
Продовження додатка 4 

листа Мінмолодьспорту 

від 23.10.2020 № 4451/4.5 

 

Перелік матеріалів та форм, 

що подаються разом із звітністю за формою № 5-ФК (зведена) (річна) 

"Зведений звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву)" 

за 2020 рік 

 

1. Звіт за формою № 5-ФК (річна) на кожну ДЮСШ –1 примірник. 

2. Звіт за формою № 5-ФК (річна) на кожну СДЮСШОР –1 примірник. 

3. Звіт за формою № 5-ФК (зведена) (річна) –1 примірник. 

4. Звіт за формою № 5-ФК (зведена) (річна) по СДЮСШОР окремо –                  

1 примірник. 

5. Звіт за формою № 5-ФК (зведена) (річна) структурного підрозділу з 

фізичної культури та спорту, структурних підрозділів освіти та окремих обласних 

організацій фізкультурно-спортивних товариств (окремо "Динамо", "Колос", 

"Спартак", "Україна"), яким підпорядковані дитячо-юнацькі спортивні школи, 

затверджений підписом керівника та печаткою цієї організації. 

6. Тарифікаційний список тренерів-викладачів на кожну спортивну школу за 

формою згідно з додатком 20 наказу Мінсім’ямолодьспорту від 23.09.2005 № 

2097 “Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, 

закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”, затвердженого в 

Мін’юсті 20.10.2005 за № 1236/11516. 

7. Штатний розпис, що складається за формою, затвердженою наказом 

Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57, та додаток до штатного 

розпису, що містить назви та кількість посад, прізвища працівників (без 

врахування тренерсько-викладацького складу). 

8. Затверджені в установленому порядку групи базової підготовки четвертого 

і п’ятого року навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої 

спортивної майстерності. 

9. Перелік ДЮСШ та СДЮСШОР, відповідно до їх категорійності, 

затверджений підписом та печаткою керівника структурного підрозділу з фізичної 

культури та спорту обласних, Київської міської держадміністрацій за формою 1. 

10. Зведена інформація про категорійність дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

за формою 2. 

11.Мережа дитячо-юнацьких шкіл області за2020рік(до набуття чинності 

Постанови Верховної Ради України від 17липня 2020 року №807-IX)за формою 3. 

12. Інформація щодо мережі дитячо-юнацьких спортивних шкілформою 4. 

13. Інформація щодо віку та гендеру тренерів-викладачів. 

Примітка : Зведена інформація за формами 1, 2, 3 , 4, 5 та зведена форма № 5-ФК 

річна та № 5-ФК по СДЮСШОР подається в форматі EXEL. 

 

 
 


