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Члену Рахункової палати  
України

                                                                             Андрію ДІДИКУ

Щодо результатів аудиту 
ефективності 

Шановний пане Андрію!

Відповідно до листа Рахункової палати від 26.01.2022 № 08-147, 
враховуючи окремі рекомендації (пропозиції) за результатами Звіту Рахункової 
палати «Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного 
бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на фінансову 
підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування», 
затвердженого рішенням Рахункової палати від 26 листопада 2019 року № 33-5, 
Мінмолодьспорт інформує про вжиті у зв'язку з цим заходи, а саме:

1. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 108 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 
2011 р. № 294 і від 29 липня 2015 р. № 596 та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» відповідно до якої 
приведені у відповідність постанови Кабінету Міністрів України, що 
регламентують використання коштів державного бюджету у відповідність до 
статті 87 Бюджетного кодексу України, Законів України «Про фізичну культуру 
та спорт» та «Про Державний бюджет України на 2021 рік», втратила чинність 
постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 163 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським 
фізкультурно-спортивним товариством «Колос» агропромислового комплексу 
роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення» та 
були оптимізовані та удосконалені напрями використання бюджетних коштів 
фізкультурно-спортивних товариств та їх ЦШВСМ   у   Порядку   використання 
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коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 
2011 р. № 294 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань 
фізкультурно-спортивного спрямування».

2. Під час складання паспорту бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 
3401280 «Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-
спортивного спрямування» спільно з Міністерством фінансів України, з метою 
проведення належної оцінки відповідності показників витрат показникам 
продукту й ефективності бюджетної програми, а також відповідності 
стратегічним цілям визначеним Стратегією розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2028 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 листопада 2020 р. № 1089, були змінені, оптимізовані 
результативні показники та ціль паспорту бюджетної програми. 

3. Мінмолодьспортом врахована пропозиція Рахункової палати щодо 
вжиття належних заходів внутрішнього контролю та аудиту за використанням 
бюджетних коштів, у тому числі коштів, спрямованих на фінансову підтримку 
громадських об’єднань фізкультурно - спортивного спрямування, і буде 
забезпечено належне її функціонування.

З метою виявлення недоліків в організації внутрішнього контролю на 
підприємствах, в установах, організаціях, віднесених до сфери управління 
Мінмолодьспорту, сектором внутрішнього аудиту Міністерства проводяться 
внутрішні аудити, за результатами яких надаються рекомендації щодо 
удосконалення внутрішнього контролю. 

4. Наказом Мінмолодьспорту від 24.06.2021  № 2151 «Про внесення змін 
до деяких наказів Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 р. за №  15/36537 
було внесено зміни до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту від 23 вересня 2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної 
культури і спорту» та наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту від 15 березня 2006 року № 792 «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників фізкультурно-спортивних товариств» в частині впорядкування 
умов преміювання керівників рад та організацій фізкультурно-спортивних 
товариств, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання 
матеріальної допомоги.

5. За результатами розгляду Звіту про огляд витрат державного бюджету у 
сфері молоді та спорту в частині фінансової підтримки громадських організацій 
фізкультурно-спортивного спрямування (далі – Звіт) (на виконання 
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 212 «Про 
проведення у 2020 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах» 
та від 19 травня 2021 року № 470-р «Про  проведення у 2021 році оглядів 
витрат державного бюджету в окремих сферах» та відповідно до витягу з 
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протоколу 139 засідання Кабінету Міністрів України від 24 листопада           
2021 року  Мінмолодьспортом підготовлено та прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1245 «Деякі питання фінансової 
підтримки громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» в 
частині підвищення ефективності та результативності використання бюджетних 
коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із залучення населення до 
фізичної активності та занять фізичною культурою, що через запровадження 
конкурсних умови на здійснення окремих заходів із залучення населення до 
фізичної активності та занять спортом забезпечить конкурентне середовище 
діяльності громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування, 
дасть можливість контролювати і прораховувати ризики, аналізувати і 
оперативно управляти фінансовими ресурсами. Крім того може забезпечити 
чітке виконання державної політики з надання фізкультурно-оздоровчих 
послуг. 

 
6. Відповідно до Порядку складання календарних планів фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів, затвердженого наказом Мінмолодьспорту       
від 05.05.2015 № 1341, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                
27 травня 2015 року за № 619/27064, структурними підрозділами 
Мінмолодьспорту на постійній основі впродовж року здійснюється внутрішній 
контроль на етапі складання, подання та внесення змін до календарних планів 
громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, відповідності 
заходів та змагань до положень та регламентів про проведення таких заходів, 
затверджених громадськими організаціями та погодженими  
Мінмолодьспортом, а також контроль за їх виконанням. Також, відповідно до 
Договору про співпрацю між Мінмолодьспортом та відповідними 
фізкультурно-спортивними товариствами, надається інформація щодо планових 
показників діяльності та звіти щодо їх виконання. Крім зазначеного, щопівроку 
до 30 червня та 30 грудня надають Мінмолодьспорту зведену інформацію щодо 
виконання плану заходів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

Відповідно рекомендацій Рахункової палати України, до посадових осіб 
Міністерства та об’єктів аудиту, де виявлені правопорушення, було вжито 
заходів впливу, а саме: 

- рішенням колегії Мінмолодьспорту від 18.12.2020 р. № 2-2/6/20 ухвалено 
посилення фінансової та виконавської дисципліни під час використання 
бюджетних коштів громадських об’єднань фізкультурно-спортивного 
спрямування;

 В процесі бюджетного періоду, з метою уникнення  утворення залишків 
відкритих асигнувань та ефективного використання коштів, Мінмолодьспортом 
на постійній основі впродовж року проводяться заходи з моніторингу 
використання виділених асигнувань, за результатами яких приймаються 
управлінські рішення щодо перерозподілу коштів у межах асигнувань на 
відповідний рік, шляхом внесення змін (на підставі листів-звернень 
одержувачів бюджетних коштів за відповідними фінансовими розрахунками та 
об‘єктивними обґрунтуваннями) до планів використання бюджетних коштів, 
які     містять   розподіл    бюджетних     асигнувань     на   відповідний   рік   та  
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перерозподілу коштів в межах інших бюджетних програм Міністерства, а також 
інших змін відповідно до законодавства.

Також слід зазначити, що пунктом 47 Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р.  
№ 228, визначено вичерпний перелік випадків, у разі настання яких виникає 
необхідність зменшення за бюджетною програмою асигнувань та повернення їх 
до державного бюджету. 

З повагою

Заступник Міністра 
молоді та спорту України                                                     Людмила ПАНЧЕНКО                                 

Вікторія Цимбалюк 289-51-57


