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					Додаток 1 

Інформація Міністерства молоді та спорту України
щодо підбиття проміжних підсумків роботи за 8 місяців 2015 року

ДОСЯГНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2015 р.
1) Держава та Уряд зберегли спорт в країні. Підтвердженням цього є багаточисельний склад команди та успішна участь національної збірної України у I Європейських іграх, що проходили з 12 по 28 червня 2015 року у м. Баку (Азербайджан). Українські спортсмени загалом завоювали 46 нагород: 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзові нагороди, посівши восьме загальнокомандне місце та п'яте за кількістю медалей серед 50-ти країн Європи. 
Незважаючи на досить складну фінансово-економічну ситуацію в Україні, за поданням Мінмолодьспорту Кабінет Міністрів вдвічі збільшив розмір преміальних для переможців та призерів Європейських ігор та їх тренерів. Переможці Євроігор отримають по 50 тис. грн, срібні призери – по 40 тис. грн, бронзові – по 25 тис. грн. 
Окрім того, за поданням Міністерства Уряд виділив 100 млн. грн. субвенції для підтримки на перехідний період тих 534 ДЮСШ. В рамках децентралізації фінансування цих спорт шкіл було передано від Фонду соціального страхування до органів місцевого самоврядування з одночасним збільшенням на 40% бази формування дохідної частини місцевих бюджетів. 
2) Розроблено Дорожню карту реформ у сфері фізичної культури та спорту, яка  передбачає поетапний перехід України на європейську модель взаємовідносин держави і спорту. А саме, оптимізацію функцій Мінмолодьспорту через зміни у законодавстві, делегування більших повноважень національним федераціям з видів спорту відповідно до Олімпійської хартії. Дорожня карта реформ була презентована на засідання Уряду, пройшла широке громадське обговорення із Радою з питань реформування сфери фізичної культури і спорту, Реанімаційним пакетом реформ, Центром підтримки реформ при КМУ, спортивними федераціями, народними депутатами. 54 спортивних федерацій та організацій підписали Меморандум про підтримку Дорожньої карти.
3) Реалізація пілотного проекту з підвищенням автономії федерацій у сфері спортивної діяльності на основі державно-громадського партнерства. За поданням Мінмолодьспорту Уряд схвалив Постанову «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів». Підписано угоди про участь в пілотному проекті із 4 Всеукраїнськими спортивними федераціями (які є громадськими організаціями): баскетбол, важка атлетика, легка атлетика, стрибки у воду.
В рамках експерименту ці федерації напряму отримуватимуть державне фінансування. Вони самостійно забезпечуватимуть організацію та проведення спортивних змагань і тренувальних зборів, участь збірних України в міжнародних змаганнях, тощо. Це європейський підхід, який дозволить зменшити бюрократичні процедури, більш активно залучити спортивну громадськість до розвитку видів спорту.
Профільне Міністерство спорту існує практично в кожній країні Європейського Союзу: Франція, Польща, Чехія, Іспанія, Словаччина, Румунія, Нідерланди, мінспорту федеральних земель Німеччини і т.ін. Ці міністерства розробляють законопроекти, створюють сприятливі умови для розвитку спорту, визначають пріоритети бюджетного фінансування. А розвивати свої види спорту повинні профільні федерації. Аналогічну Європейську модель відносин держави і спорту нинішнє керівництво Міністерства планує побудувати і в Україні.
Водночас федерації нестимуть більшу відповідальність перед державою за кількість медалей, за результати на міжнародній арені, за підготовку спортсменів та за розвиток видів спорту в Україні. Федераціям-учасникам експерименту також забороняється використовувати отримані кошти на фінансування власного апарату.
Експеримент буде проводитися в період з 1 вересня 2015 р. по 31 грудня 2016 р. За підсумками пілоту будуть підготовлені необхідні зміни до законодавства. 
4) Міністерство перейшло на якісно новий рівень прозорості публічних фінансів. Публікуються в Інтернеті та у відкритому доступі всі паспорти бюджетних програм, накази про проведення змагань та зборів, включаючи фінансові витрати. На сайті Міністерства розпочато публікацію фінансово-господарської звітності державних підприємств, що перебувають в сфері управління відомства. Опубліковано звіти за 2014 р. та перший квартал 2015 р. Здійснено перехід Міністерства та державних підприємств на електронні закупівлі.
5) Спільно зі спортивними федераціями напрацьовано якісно нову та прозору формулу розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту. Ця модель фінансування, прибирає ручний розподіл коштів чиновниками Мінмолодьспорту, включно із Міністром. Для прикладу, сума коштів, які спрямовуються на фінансування заходів з літніх та зимових індивідуальних олімпійських видів спорту обраховується у співвідношенні: 80% за результат, показаний спортсменами на міжнародних змаганнях, 20% коштів за кількістю осіб, які організовано займаються цими видами спорту. Тобто, державні гроші йдуть за спортсменами і видами спорту, які показують результат. Це зменшує їх неефективне використання.
6) В рамках підготовки до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро в 2016 р. Міністерством оголошена та проводиться процедура державних закупівель нового спортивного інвентарю для 19 видів спорту, яке не оновлювалося останні 4-5 років. У тому числі, повного комплекту сучасного обладнання для спортивної гімнастики на базі в Конча-Заспі. Також буде закуплено легкоатлетичне обладнання для НСК "Олімпійський", спортивні велосипеди, килими для борців, боксерські ринги, веслувальні човни, спортивна зброя та інший інвентар. На це передбачено понад 17 млн. грн.
7) Міністерством молоді та спорту за підтримки Програми розвитку ООН запущено проект «Спортіфай» www.sportify.org.ua. Це сучасна онлайн платформа, де зібрано інформацію про існуючі спортивні заклади в Україні. 
За допомогою  простого у використанні мобільного додатку кожний громадянин, який бажає долучитися сам, або залучити своїх дітей до занять фізичною культурою і спортом – може знайти інформацію про існуючі у своєму місті спортивні заклади (спортивні секції, клуби, басейни, майданчики та ін.) Тепер українці отримають більше інформації про спортивні послуги навколо себе. Отже зросте зацікавленість і до занять фізичною культурою і спортом. 

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ, СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2015 р.
1) Розроблено та погоджено із причетними ЦОВВ проект Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки". Документ напрацьований спільно із провідними молодіжними громадськими організаціями та платформами. Ця концепція містить конкретні інструменти реформування молодіжної політики, яке має дати відповіді на такі сучасні проблеми як: забезпечення доступної і якісної освіти для молоді, визнання неформальної освіти, гарантоване перше робоче місце, доступне житло, якісна медицина, корисне дозвілля, створення належних умов для волонтерства та підтримки молодіжного підприємництва.  
2) Спільно з Реанімаційним пакетом реформ, Центром підтримки реформ при КМУ та громадським сектором - розроблено та презентовано громадськості проект Дорожньої карти реформ молодіжної сфери. Реалізація Дорожньої карти передбачає впровадження європейських стандартів в молодіжну політику України в рамках процесу європейської інтеграції.
Зокрема в рамках реалізації Дорожньої карти, Міністерством молоді та спорту спільно із Програмою розвитку ООН  підготовлено до запуску профорієнтаційний портал "Моя кар'єра" http://mycareer.org.ua. Портал уже працює в тестовому режимі та надає інформацію про ринок праці, актуальні професії, можливості щодо розвитку та правильного вибору кар’єри для школярів. 
І найголовніше цей портал дає можливість учнівській молоді України безкоштовно пройти ліцензований профорієнтаційний міжнародний тест "Магеллано Університет" для визначення інтересів, умінь та навичок школярів. Тест є ефективним інструментом щодо вибору майбутнього напрямку навчання у ВНЗ та фаху. 
Міністерством молоді та спорту також створюються Фонди молодіжних обмінів з найвідданішими партнерами України у ЄС - Литвою та Польщею. У серпні-вересні 2015 р. будуть підписані угоди про запуск регулярних молодіжних обмінів між нашими країнами. Участь молодих українців у програмах обмінів з країнами ЄС буде фінансуватися європейськими друзями і партнерами. На першому етапі для цього передбачено понад 150 тис. євро.
3) На виконання програми діяльності Уряду, Коаліційної угоди, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» - прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №524 «Про утворення міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання». Також у структурі Міністерства молоді та спорту України створено відділ національно-патріотичного виховання, представники якого входять в робочу групу при Адміністрації президента з написання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-20 рр. 
4) Вперше за останні роки проведено чесний, прозорий та некорупційний конкурс проектів всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій на які виділяється державна фінансова підтримка у 2015 р. Презентація та обговорення проектів проходило у відкритому режимі, транслювалося в прямому ефірі через Інтернет та під відеозапис. До конкурсної комісії було запрошено представників авторитетних неурядових організацій та міжнародних фондів із бездоганною репутацією. Зокрема, ПРО ООН, Фонд Богдана Гаврилишина.

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ У СФЕРІ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Необхідність визначення сфери молоді та спорту, як однієї із пріоритетних при формуванні Верховною Радою України Державного бюджету та її захист від секвестрів. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 1 долар, вкладений у систему спорту, економить 8 доларів, необхідних для медицини в масштабах всієї країни.
	Це включає необхідність збільшення обсягів коштів, які виділяються на молодіжні програми і конкурси. 
	Підвищення мотивації та державних призових виплат для українських спортсменів за перемоги на Чемпіонатах і Кубках світу та Європи. 
	Збільшення обсягу коштів, які виділяються для закупівлі нового обладнання та спортивного інвентарю, модернізації державних баз олімпійської підготовки, створення спеціалізованих центрів олімпійської підготовки з окремих дисциплін.

Для прикладу у 2015 р. бюджет програм Міністерства молоді та спорту Грузії склав 30 млн. доларів США (близько 650 млн. грн.) у той час, як населення Грузії складає 4,5 млн. грн. В той же час бюджет програм Міністерства молоді та спорту України на 2015 склав 960,5 млн. грн. при населенні 42-43 млн. 
ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НА НАЙБЛИЖЧИЙ ПЕРІОД
Реалізувати на практиці більшість положень Дорожніх карт реформ у сфері молоді та спорту. Добитися ухвалення необхідних для цього законодавчих змін від Верховної Ради. Успішно провести державний експеримент зі спортивними федераціями.

Разом з цим, надаємо в електронному вигляді інформацію Міністерства молоді та спорту України про стан реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" у 2015 році станом на 14 серпня 2015 року.


