
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

від 20 р. Київ №  

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 27 вересня 2021 року № 3589 
«Про затвердження форми звітності № 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної культури                    
і спорту» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 18 жовтня 2021 року за № 1346/36968, з метою всебічного 
вивчення стану справ у сфері фізичної культури і спорту за основними напрямами 
діяльності 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) графік подання звітності за формою № 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної 
культури і спорту» структурними підрозділами з питань фізичної культури та 
спорту обласних, Київської міської державних адміністрацій, всеукраїнськими 
фізкультурно-спортивними товариствами та відомчими фізкультурно-
спортивними організаціями України. 

Звітність за формою № 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної культури і спорту» 
(далі – Звітність) надсилати в електронному вигляді на адресу: omfk@i.ua,                        
не пізніше ніж за три дні до дати, визначеної графіком подання Звітності;

2) графік проведення онлайн-конференцій на платформі для вебінарів                        
«Cisco Webex Meetings» з керівниками структурних підрозділів з питань фізичної 
культури та спорту обласних, Київської міської державних адміністрацій, 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-
спортивних організацій України щодо проведеної роботи, спрямованої на 
розвиток фізичної культури і спорту.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань фізичної культури та 
спорту обласних, Київської міської державних адміністрацій, всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних 
організацій України:

1) забезпечити достовірність та своєчасне подання Звітності;

Про деякі питання прийому звітності за 
формою № 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної 
культури і спорту» за 2021 рік
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2) забезпечити прибуття відповідального за формування Звітності 
працівника до м. Києва терміном на один день для подання Звітності згідно                   
з графіком, затвердженим підпунктом 1 пункту 1 цього наказу;

3) взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за рахунок 
організацій, що відряджають;

4) забезпечити належну організаційну підготовку для участі в онлайн-
конференціях на платформі для вебінарів «Cisco Webex Meetings» з метою 
звітування щодо проведеної роботи, спрямованої на розвиток фізичної культури 
і спорту, протягом звітного періоду згідно з графіком, затвердженим підпунктом 
2 пункту 1 цього наказу. 

3. Структурним підрозділам Мінмолодьспорту забезпечити прийом та 
аналіз даних відповідних розділів Звітності, матеріалів та форм, що подаються 
разом зі Звітністю.

4. Відділу господарського та інформаційно-технічного забезпечення                      
у межах компетенції здійснювати організаційну підготовку та супроводження 
сервісу для проведення онлайн-конференцій на платформі для вебінарів                        
«Cisco Webex Meetings» згідно з графіком, затвердженим підпунктом 2 пункту 1 
цього наказу. 

5. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту:

1) до 18 січня 2022 року сформувати склад комісії з прийому Звітності від 
структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій 
України;

2) до 25 квітня 2022 року сформувати звітність за формою № 2-ФК «Звіт із 
фізичної культури і спорту» за 2021 рік.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Міністр молоді та спорту України                                                     Вадим ГУТЦАЙТ



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Мінмолодьспорту 

_______________ № ______ 

ГРАФІК 

подання звітності за формою № 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної культури і 

спорту» структурними підрозділами з питань фізичної культури та спорту 

обласних, Київської міської державних адміністрацій, всеукраїнськими 

фізкультурно-спортивними товариствами та відомчими фізкультурно-

спортивними організаціями України 
 

7 лютого  Миколаївська область 

Вінницька область 

 

8 лютого  Київська область 

Кіровоградська область 

 

9 лютого  Чернівецька область 

Херсонська область 

 

10 лютого  Черкаська область 

Рівненська область 

 

14 лютого  Запорізька область 

Івано-Франківська область 

 

15 лютого  Чернігівська область 

Хмельницька область 

 

16 лютого  Тернопільська область 

Житомирська область 

 

17 лютого  Львівська область 

Закарпатська область 

 

21 лютого  Волинська область 

м. Київ 

 

22 лютого  Харківська область 

Одеська область 

 

23 лютого  Дніпропетровська область 

Сумська область 

 

24 лютого  Полтавська область 

 

 

 

 

 

 



 
                                   2 
 

 

28 лютого  Донецька область 

Луганська область 
 

1 березня  Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» 

агропромислового комплексу України 

Громадська організація «Фізкультурно-спортивне 

товариство «Динамо» 

 

2 березня  Громадська організація «Всеукраїнське фiзкультурно-

спортивне товариство «Українa» 

Громадська організація «Фізкультурно-спортивне 

товариство «Спартак» 

 

3 березня  Управління фізичної культури і спорту Міністерства 

оборони України 

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти 

і науки України 

 

9 березня  Державна установа «Управління збірних команд та 

забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» 

 

10 березня  Український центр з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт 

для всіх» 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Мінмолодьспорту 

_______________ № ______ 

 

ГРАФІК 

проведення онлайн-конференцій на платформі для вебінарів  

«Cisco Webex Meetings» з керівниками структурних підрозділів  з питань 

фізичної культури та спорту обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств та відомчих 

фізкультурно-спортивних організацій України щодо проведеної роботи, 

спрямованої на розвиток фізичної культури і спорту 

 

 
9 лютого 

 

 Миколаївська область 

 

 Вінницька область 

 

  Київська область 

 

 

 Кіровоградська область 

 

11 лютого  Чернівецька область 

 

 Херсонська область 

 

  Черкаська область 

 

 

 Рівненська область 

16 лютого  Запорізька область 

 

 Івано-Франківська область 

 

  Чернігівська область 

 

 

 Хмельницька область 

 

18 лютого  Тернопільська область 

 

 Житомирська область 

 

  Львівська область  Закарпатська область 

 

 

23 лютого  Волинська область 

 

Харківська область 

 

 м. Київ 

 

Одеська область 

 

25 лютого  Дніпропетровська область 

 

Полтавська область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сумська область 
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2 березня  Донецька область 

 

Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство «Колос» 

агропромислового комплексу 

України                             

          

 Луганська область 

 

Громадська організація 

«Фізкультурно-спортивне 

товариство «Динамо» 

 

3 березня  Громадська організація 

«Всеукраїнське фiзкультурно-

спортивне товариство 

«Українa»                                    

 

 Громадська організація 

«Фізкультурно-спортивне 

товариство «Спартак» 

4 березня  Комітет з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти                   

і науки України України 

 

 Управління фізичної культури 

і спорту  Міністерства оборони 

України 

 

11 березня  Український центр з фізичної 

культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» 

 

 

Всеукраїнський центр 

фізичного здоров'я населення 

«Спорт для всіх» 

 

 Державна установа «Управління 

збірних команд та забезпечення 

спортивних заходів 

«Укрспортзабезпечення» 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ГРАФІК
	ГРАФІК

		2021-11-04T12:31:20+0000
	Симонов С.А.
	Реєстрація документа




