
 
 
 
 
Міністерство молоді та спорту      
                 України 

           Міністерство фінансів 
         України 

 
 

Н А К А З 
 
 10.03.2015                                                Київ  № 636/307
 
 
 
 
Про затвердження паспорта  
бюджетної програми  на 2015 рік 

 
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на             

2015 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 
2003 року № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від            
14 січня 2008 року № 19, зі змінами), 

 
НАКАЗУЄМО: 

 
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2015 рік Міністерства молоді 

та спорту України за КПКВК 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту 
вищих досягнень та резервного спорту», що додається. 

 
 

Міністр молоді та спорту України 
 
 
 
 
________________ І. ЖДАНОВ 
                 М.П. 

        Міністр фінансів України 
 
 
 
 
       ________________  Н. ЯРЕСЬКО    
                       М.П. 

 
 



1. 

Паспорт  
бюджетної програми на 2015 рік 

Міністерство молоді та спорту України 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства молоді та спорту України 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

Від 10.03.2015 р.  № 636/307 

і наказ Міністерства фінансів України 

340 
(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України 

3. 3401220 0810 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4. тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

671 043,5 671 043,5

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру та спорт"; 
Закон України від 14.09.2000 № 1954-ІІІ "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"; 
Закон України від 05.04.2001 № 2353-ІІІ "Про антидопінговий контроль у спорті"; 
Указ Президента України від 20.09.1994 № 537 "Про Положення про стипендії Президента України для талановитих та перспективних спортсменів"; 
Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту 
та інформаційної сфери"; 
Указ Президента України від 10.09. 2011 № 907 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійськиих ігор"; 
Указ Президента України від 18.08.2004 № 919 "Про державні стипендії чемпіонам  і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор"; 
Указ Президента України від 19.07.2005 № 1113 "Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських  та Паралімпійських і Дефлімпійських іграх,  

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 
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Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"; 
Указ Президента України від 11.07.2005 № 1071 "Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту"; 
Указ Президента України від 21.07.2008 № 640 "Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.1992 № 63 "Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 № 80 "Про заснування стипендії  Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної 
культури і спорту"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 527 "Про затвердження переліку центральних шкіл вищої спортивної майстерності, видатки на утримання яких 
здійснюються з державного бюджету"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1063 "Про утворення Національного антидопінгового центру"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2003 № 1194 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Хокей України"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури та спорту статусу бази олімпійської та 
паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 680 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 695 "Про затвердження Тимчасового порядку відшкодування витрат, пов'язаних з участю національних збірних 
команд, окремих членів таких команд, інших осіб у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах, інших спортивних заходах, які проводяться в Україні та за 
кордоном"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1286 "Про заснування стипендій Кабінету Міністрів України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку 
спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 152 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної 
культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 948 " Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки"; 
постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 550 "Про заохочення спортсменів та тренерів з неолімпійських видів спорту"; 
постанова Кабінету Міністрів України від  18.09.2013 № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня"; 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 655-р "Про підписання Копенгагенської декларації з антидопінгу в спорті"; 
наказ Міністерства молоді та спорту України від 31.01.2014 № 323 "Про затвердження Положення про центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". 

Мета бюджетної програми: 6. 
Організаційне та фінансове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, резервного спорту та фізичної культури в Україні. 

7. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту. 
 2 Державна відзнака спортсменів України та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на змаганнях міжнародного значення, а також видатних діячів у 

сфері фізичної культури та спорту за досягнення високих результатів в роботі. 
 3 Організація та здійснення на території України антидопінгового контролю в спорті відповідно до вимог Антидопінгового кодексу олімпійського руху. 
 4 Розвиток та популяризація фізичної культури серед різних верств населення та представників окремих галузей. 
 5 Забезпечення збереження, утримання в належному стані мережі існуючих спортивних баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. 
 6 Підготовка спортсменів вищих категорій. 
Напрями використання бюджетних коштів: 8. 

тис. гривень 
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Напрями використання бюджетних коштів № 
з/п 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Разом 

Забезпечення діяльності штатних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів спорту  1 126 237,6  126 237,6 
Забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру та здійснення антидопінгового контролю в спорті  2 6 954,2  6 954,2 
Забезпечення діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів 
"Укрспортзабезпечення" 

 3 5 431,4  5 431,4 

Сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції  4 1 700,0  1 700,0 
Придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення, для забезпечення підготовки 
національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

 5 5 042,2  5 042,2 

Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання необхідного для забезпечення підготовки 
та участі збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту у міжнародних змаганнях 

 6 17 537,7  17 537,7 

Забезпечення виплати грошових винагород спортсменам та їх тренерам за зайняті в офіційних міжнародних змаганнях 
призові місця 

 7 37 488,0  37 488,0 

Забезпечення виплати державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у 
встановленому порядку 

 8 40 284,5  40 284,5 

Забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - ДШВСМ)  9 6 831,6  6 831,6 
Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в 
Україні, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном з олімпійських видів 
спорту (в тому числі на виконання Державної цільової програми "Хокей - України" - 7 100,0 тис. гривень) 

 10 312 100,0  312 100,0 

Організація і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань в 
Україні, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних змаганнях за кордоном з неолімпійських видів 
спорту 

 11 36 106,1  36 106,1 

Організація та проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, 
представників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях в Україні 
та за кордоном 

 12 1 400,0  1 400,0 

Забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - ВЦФЗН "Спорт для 
всіх") 

 13 1 813,5  1 813,5 

Проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів з 
методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх" 

 14 6 852,8  6 852,8 

Забезпечення діяльності Державного центру олімпійської підготовки з біатлону (далі - ЦОП)  15 7 596,2  7 596,2 
Надання фінансової підтримки базам олімпійської підготовки, що перебувають у сфері управління Мінмолодьспорту, для їх 
поточного утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного 
обслуговування обладнання, інвентарю та будівель) 

 16 4 441,8  4 441,8 

Проведення капітального ремонту, реконструкції існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних 
споруд баз олімпійської підготовки державної форми власності, придбання зазначеними базами обладнання та інвентарю 
довгострокового використання 

 17 19 311,0  19 311,0 

Погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2014 році спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 року 

 18 29 040,6  29 040,6 

Погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням діяльності штатних збірних команд з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту у 2014 році, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 року 

 19 431,5  431,5 

Погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням діяльності Державної установи "Управління збірних 
команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" у 2014 році, зареєстрованої в органах Казначейства 
станом на 01.01.2015 року 

 20 122,1  122,1 

Погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням діяльності Національного антидопінгового центру у 
2014 році, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 року 

 21 2 196,1  2 196,1 

Погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням діяльності Державної школи вищої спортивної 
майстерності у 2014 році, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 року 

 22 300,7  300,7 
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Погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" у 2014 році, 
зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015 року 

 23 253,5  253,5 

Погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням діяльності ЦОП у 2014 році, зареєстрованої в органах 
Казначейства станом на 01.01.2015 року 

 24 1 570,4  1 570,4 

671 043,50 0,00  671 043,50 Всього 
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 9. 

Код державної 
цільової 
програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

424 Державна цільова соціальна програма "Хокей України" 7 100,0  7100,0 

тис. гривень 

10. Результативні показники бюджетної програми: 

№ 
з/п. 

Показники Одиниця 
виміру 

Джерело 
інформації 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Разом 

затрат 1 

155,0 1 Кількість національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту 

од. Накази 
Мінмолодьспорту про 

затвердження 
кількісного складу 
збірних команд 
України з видів 

спорту 

 155,0 

73,0 2 в тому числі, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту 

од. Накази 
Мінмолодьспорту про 

затвердження 
кількісного складу 
збірних команд 
України з видів 

спорту 

 73,0 

5 005,0 3 Кількість спортсменів національних збірних команд з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту 

чол. Накази 
Мінмолодьспорту про 

затвердження 
кількісного складу 
збірних команд 
України з видів 

спорту 

 5 005,0 

1 197,0 4 в тому числі, кількість штатних посад спортсменів збірних команд з олімпійських 
та неолімпійських видів спорту 

од. штатний розпис  1 197,0 

503,0 5 Кількість штатних посад тренерів збірних команд з олімпійських та неолімпійських 
видів спорту 

од. штатний розпис  503,0 

37,0 6 Кількість штатних посад працівників Національного антидопінгового центру од. штатний розпис  37,0 

77,0 7 Кількість штатних посад працівників управління "Укрспортзабезпечення" од. штатний розпис  77,0 
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7,0 8 Кількість видів стипендій, що виплачуються щомісячно од. нормативно-правові 

акти Президента 
України, Кабінету 
Міністрів України 

 7,0 

180,0 9 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ чол. форма 3-2  180,0 

25,0 10 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ чол. форма 3-2  25,0 

81,0 11 Кількість ставок працівників ДШВСМ од. форма 3-2  81,0 

54,5 12 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ДШВСМ од. форма 3-2  54,5 

9,5 13 в тому числі кількість ставок сумісників тренерів ДШВСМ од. форма 3-2  9,5 

42,0 14 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть 
проведені ДШВСМ 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 42,0 

55,0 15 Кількість всеукраїнських змагань, в яких спортсмени ДШВСМ приймають участь од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 55,0 

24,0 16 Кількість штатних посад працівників ВЦФЗН "Спорт для всіх" од. штатний розпис  24,0 

23,0 17 Кількість всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх", спрямованих 
на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних 
занять 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 23,0 

4,0 18 Кількість заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх" просвітницької роботи з оздоровлення 
населення засобами фізичної культури та спорту 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 4,0 

3,0 19 Кількість заходів з методологічного забезпечення регіональних та місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 3,0 

474,0 20 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 474,0 
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29,0 21 Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться на 

території України 
од. Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 
України 

 29,0 

672,0 22 Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, що проводяться за 
кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 672,0 

648,0 23 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що 
проводяться на території України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 648,0 

192,0 24 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, що 
проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 192,0 

159,0 25 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 159,0 

204,0 26 Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, що проводяться за 
кордоном, в яких беруть участь українські спортсмени 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 204,0 

90,0 27 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що 
проводяться на території України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 90,0 

4,0 28 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, що 
проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 4,0 
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52,0 29 Кількість спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників 

окремих верств населення, представників окремих галузей 
од. Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 
України 

 52,0 

1,0 30 Кількість міжнародних змагань серед представників окремих верств населення, 
представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в яких беруть участь 
національні збірні команди України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 1,0 

50,0 31 Кількість ставок працівників ЦОП од. форма 3-2  50,0 

8,0 32 в тому числі кількість ставок штатних тренерів ЦОП од. форма 3-2  8,0 

22,0 33 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу ЦОП чол. списковий склад  22,0 

77,0 34 Середньорічна кількість спортсменів змінного складу ЦОП чол. списковий склад  77,0 

28,0 35 Кількість навчально-тренувальних зборів на території України, які будуть 
проведені ЦОП 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 28,0 

10,0 36 Кількість проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за кордоном од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

 10,0 

7,0 37 Кількість державних підприємств та установ, віднесених до сфери управління 
Мінмолодьспорту, яким наданий статус баз олімпійської, паралімпійської та 
дефлімпійської підготовки (далі - бази) 

од. Перелік, 
затверджений 

постановою Кабінету 
Міністрів України від 

18.01.2006 р.  № 30 

 7,0 

5,0 38 Кількість баз олімпійської підготовки, віднесених до сфери управління 
Мінмолодьспорту, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету 

од. розподіл видатків, 
затверджений 

Міністерством молоді 
та спорту України 

 5,0 

1,0 39 в т. ч. кількість баз, які отримують фінансову підтримку на поточне утримання, 
доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний 
період (рік) менші за їх видатки 

од. розподіл видатків, 
затверджений 

Міністерством молоді 
та спорту України 

 1,0 



8
4,0 40 в т. ч. кількість баз, які отримують капітальні видатки од. розподіл видатків, 

затверджений 
Міністерством молоді 
та спорту України 

 4,0 

54,9 41 Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки 
державної форми власності, які були розпочаті в минулі роки на початок 2015 року

відс. акти виконаних робіт  54,9 

25,9 42 Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної 
документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз 
олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі 
роки на початок 2015 року 

відс. акти виконаних робіт  25,9 

14 200,0 43 Обсяг споживання води базами олімпійської підготовки м.куб. договір  14 200,0 

3 360 000,0 44 Обсяг споживання електроенергії базами олімпійської підготовки кВт договір  3 360 000,0 

220 900,0 45 Обсяг споживання природного газу базами олімпійської підготовки м.куб. договір  220 900,0 

10,0 46 Кількість обладнання, яке потребує проведення технічного обслуговування од. договір  10,0 

3 329,1 47 Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту об'єктів баз 
олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік

тис.грн. проектно-кошторисна 
документація 

 3 329,1 

9 089,3 48 Кошторисна вартість робіт для завершення капітального ремонта об'єктів баз 
олімпіської підготовки державної форми власності, запланованих на поточний рік, 
які були розпочаті в минулі роки (загальна кошторисна вартість робіт - 20 655,9 
тис. грн.) 

тис.грн. проектно-кошторисна 
документація 

 9 089,3 

2 332,6 49 Кошторисна вартість  будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної 
форми власності 

тис.грн. титул будови  2 332,6 

189,7 50 Кошторисна вартість розробки передпроектних та проектних робіт, проектно-
кошторисної документації для будівництва, реконструкції та технічного 
переоснащення баз олімпійскої підготовки державної форми власності, замовлених 
у 2015 році 

тис.грн. проектно-кошторисна 
документація 

 189,7 

703,6 51 Кошторисна вартість розробки передпроектних та проектних робіт, проектно-
кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, 
будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, 
запланованих на поточний рік, які були розпочаті в минулі роки (загальна 
кошторисна вартість проектно-кошторисної документації - 949,9 тис. грн.) 

тис.грн. проектно-кошторисна 
документація 

 703,6 

3 666,7 52 Загальна вартість обладнання та інвентарю довгострокового використання, 
придбаного для баз олімпійської підготовки державної форми власності 

тис.грн. розподіл видатків, 
затверджений 

Міністерством молоді 
та спорту України 

 3 666,7 

продукту 2 

1 216,0 1 Кількість проведених аналізів допінг-проб од. план роботи 
Національного 
антидопінгового 

центру 

 1 216,0 
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1 700,0 2 Кількість придбаних комплектів спортивного одягу, взуття загального призначення 

для забезпечення підготовки національних збірних команд з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту 

од. Перелік, 
затверджений 

Мінмолодьспортом 

 1 700,0 

394,0 3 Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю 
довгострокового використання для підготовки спортсменів національних збірних 
команд з олімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня 

од. Перелік, 
затверджений 

Мінмолодьспортом 

 394,0 

4 824,0 4 Прогнозна кількість винагород, яку отримають спортсмени, за зайняті І-ІІІ місця на 
змаганнях міжнародного рівня 

од. протоколи змагань  4 824,0 

3 969,0 5 Прогнозна кількість винагород, яку отримають тренери, за зайняті спортсменами І-
ІІІ місця на змаганнях міжнародного рівня 

од. накази 
Мінмолодьспорту 

 3 969,0 

775,0 6 Прогнозна кількість стипендіатів, які отримують державні стипендії, стипендії 
Президента України та Кабінету Міністрів України 

осіб нормативно-правові 
акти Президента 
України, Кабінету 
Міністрів України 

 775,0 

1 028,0 7 Кількість людино-днів участі спортсменів ДШВСМ у всеукраїнських змаганнях од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 1 028,0 

10 399,0 8 Кількість людино-днів проведених ДШВСМ навчально-тренувальних зборів на 
території України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 10 399,0 

542 080,0 9 Кількість людино-днів проведення всеукраїнських масових заходів ВЦФЗН "Спорт 
для всіх",  спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних 
занять фізичною культурою та масовим спортом 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 542 080,0 

145 992,0 10 Кількість людино-днів проведення ВЦФНЗ "Спорт для всіх" просвітницької роботи 
з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 145 992,0 

1 474,0 11 Кількість людино-днів проведення заходів з методологічного забезпечення 
регіональних та місцевих  центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 1 474,0 
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900 730,0 12 Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів 

спорту 
од. Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 
України, розрахунок

 900 730,0 

44 631,0 13 Кількість людино-днів проведення міжнародних змаганнь з олімпійських видів 
спорту, що проводяться на території України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 44 631,0 

100 132,0 14 Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з олімпійських видів 
спорту, що проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 100 132,0 

395 474,0 15 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, 
що проводяться на території України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 395 474,0 

43 738,0 16 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, 
що проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 43 738,0 

263 015,0 17 Кількість людино-днів проведення всеукраїнських змагань з неолімпійських видів 
спорту 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 263 015,0 

42 972,0 18 Кількість людино-днів участі у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів 
спорту, що проводяться за кордоном 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 42 972,0 

41 018,0 19 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 
спорту, що проводяться на території України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 41 018,0 
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1 304,0 20 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 

спорту, що проводяться за кордоном 
од. Єдиний календарний 

план фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних заходів 
України, розрахунок

 1 304,0 

384 725,0 21 Кількість людино-днів проведення спортивних змагань загальнодержавного рівня 
серед представників окремих верств населення, представників окремих галузей 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 384 725,0 

24,0 22 Кількість людино-днів участі у міжнародних змагань серед представників окремих 
верств населення, представників окремих галузей, що проводяться за кордоном, в 
яких беруть участь національні збірні команди України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 24,0 

5 313,0 23 Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів на 
території України 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 5 313,0 

1 650,0 24 Кількість людино-днів проведених ЦОП навчально-тренувальних зборів за 
кордоном 

од. Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 
України, розрахунок

 1 650,0 

12 200,0 25 Обсяг води, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки здійснюють 
за рахунок бюджетних коштів 

м.куб. розрахунок  12 200,0 

1 810 556,0 26 Обсяг електроенергії, оплату за споживання якої бази олімпійської підготовки 
здійснюють за рахунок бюджетних коштів 

кВт розрахунок  1 810 556,0 

208 900,0 27 Обсяг природного газу, оплату за споживання якого бази олімпійської підготовки 
здійснюють за рахунок бюджетних коштів 

м.куб. розрахунок  208 900,0 

10,0 28 Кількість обладнання, яке потребує проведення технічного обслуговування за 
рахунок бюджетних коштів 

од. розрахунок  10,0 

1 809,6 29 Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких 
проведено капітальний ремонт у 2015 році 

кв. м. проектно-кошторисна 
документація, акти 
виконаних робіт 

 1 809,6 

12 488,1 30 Площа об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, на яких 
завершено капітальний ремонт, який був розпочатий в минулі роки (загальна 
площа, яка потребує ремонту, реконструкції - 22 067,1 кв. м.) 

кв. м. проектно-кошторисна 
документація, акти 
виконаних робіт 

 12 488,1 

459,0 31 Площа об'єктів  баз олімпійської підготовки державної форми власності, які 
побудовано у 2015 році 

кв. м. титул будови, акти 
виконаних робіт 

 459,0 
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4,0 32 Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної 

документації для будівництва, реконструкції та технічного переоснащення баз 
олімпійскої підготовки державної форми власності у 2015 році 

од. розподіл видатків, 
затверджений 

Мінмолодьспортом, 
акти виконаних робіт

 4,0 

2,0 33 Кількість передпроектних та проектних робіт, розробленої проектно-кошторисної 
документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва 
об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, запланованих на 
поточний рік, які були розпочаті в минулі роки 

од. проектно-кошторисна 
документація, акти 
виконаних робіт 

 2,0 

194,0 34 Кількість придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання для 
баз олімпійської підготовки державної форми власності 

од. розподіл видатків, 
затверджений 

Мінмолодьспортом 

 194,0 

ефективності 3 

105 461,7 1 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 спортсмена штатних збірних команд 
з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

грн. розрахунок 

3 454,7 2 в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 спортсмена грн. розрахунок 

4 451,2 3 в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 тренера грн. розрахунок 

70 537,7 4 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника управління 
"Укрспортзабезпечення" 

грн. розрахунок 

3 299,8 5 в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника управління 
"Укрспортзабезпечення" 

грн. розрахунок 

2 750,0 6 Середні витрати на 1 допінг-пробу грн. розрахунок 

97 573,0 7 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Національного 
антидопінгового центру 

грн. розрахунок 

3 220,0 8 в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника Національного 
антидопінгового центру 

грн. розрахунок 

4 279,5 9 Середній розмір 1 винагороди спортсмену за зайняті І-ІІІ місця на змаганнях 
міжнародного рівня 

грн. розрахунок 

4 243,8 10 Середній розмір 1 винагороди тренеру за зайняті спортсменом І-ІІІ місця на 
змаганнях міжнародного рівня 

грн. розрахунок 

4 331,7 11 Середньомісячний розмір стипендії для одного стипендіата грн. розрахунок 

2 966,0 12 Середня вартість одного комплекту спортивного одягу, взуття загального 
призначення придбаного для забезпечення підготовки національних збірних 
команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 

грн. розрахунок 

44 511,9 13 Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю 
довгострокового користування для забезпечення підготовки національних збірних 
команд з олімпійських видів спорту 

грн. розрахунок 

37 039,8 14 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ДШВСМ грн. розрахунок 

6 577,6 15 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ДШВСМ грн. розрахунок 

183,3 16 в тому числі середні витрати на 1 людино-день участі спортсменів ДШВСМ у 
всеукраїнських змаганнях 

грн. розрахунок 

108,0 17 в тому числі середні витрати на 1 людино-день проведених навчально-
тренувальних зборів в Україні ДШВСМ 

грн. розрахунок 

7 726,0 18 Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ДШВСМ грн. розрахунок 

2 391,7 19 Середньомісячна заробітна плата сумісників тренерів ДШВСМ грн. розрахунок 
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2,4 20 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ДШВСМ 
од. розрахунок 

6,3 21 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку сумісника 
тренера ДШВСМ 

од. розрахунок 

9,8 22 Середні  витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людино-дня  
всеукраїнських масових заходів, спрямованих на залучення широких верств 
населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять 

грн. розрахунок 

15,0 23 Середні витрати на проведення 1 людино-дня заходів з методологічного 
забезпечення регіональних та місцевих центрів фізичного здоров'я населення 
"Спорт для всіх" 

грн. розрахунок 

10,4 24 Середні витрати на проведення ВЦФЗН "Спорт для всіх" 1 людино-дня 
просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та 
спорту 

грн. розрахунок 

75 562,5 25 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх" грн. розрахунок 

3 324,0 26 в т. ч. середньомісячна заробітна плата 1 працівника ВЦФЗН "Спорт для всіх" грн. розрахунок 

34,1 27 Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з 
олімпійських видів спорту 

грн. розрахунок 

184,0 28 Середні витрати на проведення 1 людино-дня  міжнародних змагань з олімпійських 
видів спорту, що проводяться на території України 

грн. розрахунок 

1 388,3 29 Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з олімпійських 
видів спорту, що проводяться за кордоном 

грн. розрахунок 

246,8 30 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту, що проводяться на території України 

грн. розрахунок 

835,8 31 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту, за кордоном 

грн. розрахунок 

13,5 32 Середні витрати на проведення 1 людино-дня всеукраїнських змагань з 
неолімпійських видів спорту 

грн. розрахунок 

608,6 33 Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змаганнях з 
неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном 

грн. розрахунок 

147,1 34 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту на території України 

грн. розрахунок 

283,1 35 Середні витрати на проведення 1 людино-дня навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту, що проводяться за кордоном 

грн. розрахунок 

3,6 36 Середні витрати на проведення 1 людино-дня спортивних змагань 
загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, 
представників окремих галузей 

грн. розрахунок 

628,7 37 Середні витрати на 1 людино-день участі у міжнародних змагань серед 
представників окремих верств населення, представників окремих галузей, що 
проводяться за кордоном, в яких беруть участь національні збірні команди України

грн. розрахунок 

137 345,5 38 Середній обсяг витрат на одного спортсмена постійного складу ЦОП грн. розрахунок 

59 410,4 39 Середній обсяг витрат на одного спортсмена змінного складу ЦОП грн.  
розрахунок 

383,6 40 в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня  навчально-
тренувальних зборів в Україні 

грн.  
розрахунок 

2 328,8 41 в тому числі середні витрати на проведення ЦОП 1 людино-дня  навчально-
тренувальних зборів за кордоном 

грн.  
розрахунок 
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2 814,6 42 Середньомісячна заробітна плата штатних тренерів ЦОП грн.  

розрахунок 
2,8 43 Середньорічна кількість спортсменів постійного складу на 1 ставку штатного 

тренера ЦОП 
грн.  

розрахунок 
9,3 44 Середня вартість 1 м. куб. води, що споживається базами олімпійської підготовки, 

за рахунок бюджетних коштів 
грн.  

розрахунок 
1,4 45 Середня вартість 1 кВт електроенергії, що споживається базами, за рахунок 

бюджетних коштів 
грн.  

розрахунок 
6,6 46 Середня вартість 1  м. куб. природного газу, що споживається базами, за рахунок 

бюджетних коштів 
грн.  

розрахунок 
34 500,0 47 Середня вартість проведення технічного обслуговування одиниці обладнання за 

рахунок бюджетних коштів 
грн.  

розрахунок 
1 839,7 48 Середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів баз 

олімпійської підготовки державної форми власності у 2015 році 
грн.  

розрахунок 
727,8 49 Середня вартість завершення капітального ремонту 1 м. кв. об'єктів баз 

олімпійської підготовки державної форми власності, які були розпочаті в минулі 
роки 

грн.  
розрахунок 

5 081,9 50 Середня вартість будівництва 1 м. кв. об'єктів баз олімпійської підготовки 
державної форми власності у 2015 році 

грн.  
розрахунок 

47 425,0 51 Середня вартість розробки однієї передпроектної та проектної роботи, проектно-
кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, 
будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності у 2015 
році 

грн.  
розрахунок 

351 800,0 52 Середня вартість розробки однієї передпроектної та проектної роботи, проектно-
кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, 
будівництва об'єктів баз олімпійської підготовки державної форми власності, які 
були розпочаті в минулі роки 

грн.  
розрахунок 

18 900,5 53 Середня вартість одиниці придбанного обладнання, інвентарю довгострокового 
користування для баз олімпійської підготовки державної форми власності 

грн.  
розрахунок 

якості 4 

100,0 1 Відсоток спортсменів штатних збірних команд, які виконують умови контракту в 
частині досягнення спортивних результатів на основних змаганнях 

відс.  
 

розрахунок 
40,5 2 Відсоток реалізації вимог ВАДА щодо кількості проведених допінг-проб для 

виявлення використання допінгу спортсменами 
відс.  

 
розрахунок 

125,0 3 Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на 
всеукраїнських змаганнях в поточному році 

чол.  
 

протоколи змагань 
18,0 4 Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на 

всеукраїнських змаганнях в поточному році 
чол.  

 
протоколи змагань 

15,0 5 Кількість спортсменів постійного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на 
міжнародних змаганнях в поточному році 

чол.  
 

протоколи змагань 
4,0 6 Кількість спортсменів змінного складу ДШВСМ, які займуть I-III місця на 

міжнародних змаганнях в поточному році 
чол.  

 
протоколи змагань 
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80,0 7 Кількість членів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в поточному 

році до складу збірних команд України 
чол.  

 
накази 

Мінмолодьспорту 
20,0 8 Кількість кандидатів збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в 

поточному році до складу збірних команд України 
чол.  

 
накази 

Мінмолодьспорту 
4,0 9 Кількість спортсменів резерву збірної команди України, підготовлених ДШВСМ в 

поточному році 
чол.  

 
накази 

Мінмолодьспорту 
774,0 10 Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях 

міжнародного рівня  з олімпійських видів спорту 
од.  

 
протоколи змагань 

930,0 11 Кількість підготовлених майстрів спорту України з олімпійських видів спорту чол.  
 

статистична звітність

110,0 12 Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу з олімпійських видів 
спорту 

чол.  
 

статистична звітність

250,0 13 Кількість спортсменів, які здобули право представляти Україну на  І Європейських 
іграх та II літніх Юнацьких Олімпійських іграх 

чол.  
 

протоколи змагань 
790,0 14 Кількість підготовлених майстрів спорту України  з неолімпійських видів спорту чол.  

статистична звітність

145,0 15 Кількість підготовлених майстрів спорту міжнародного класу   з неолімпійських 
видів спорту 

чол.  
статистична звітність

3 229,0 16 Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях 
міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту 

од.  
протоколи змагань 

48,4 17 Відсоток населення, охопленого заходами ВЦФЗН "Спорт для всіх" від загальної 
кількості населення 

відс.  
статистична звітність

6,0 18 Кількість спортсменів постійного складу ЦОП, які займуть I-III місця на 
міжнародних змаганнях в поточному році 

чол.  
протоколи змагань 

52,0 19 Кількість медалей за І-ІІІ місця, здобутих українськими спортсменами на змаганнях 
міжнародного рівня серед представників окремих верств населення та окремих 
галузей 

од.  
протоколи змагань 

38,0 20 Підвищення рівня забезпеченості  протягом року спортивним обладнанням та 
інвентарем довгострокового використання національних збірних команд України 

відс.  
розрахунок 

1,0 21 Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, які протягом 
року змінили фінансовий стан на беззбитковий або прибутковий 

од.  
фінасовий план 
підприємства 
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4,0 22 Кількість баз олімпійської підготовки державної форми власності, технічний стан 

яких поліпшено 
од.  

розрахунок 
10,0 23 Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів національних 

збірних команд України, всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань, 
проведених у 2015 році на базах олімпійської підготовки, яким виділяються 
бюджетні асигнування, в порівнянні з минулим роком 

од.  
Єдиний календарний 
план фізкультурно-

оздоровчих та 
спортивних заходів 

України 

100,0 24 Рівень виконання  робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської 
підготовки державної форми власності, які було розпочато в минулі роки, на кінець 
року 

відс.  
 

акти виконаних робіт

100,0 25 Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів баз олімпійської підготовки 
державної форми власності, які було розпочато у 2015 році, на кінець року 

відс.  
 

акти виконаних робіт

100,0 26 Ступінь будівельної готовності об'єктів баз олімпійської підготовки державної 
форми власності, які було розпочато у 2015 році, на кінець року 

відс.  
акти виконаних робіт

100,0 27 Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної 
документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз 
олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у 
попередні періоди, на кінець року 

відс.  
акти виконаних робіт

100,0 28 Рівень готовності передпроектних та проектних робіт, проектно-кошторисної 
документації для будівництва, реконструкції та технічному переоснащенню баз 
олімпійської підготовки державної форми власності, які було розпочато у 2015 
році, на кінець року 

відс.  
розрахунок 

73,2 29 Підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та інвентарем 
довгострокового використання баз олімпійської підготовки державної форми 
власності 

відс.  
 

розрахунок 
100,0 30 Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведені у 2014 році спортивні 

заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
відс.  

 
звіт 

100,0 31 Рівень погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням 
діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту 
у 2014 році 

відс.  
 
 

звіт 
100,0 32 Рівень погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням 

діяльності Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення 
спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" у 2014 році 

відс.  
 
 

звіт 
100,0 33 Рівень погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням 

діяльності Національного антидопінгового центру у 2014 році 
відс.  

звіт 
100,0 34 Рівень погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням 

діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності у 2014 році 
відс.  

звіт 
100,0 35 Рівень погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням 

діяльності ВЦФЗН "Спорт для всіх" у 2014 році 
відс.  

звіт 
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100,0 36 Рівень погашення кредиторської заборгованості, пов`язаної з забезпеченням 

діяльності ЦОП у 2014 році 
відс.  

звіт 

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

Заступник директора департаменту 
економіки та фінансів - начальник відділу 
фінансів програм фізичної культури та 
спорту 
Міністерства молоді та спорту України 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) (прізвище та ініціали) (підпис) 

. 

Погоджено:  
Заступник Міністра/директор департаменту 
Міністерства фінансів України 

(прізвище та ініціали) (підпис) 


