожній групі олімпійських видів спорту);  

c – сума коштів, яка передбачена для розрахунку за результат, 

показаний спортсменами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи 

серед дорослих та молоді, або найближчої до дорослих спортсменів вікової 

кгрупи (окремо по кожній групі олімпійських видів спорту);  

d – сума коштів, яка передбачена для розрахунку показника обсягу 

фінансування за осіб, які займаються організаційними формами занять 

(окремо по кожній групі олімпійських видів спорту);  

h – кількість олімпійських  видів спорту (окремо по кожній групі 

олімпійських видів спорту); 

koi  – коефіцієнт до показника кількості спортсменів, які брали участь у 

складі національних збірних команд на останніх Олімпійських іграх (окремо 

по групі 1 та групі 2); 
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kz – коефіцієнт до показника охоплення  організаційними формами 

занять олімпійським видом спорту (окремо по кожній групі олімпійських 

видів спорту).  

2. Встановлюється формула для олімпійських видів спорту групи 1 та

групи 2: 

 c     d             kz 

(a * koi)   *   ____  +  ____  *  ____   =  

   b    h   kz 

3. Встановлюється формула для олімпійських видів спорту групи 3:

    a *c     d             kz 

____    +   ____   *  ____        =  

      b       h   kz 

V. Умови нарахування очок за спортивний результат. 

1. Для нарахування очок зараховується результат, показаний

спортсменами на офіційних міжнародних спортивних змаганнях у минулому 

році: 

в олімпійських видах спорту групи 1 серед дорослих спортсменів 1-8 

місця - на останніх Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах 

Європи;  серед молоді або найближчої до дорослих спортсменів вікової групи 

- 1-6 місця на чемпіонатах світу, 1-3 місця Європи; 

в олімпійських видах спорту групи 2 серед дорослих спортсменів - 

1 – 12 місця на останніх Олімпійських іграх, 1-8 місця на чемпіонатах світу 

та чемпіонатах Європи; серед молоді або найближчої до дорослих 

спортсменів вікової групи - 1-6 місця на чемпіонатах світу, 1-3 місця Європи; 

в олімпійських видах спорту групи 3 серед дорослих спортсменів - 

1- 32 місця на останніх чемпіонатах світу, 1-24 місця на чемпіонатах Європи; 

серед молоді або найближчої до дорослих спортсменів вікової групи - 1-16 

місця на чемпіонатах світу, Європи (1-12 місця). 

2. В тенісі спортивний результат, показаний на змаганнях "Великий

шолом" серед дорослих (один із турнірів) серед дорослих прирівнюється до 

спортивного результату на чемпіонаті світу; результат, показаний у Світовій 

групі на змаганнях з Кубку Девіса (чоловіки) та Кубку Федерацій (жінки)  

прирівнюється до спортивного результату на чемпіонаті Європи; спортивний 

результат, показаний на змаганнях Великий шолом (один із турнірів) серед 

юніорів прирівнюється до спортивного результату на чемпіонаті світу серед 

молоді. 
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3. В олімпійських видах спорту групи 2:

 кращий спортивний результат на змаганнях етапу з розіграшу Кубку 

світу в гірськолижному спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, 

стрибках на лижах з трампліна, сноубордингу, фрістайлі, прирівнюється до 

спортивного результату на чемпіонаті Європи; 

кращий спортивний результат, показаний на змаганнях етапу з 

розіграшу Кубку Європи (Континентального кубку) в гірськолижному 

спорті, ковзанярському спорті, лижних гонках, лижному двоборстві, 

стрибках на лижах з трампліна, сноубордингу, фрістайлі, шорт-треку, 

прирівнюється до спортивного результату на  чемпіонаті Європи серед 

молоді або найближчої до дорослих спортсменів вікової групи;  

кращий спортивний результат, показаний на змаганнях етапу серії 

Гран-Прі серед юніорів у фігурному катанні, прирівнюється до спортивного 

результату на чемпіонаті Європи серед молоді.  

4. В олімпійських видах спорту групи 3:

враховується тільки показник спортивного результату виступу у 

фінальній частині або найвищому дивізіоні чемпіонату світу та чемпіонату 

Європи; 

в хокеї з шайбою замість чемпіонату Європи враховується місце 

України у турнірній таблиці чемпіонату світу за винятком команд – країн, які 

не відносяться до країн Європи. Враховуються тільки 1- 16 місця згідно за 

Схемою розіграшу чемпіонату світу з хокею, де  у Вищому дивізіоні (1-16 

місце) IIHF World Men Ice Hockey Championships грають 16 команд.  

VI. Порядок роботи комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра

молоді та спорту України. 

2. До складу комісії, яка затверджується наказом Міністра, входять

голова, заступник голови, секретар, члени комісії. 

3. За посадами до складу комісії входять керівники структурних

підрозділів Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту та 

представники громадськості (за згодою). 

4. Персональний склад комісії затверджується наказом 

Мінмолодьспорту. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за 

необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її складу.  

5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх

членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який 

підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної 

кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не 

підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему 

думку, що додається до протоколу засідання комісії. 

6. Комісія проводить свої засідання та розгляд відповідних матеріалів

не пізніше 5 січня відповідного року, на який здійснюється розподіл 

бюджетних коштів. 

7. До повноважень комісії належать:
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1) розгляд пропозицій від національних спортивних федерацій,

тренерського складу штатної команди національних збірних команд з видів 

спорту на отримання додаткового фінансування, що подаються у письмовій 

формі із розрахунками витрат; 

2) розподіл коштів стабілізаційного фонду між олімпійськими видами

спорту; 

3) за дорученням Міністра розгляд матеріалів, підтверджуючих

доцільність отримання відповідної суми коштів; 

4) підготовка пропозицій щодо надання додаткового фінансування або

обмеження визначеною формулою суми коштів; 

5) визначення переліку видів спорту з низьким рівнем спортивного

результату, малою чисельністю осіб, які займаються, та недостатньо  

розвинутою інфраструктурою, на забезпечення заходів Єдиного 

календарного плану  яких   виділяються кошти  фіксованої суми;  

6) внесення відповідних пропозицій на затвердження Мінмолодьспорту

України. 

_________________________________________________ 



Назва виду спорту

Розподіл  станом 

на 02.11.2015

бадмінтон 2 406 514
бокс  15 902 028

боротьба вільна      11 418 914

боротьба греко-римська 6 104 599

важка атлетика 9 899 051

велоспорт (ВМХ) 647 544

велоспорт (маунтенбайк) 4 782 240

велоспорт (трек)      5 806 425

велоспорт (шосе)      5 072 631

веслувальний слалом 825 618

веслування академічне 19 980 024

веслування на байдарках і каное 8 560 971

вітрильний спорт   4 924 125

гімнастика спортивна  10 924 746

гімнастика художня     9 656 600

дзюдо      8 967 892

кінний спорт 1 307 773

легка атлетика      39 361 874

плавання 7 533 693

плавання синхронне    7 202 382

стрибки на батуті   2 506 455

стрибки у воду 11 436 602

стрільба із лука 6 809 756

стрільба кульова      14 345 289

стрільба стендова      2 318 439

сучасне п’ятиборство 4 846 419

теніс 1 941 631

теніс настільний 2 259 439

триатлон 1 815 864

тхеквондо  (ВТФ)      3 672 538

фехтування 13 950 000

Разом:  247 188 076

Поза формулою:

гольф 81 800

біатлон 27 006 959

гірськолижний спорт 928 086

лижне  двоборство 880 043

лижні гонки 2 202 754

санний спорт 1 493 242

сноубординг 877 510

стрибки з трампліна 899 312

фігурне катання 3 257 236

фрістайл 5 178 508
шорт-трек 1 453 914

Разом:  44 177 564

Поза формулою:

бобслей 0

ковзанярський спорт 0

12 515 260
2 389 000

950 154

2 500 000

4 702 630

3 257 000

3 972 700

4 631 218

баскетбол

водне поло 
волейбол 
волейбол пляжний  

гандбол      

регби

футбол    

хокей з шайбою      

хокей на траві 1 795 869

Разом:  36 713 831

Поза формулою:

бейсбол  748 212

софтбол 396 717

кьорлінг 30 000

ВСЬОГО 329 336 200

Розподіл коштів між олімпійським видам спорту  відповідно до 

Єдиного  календарного плану  фізкультурно-оздоровчих  та 

спортивних заходів України   на 2015 рік     

Група 1

Група 2

Група 3


