
відповідно до 

Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами на 2014 - 2017 роки (пункт 464 ), затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847 

 

Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

 

Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 2015 р. № 573  



 1 ЕТАП – 1.10.2015 – 31.12.2015 
 відпрацювання механізму взаємодії між Мінмолодьспортом та федераціями 

       

 2 ЕТАП – 1.12.2015 – 1.02.2016 
 залучення до експерименту більшої кількості федерацій 

 

 3 ЕТАП – протягом 2016 року 
 підготовка змін до нормативно-правової бази, 

 внесення відповідних змін на розгляд КМУ та ВРУ  

 
 

 

 



перехід на нові принципи роботи 

зі всіма національними федераціями 
з олімпійських видів спорту 

з 2017 року 



Міністерство Федерація 

 Міністерство 
 Затверджує систему відбору до 

складу національних збірних 
команд 

 Командирує у розпорядження 
федерації працівників штатної 
команди  

 Надає всебічну методичну та 
консультаційну допомогу  

 Федерація 
 Організовує та проводить 

спортивні заходи 
 Розробляє та затверджує 

Положення (регламент)  
 Комплектує склад окремої 

офіційної делегації  
 Здійснює керівництво 

відкомандированими у 
розпорядження працівниками  

 Видає власні розпорядчі 
документи та затверджує 
кошториси спортивних заходів 

 Використовує власні фінансові 
ресурси на проведення змагань 
та покриття ризиків 



Міністерство Федерація 

 Міністерство 
 Надсилає до Держказначейства  

лист щодо внесення змін до мережі 
розпорядників та одержувачів коштів 
держбюджету на відповідний рік   

 Погоджує з Міністерством фінансів 
помісячний розподіл коштів  

 Затверджує та погоджує з 
Міністерством фінансів паспорт 
бюджетної програми 

 Перераховує кошти на р/р федерації, 
відкритий у Держказначействі, 
відповідно до помісячного розподілу 
планових обсягів бюджетних 
асигнувань 

 Перевіряє звітність федерації 

 

 

 Федерація 
 Відкриває рахунок в установі 

Держказначейства 
 Надає інформацію щодо показників 

якості паспорту бюджетної програми 
 Надає помісячний, поквартальний та 

річний план використання бюджетних 
коштів 

 Отримує бюджетні кошти за КПКВК 
3401220 та КЕКВ 2282 відповідно до 
розподілу 

 Самостійно готує кошториси та накази 
на кожен спортивний захід 

 Звітує відповідно до Договору та 
наказу Мінфіну від 24.01.2012 №44 
 

 



Міністерство Федерація 

 Міністерство 

 займається стратегією, 
а не тактикою 

 виключається вплив 
чиновника та 
корупційна складова 

 кошти витрачаються 
ефективно та за 
призначенням 

 

 

 Федерація  
 стає центром розвитку 

виду спорту 
 не має бюрократичних 

перешкод 
 самостійно приймає 

рішення щодо 
проведення заходів та 
видатків на них 

 самостійно формує 
делегації для участі у 
заходах  
 



Назва  Кошти Федерації Мінмолодьспорт 

Федерація баскетболу    320 000,00 2 227 900,00 

Федерація важкої атлетики 4 500 000,00  2 459 100,00  

Федерація легкої атлетики    976 000,00 8 022 200,00 

Федерація стрибків у воду    260 000,00  5 167 900,00  

ВСЬОГО: 6 056 000,00 17 877 100,00 

25% 75% 

ВСЬОГО НА 4 ВИДИ СПОРТУ 

23 933 100,00 грн 

 



НАЗВА КОШТИ БЮДЖЕТУ НА ВИД 
СПОРТУ (2015 р.) 

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ  
 

3 972 700,00 

ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ 
 

4 631 218,00 

ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ НА ТРАВІ  
 

1 795 869,00 


