МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ____________ 20__р.

Київ

№ __________

Про затвердження форм звітності № 5-ФК
(річна), № 5-ФК (зведена) (річна) про
діяльність дитячо-юнацьких спортивних
шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву)
та інструкцій щодо їх заповнення
Відповідно до статей 7, 21 Закону України "Про державну статистику",
статті 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 40
пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року
№ 220, та з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у
сфері фізичної культури і спорту
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму звітності № 5-ФК (річна) "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)";
Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-ФК (річна) "Звіт дитячоюнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи
олімпійського резерву)";
форму звітності № 5-ФК (зведена) (річна) "Зведений звіт про діяльність
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву)";
Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-ФК (зведена) (річна)
"Зведений звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву)".
2. Установити, що дія цього наказу поширюється на:
1) дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи з
видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані

2

дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі
спортивні школи для осіб з інвалідністю, спеціалізовані дитячо-юнацькі
спортивні школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського
резерву) незалежно від їх підпорядкування та форми власності;
2) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
3) всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства "Динамо", "Колос",
"Спартак", "Україна" та їхні осередки в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі;
4) Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України та його філії (Кримське республіканське, обласні, Київське та
Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту);
5) Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
"Інваспорт".
3. Установити, що забезпечення бланками форм звітності № 5-ФК (річна),
№ 5-ФК (зведена) (річна) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву) та
інструкціями щодо їх заповнення, а також їх поширення серед суб'єктів сфери
фізичної культури і спорту покладаються на Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної
культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
4. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
5. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства
молоді та спорту України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр молоді та спорту України

Вадим ГУТЦАЙТ

Респондент:*
Звітність
Звіт дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)
станом на 31 грудня 20__ року
Подають:

Термін
подання

Дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячоюнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи
для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву), що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:

Форма № 5-ФК (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячоюнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи
для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву), засновані всеукраїнськими фізкультурно-спортивними товариствами "Динамо",
"Колос", "Спартак", "Україна", профспілками або підприємствами, установами, організаціями та їх об'єднаннями, міськими, селищними або сільськими
радами:
осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Динамо"
осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Спартак"
осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Україна"
іншим осередкам фізкультурно-спортивних товариств
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Наказ Міністерства молоді та
спорту України
23.10.2021 №4055
не пізніше
ніж 10 січня
року,
наступного
за звітним

за погодженням з Держстатом,
МОН, ДРС

Дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячоюнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи
для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву), що перебувають у підпорядкуванні Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України:
філіям Комітету (Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським відділенням з фізичного виховання та
спорту)
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Респондент:
Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи:
Місцезнаходження/Місце проживання:
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Наявність категорії: вища, перша, друга, без категорії (необхідне підкреслити)
Організаційно-правова форма:
Підпорядкування:
№ телефону (з кодом):

, е-mail:

*Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Кількість вихованців, які займаються в групах початкової
підготовки
з них дівчат
Кількість груп базової підготовки, од
Усього (сума граф 8-11)
1 рік навчання

2 рік навчання

3 рік навчання
більше 3 років
з них дівчат (з графи 7)

Кількість груп спеціалізованої підготовки, од
Усього (сума граф 15-17)
1 рік навчання
2 рік навчання
більше 2 років
з них дівчат (з графи 14)

Кількість груп підготовки до вищої спортивної майстерності, од

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

осіб з інвалідністю

дітей-сиріт

вихованців віком до 18 років

Кількість
вихованців, які
займаються в
групах підготовки
до вищої
спортивної
майстерності, од

дівчат (сума граф 5, 12, 18, 21)

усього (сума граф 2, 4, 7, 14 ,20)

Кількість груп початкової підготовки, од

1

Кількість вихованців, які
займаються в групах
спеціалізованої підготовки, осіб

з них дівчат

Кількість вихованців, які займаються в групах фізкультурнореабілітаційної підготовки (у ДЮСШ для осіб з інвалідністю),
осіб

Б
Кількість вихованців, які займаються в
групах базової підготовки, осіб

увесь термін

Кількість груп фізкультурно-реабілітаційної підготовки (у
ДЮСШ для осіб з інвалідністю), од

А
Відділення з видів
спорту, усього:
№ рядка

Розділ І. Основні показники діяльності відділень з певних видів спорту дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)

2

Загальна кількість вихованців,
які займаються, осіб

з них кількість

26

кандидати

резерв

третій та другий розряди

перший розряд
кандидат у майстри
спорту України
майстер спорту України
майстер спорту України
міжнародного класу
перший розряд
кандидат у майстри
спорту України
майстер спорту України
майстер спорту України
міжнародного класу
третій та другий розряди

перший розряд
кандидат у майстри
спорту України
майстер спорту України
майстер спорту України
міжнародного класу
перший розряд
кандидат у майстри
спорту України
майстер спорту України
майстер спорту України
міжнародного класу

27
основний склад

Б
усього

які навчаються у спеціалізованому
класі

А
Відділення з
видів спорту,
усього:
№ рядка

3

(продовження)

які входять до складу
національної збірної команди
України з видів спорту
Кількість вихованців (з графи 22), осіб

які мають спортивний розряд або звання

у тому числі
усього

яким протягом року присвоєно спортивний розряд або звання

з них дівчат
усього
з них дівчат

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Кількість тренерів-викладачів,
усього (осіб)

усього (сума граф 60-62)

з них жінок (сума граф 6365)

звання заслужений
тренер
вищу освіту за
спеціальністю
"фізична культура і
спорт"
вищу

першу

другу

у закладах
освіти

у федераціях з
виду спорту

до 30 років

30-60 років

60 та старші

до 30 років

30-60 років

60 та старші

А
Відділення з видів
спорту, усього:
№ рядка

4

(продовження)

Б
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Кількість штатних тренерів-викладачів (з графи 50), осіб

кількість тренерів-викладачів, які мають
категорію

пройшли курси
підвищеня
кваліфікації у
звітному році
віком (з графи 51)

усього
з них жінок

Кількість працівників згідно зі штатним розписом, осіб
Обсяг надходжень у звітному році, тис. грн (сума граф
5-12)
обласного

міських територіальних громад
сільських та селищних
територіальних громад

від підприємства, установи, організації та їх
об'єднання
від фізкультурно-спортивних товариств
від спортивної федерації
від надання платних послуг з фізкультурнооздоровчої та спортивної роботи на власній
спортивній базі
з інших джерел

Обсяг видатків у звітному році, тис. грн (сума граф 14,1721)
оплату праці працівників (у тому числі нарахування
на заробітну плату)
у тому числі на оплату праці тренеріввикладачів (з графи 14)
у тому числі на оплату праці штатних
тренерів-викладачів (з графи 15)
навчально-тренувальну та спортивну роботу
придбання спортивного обладнання та інвентарю
орендну плату за експлуатацію спортивних споруд,
обладнання та інвентарю
утримання власних спортивних споруд
інше

власній спортивній базі

орендованій спортивній базі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Відділення з видів спорту

А
з бюджету

№
рядка
Найменування основної спортивної споруди, приміщення

Б
В

(Місце підпису керівника (власника) та/або
осіб, відповідальних за заповнення форми
звітності)
__________________________________________

Телефон:
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Електронна адреса:
м
орендованій
спортивній базі

мають вищу освіту за спеціальністю "фізична культура і
спорт" (з графи 1)

Б
У тому числі:

власній
спортивній базі

Кількість керівників, професіоналів і фахівців відповідно
до штатного розпису спортивної школи, осіб
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УСЬОГО:
№ рядка

Окремі видатки на:
Кількість
основних
спортивних
споруд та
приміщень, од.,
що знаходяться
на

Загальна площа,
кв.

1
2
3

власній або орендованій базі, осіб (з гафи 20 розділу І)

оздоровленні у спортивно-оздоровчих таборах на

Загальна кількість вихованців, що перебували на

5

Розділ ІІ. Зведені дані про діяльність дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)
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Розділ ІІІ. Перелік основних спортивних споруд та приміщень, що знаходяться на власній або орендованій спортивній базі дитячо-юнацької
спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)
Основні спортивні
споруди та
приміщення (з
графи В), що
знаходяться на

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту
України
23.10.2021 № 4055

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 5-ФК (річна)
"Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячоюнацької спортивної школи олімпійського резерву)"
І. Загальні положення
1. Звітність за формою № 5-ФК (річна) "Звіт дитячо-юнацької спортивної
школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського
резерву)" (далі – звіт) поширюється на всі дитячо-юнацькі спортивні школи
(дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі
спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю,
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву,
спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для осіб з інвалідністю паралімпійського
та дефлімпійського резерву (далі – ДЮСШ, СДЮСШОР)), що розташовані на
території України, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
2. Звіт складають ДЮСШ, СДЮСШОР, які:
працювали у звітному році;
ліквідовані протягом звітного року – за період своєї діяльності;
створені протягом звітного року.
ІІ. Порядок та строки подання звіту
1. Звіт за календарний рік станом на 31 грудня поточного року складають та
подають відповідно до цієї Інструкції щороку не пізніше 10 січня року,
наступного за звітним:
ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для осіб з інвалідністю
та школи, де займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування), що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з
фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, – Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій;
ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для осіб з інвалідністю),
засновниками яких є всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства
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"Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна", профспілки або підприємства,
установи, організації та їхні об'єднання, міські, селищні, або сільські ради –
осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Динамо",
"Колос", "Спартак", "Україна", іншим осередкам фізкультурно-спортивних
товариств та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для осіб з інвалідністю
та школи, де займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування), що перебувають у підпорядкуванні Комітету з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і науки України, – філіям Комітету (Кримському
республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським
відділенням з фізичного виховання та спорту) і Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з
фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
2. У звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі відсутності даних
ставиться нуль.
Дані заповнюються у тих одиницях виміру, що зазначені у формі.
Звіт підписується керівником спортивного закладу та виконавцем, які є
відповідальними за достовірність інформації та своєчасність її подання, та
скріплюється печаткою (за наявністю) ДЮСШ, СДЮСШОР.
3. Про виявлені помилки у поданому звіті адресат повідомляється у день їх
виявлення.
ІІІ. Порядок складання звіту
1. На титульній сторінці бланка зазначається респондент – код за ЄДРПОУ
платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який
присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта
зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
2. При заповненні адресної частини та показників звіту використовуються
також статут ДЮСШ, СДЮСШОР, бухгалтерська, галузева нормативно-технічна
документація, розпорядчі документи (накази, розпорядження) ДЮСШ,
СДЮСШОР тощо.
3. При заповненні адресної частини звіту необхідно врахувати таке:
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у рядку "Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) фізичної особи" зазначається назва ДЮСШ, СДЮСШОР, яка має
вказуватися без скорочень і відповідати найменуванню, зазначеному в статуті;
у рядку "Місцезнаходження/Місце проживання" зазначається поштовий
індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/ провулок, площа
тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу;
у рядку "Наявність категорії" підкреслюється надана категорія (вища, перша,
друга) відповідно до наказу про присвоєння категорії (або без категорії).
Створені протягом звітного року спортивні школи у цьому рядку зазначають
дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі
про проведення державної реєстрації юридичної особи із виписки (витягу) з
Єдиного державного реєстру;
ліквідовані протягом звітного року спортивні школи у цьому рядку
зазначають дату та причину ліквідації (дата та номер рішення засновника), дату та
номер запису в Єдиному державному реєстрі про припинення державної реєстрації
юридичної особи із виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру;
у рядку "Організаційно-правова форма" зазначається організаційно-правова
форма із виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру;
у рядку "Підпорядкування" зазначається засновник відповідно до статуту;
у рядку "№ телефону" зазначається номер телефону (з кодом) керівника
закладу та офіційний е-mail закладу.
IV. Заповнення розділу І
"Основні показники діяльності відділень з певних видів спорту дитячоюнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву)"
1. У цьому розділі наводяться дані про роботу відділень з видів спорту
ДЮСШ, СДЮСШОР за календарний рік.
2. У графі А зазначаються найменування відділень з видів спорту ДЮСШ,
СДЮСШОР в алфавітному порядку, в яких проводиться навчально-тренувальна
робота.
Назви видів спорту зазначаються згідно з наказом Міністерства молоді та
спорту України від 11 березня 2015 року № 639 "Про затвердження Реєстру
визнаних видів спорту в Україні".
3. Графи 1-21 за всіма рядками заповнюються на підставі даних про
кількість навчальних груп та вихованців, які в них займаються, затверджених
наказом директора ДЮСШ, СДЮСШОР на навчальний рік.
У графах 1, 3, 6, 13, 19 зазначаються дані про кількість навчальних груп
(далі – групи) у відділеннях з видів спорту, вказаних у графі А.
У графах 2, 4, 8-11, 15-17, 20 зазначаються дані про кількість вихованців, які
займаються у групах з видів спорту, вказаних у графі А.
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У графі 7 зазначається сума даних про загальну кількість вихованців, які
займаються у групах базової підготовки з видів спорту, вказаних у графі А, яка
дорівнює сумі граф 8-11.
У графі 14 зазначається сума даних про загальну кількість вихованців, які
займаються у групах базової підготовки з видів спорту, вказаних у графі А, яка
дорівнює сумі граф 15-17.
Графи 1, 2 заповнюються дитячо-юнацькими спортивними школами для
осіб з інвалідністю та спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними
школами для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву з
видів спорту, зазначених у графі А.
У графі 5 з графи 4 зазначається кількість дівчат, які займаються у групах
початкової підготовки з видів спорту, вказаних у графі А.
У графі 12 з графи 7 зазначається загальна кількість дівчат, які займаються
у групах базової підготовки з видів спорту, вказаних у графі А.
У графі 18 з графи 14 зазначається загальна кількість дівчат,
які займаються у групах спеціалізованої підготовки з видів спорту, вказаних у
графі А.
У графі 21 з графи 20 зазначається кількість дівчат, які займаються у групах
підготовки до вищої спортивної майстерності з видів спорту, вказаних у графі А.
4. У графі 22 зазначається загальна кількість вихованців ДЮСШ,
СДЮСШОР, що дорівнює сумі граф 2, 4, 7, 14, 20.
5. У графі 23 з графи 22 зазначається кількість дівчат, які займаються у
відділеннях з видів спорту ДЮСШ, СДЮСШОР. Кількість дівчат має
дорівнювати сумі граф 5, 12, 18, 21.
6. У графі 24 з графи 22 зазначається кількість вихованців віком до 18 років
включно, які займаються в спортивній школі у всіх відділеннях з видів спорту,
вказаних у графі А.
7. У графі 25 з графи 22 зазначається кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які займаються у відділеннях з видів
спорту.
8. У графі 26 з графи 22 зазначається кількість вихованців – осіб з
інвалідністю, які займаються у відділеннях з видів спорту ДЮСШ, СДЮСШОР.
9. У графі 27 з графи 22 зазначається кількість вихованців, які поєднують
заняття у вказаних у графі А відділеннях з видів спорту і навчаються у
спеціалізованих класах закладів загальної середньої освіти (з фізичним
навантаженням з окремого виду спорту).
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10. У графі 28 з графи 22 зазначається загальна кількість вихованців, які
станом на 31 грудня звітного року входять до складу національної збірної
команди України з видів спорту (основний склад, кандидати, резерв),
затверджених наказом Міністерства молоді та спорту, що дорівнює сумі граф
29-31.
У графі 29 з графи 28 зазначається кількість вихованців, які станом на
31 грудня звітного року входять до основного складу національної збірної
команди України з видів спорту.
У графі 30 з графи 28 зазначається кількість вихованців, які станом на
31 грудня звітного року є кандидатами у складі національної збірної команди
України з видів спорту.
У графі 31 з графи 28 зазначається кількість вихованців, які станом на
31 грудня звітного року входять до резервного складу національної збірної
команди України з видів спорту.
11. У графі 32 зазначається кількість вихованців, які займаються в ДЮСШ,
СДЮСШОР та згідно з вимогами Положення про Єдину спортивну
класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту
України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (далі – ЄСКУ), мають третій та
другий спортивні розряди.
У графах 33-36 зазначається кількість вихованців, які згідно з вимогами
ЄСКУ мають відповідно перший спортивний розряд, спортивний розряд
кандидата у майстри спорту України, спортивні звання "Майстер спорту
України" та "Майстер спорту України міжнародного класу".
У графах 37-40 з граф 33-36 зазначається кількість дівчат, які згідно з
вимогами ЄСКУ мають відповідно перший спортивний розряд, спортивний
розряд кандидата у майстри спорту України, спортивні звання "Майстер спорту
України" та "Майстер спорту України міжнародного класу".
Якщо протягом звітного року вихованцю послідовно присвоєно декілька
спортивних розрядів (звань), йому зараховується найвищий спортивний розряд
(звання).
12. У графі 41 зазначається кількість вихованців, які займаються в ДЮСШ,
СДЮСШОР та згідно з вимогами ЄСКУ протягом року присвоєно третій та
другий спортивні розряди.
У графах 42-45 зазначається кількість вихованців, яким згідно з вимогами
ЄСКУ протягом року присвоєно відповідно перший спортивний розряд,
спортивний розряд кандидата у майстри спорту України, спортивні звання
"Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу".
У графах 46-49 з граф 42-45 зазначається кількість дівчат, яким згідно з
вимогами ЄСКУ протягом року присвоєно відповідно перший спортивний
розряд, спортивний розряд кандидата у майстри спорту України, спортивні
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звання "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного
класу".
13. Графи 50-65 за всіма рядками заповнюються на підставі даних форми
тарифікаційного списку тренерів-викладачів згідно з додатком 20 до наказу
Міністерства України у справах 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", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.
У графі 50 зазначається загальна кількість тренерів-викладачів, які
працюють у відділеннях з видів спорту відповідно до затвердженого в
установленому порядку тарифікаційного списку тренерів-викладачів.
У графі 51 з графи 50 зазначається кількість тренерів-викладачів, які
працюють в ДЮСШ, СДЮСШОР у відділеннях з видів спорту за основним
місцем роботи.
Графа 51 дорівнює сумі граф 60-62.
У графі 52 з графи 51 зазначається кількість тренерів-викладачів (жінок), які
працюють в ДЮСШ, СДЮСШОР у відділеннях з видів спорту.
У графі 53 з графи 51 зазначається кількість тренерів-викладачів, які мають
спортивне звання "Заслужений тренер України".
У графі 54 з графи 51 зазначається кількість тренерів-викладачів, які мають
вищу освіту за спеціальністю "фізичне виховання і спорт", "фізична культура і
спорт" відповідної галузі знань.
У графах 55-57 з графи 51 зазначається кількість тренерів-викладачів, які
мають відповідно вищу, першу, другу кваліфікаційні категорії, присвоєні згідно
з Порядком проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затвердженим
наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 45,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2014 року за
№ 180/24957.
У графах 58-59 з графи 51 зазначається кількість тренерів-викладачів, які
протягом звітного року пройшли курси підвищення кваліфікації відповідно до
наказу Міністерства молоді та спорту України від 13 вересня 2016 року № 3520
"Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренеріввикладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2016 року
за № 1321/29451.
У графах 60-62 з графи 51 зазначається кількість тренерів-викладачів за
віком.
У графах 63-65 з граф 60-62 зазначається кількість тренерів-викладачів
(жінок) за віком.
14. Рядок 1 "УСЬОГО" формується з суми всіх рядків розділу за кожною з
граф 1-65.
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V. Заповнення розділу ІІ
"Зведені дані про діяльність дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)"
1. Показники граф 1-3 заповнюються на підставі даних штатного розпису та
особових справ працівників ДЮСШ, СДЮСШОР.
У графах 1-3 цього розділу наводяться дані, визначені згідно з положеннями
розділу ІІ "Облікова кількість штатних працівників" Інструкції зі статистики
кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики
України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722.
У графі 1 зазначається кількість керівників, професіоналів і фахівців
ДЮСШ, СДЮСШОР, які працюють на посадах директора, заступника директора
з навчально-тренувальної роботи, інструктора-методиста, лікаря, інженера,
бухгалтера тощо.
До категорії "професіонал" належать особи, які мають вищу освіту другого
рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань.
До категорії "фахівець" належать особи, які мають вищу освіту початкового
або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та
спеціальністю відповідної галузі знань.
У графі 2 з графи 1 зазначається кількість керівників, професіоналів та
фахівців ДЮСШ, СДЮСШОР (директор, заступник директора з навчальнотренувальної роботи, інструктор-методист тощо), які мають вищу освіту другого
рівня за ступенем магістра, початкового або першого рівня за ступенем
молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю "фізична культура і спорт".
У графі 3 зазначається кількість робітників, обслуговувального персоналу
та працівників, які забезпечують функціонування власних спортивних споруд
ДЮСШ, СДЮСШОР, які входять до штатного розпису, за винятком керівників,
професіоналів, фахівців та тренерів-викладачів.
2. Показники граф 4-21 формуються на підставі фінансово-облікової
документації і наводяться у тисячах гривень.
У графі 4 зазначається загальний обсяг отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР
фінансування за звітний рік, що дорівнює сумі граф 5-12.
У графах 5-7 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР
фінансування за звітний рік з бюджетів різних рівнів.
У графі 8 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР
фінансування від підприємства, установи, організації та їх об'єднання, що є
засновником спортивної школи.
У графі 9 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР
фінансування від фізкультурно-спортивного товариства, що є засновником
спортивної школи.
У графі 10 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР
фінансування від спортивної федерації, що є засновником спортивної школи.
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У графі 11 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР
фінансування від надання платних послуг з фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи на власній спортивній базі відповідно до статуту спортивної
школи.
У графі 12 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР
фінансування з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України,
за звітний рік.
У графі 13 з графи 4 зазначається загальний обсяг видатків ДЮСШ,
СДЮСШОР за звітний рік, що дорівнює сумі граф 14,17-21 та відповідають
показнику графи 4.
Показники оплати праці працівників визначаються відповідно до Інструкції
зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету
статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713.
У графі 14 з графи 4 зазначається сума видатків ДЮСШ, СДЮСШОР за
звітний рік на оплату праці працівників за звітний рік (у тому числі нарахування
на заробітну плату).
У графі 15 з графи 14 зазначається загальна сума видатків ДЮСШ,
СДЮСШОР за звітний рік на заробітну плату тренерів-викладачів (у тому числі
нарахування на заробітну плату).
У графі 16 з графи 15 зазначається загальна сума видатків ДЮСШ,
СДЮСШОР за звітний рік на заробітну плату штатних тренерів-викладачів (у
тому числі нарахування на заробітну плату).
У графі 17 з графи 4 зазначається загальна сума видатків ДЮСШ,
СДЮСШОР за звітний рік на навчально-тренувальну та спортивну роботу
(проведення навчально-тренувальних зборів) за звітний рік.
У графі 18 з графи 4 зазначається загальна сума видатків ДЮСШ,
СДЮСШОР за звітний рік на придбання спортивного обладнання та інвентарю.
У графі 19 з графи 4 зазначається загальна сума видатків ДЮСШ,
СДЮСШОР за звітний рік на орендну плату за експлуатацію спортивних споруд,
обладнання та інвентарю за звітний рік.
У графі 20 з графи 4 зазначається загальна сума видатків ДЮСШ,
СДЮСШОР за звітний рік на утримання власних спортивних споруд за звітний
рік.
У графі 21 з графи 4 зазначаються інші витрати ДЮСШ, СДЮСШОР за
звітний рік, що не увійшли до граф 14-20.
3. У графі 22 зазначається загальна кількість основних спортивних споруд
та приміщень, що знаходяться на власній спортивній базі ДЮСШ, СДЮСШОР,
де здійснюється навчально-тренувальний процес.
4. У графі 23 зазначається загальна кількість основних спортивних споруд
та приміщень, що знаходяться на орендованій спортивній базі, де здійснюється
навчально-тренувальний процес.
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5. У графі 24 зазначається загальна кількість вихованців, що перебували на
оздоровленні у спортивно-оздоровчих таборах на власній або орендованій
спортивній базі протягом звітного року, відповідно до пункту 24 Положення про
дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993.
VI. Заповнення розділу IІІ
"Перелік основних спортивних споруд та приміщень, що знаходяться на
власній або орендованій спортивній базі дитячо-юнацької спортивної школи
(спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)"
1. У графі А зазначаються найменування відділень з видів спорту, в яких
проводиться навчально-тренувальна робота на основних спортивних спорудах та
у приміщеннях, що знаходяться на власній або орендованій спортивній базі
ДЮСШ, СДЮСШОР.
2. У графі В зазначаються повні найменування основних спортивних споруд
та приміщень, що розміщені на власній або орендованій спортивній базі ДЮСШ,
СДЮСШОР, де здійснюється навчально-тренувальний процес.
3. У графі 1 зазначається загальна площа (кв. м) основних спортивних споруд
та приміщень, де проводиться навчально-тренувальна робота, вказаних у
графі В.
4. У графах 2, 3 знаком "+" відмічається, де саме розміщені основні спортивні
споруди та приміщення – на власній чи орендованій спортивній базі.

Директор департаменту
олімпійського спорту

Нельсон ГАЙРІЯН

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Звітність
Зведений звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву)
за 20__ рік
Подають

Терміни подання
Форма № 5-ФК
(зведена) (річна)

Осередки всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна":
всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам "Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна"
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Філії Комітету (Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту):

ЗАТВЕРДЖЕНО
не пізніше ніж 25 січня року,
наступного за звітнім
Наказ
Міністерства молоді
та спорту України
23.10.2021 № 4055

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону:
не пізніше ніж 20 лютого
року, наступного за звітнім

Міністерству молоді та спорту України

за погодженням з
Держстатом, МОН,
ДРС

Респондент:
Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи:

Місцезнаходження/Місце проживання:

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
№ телефону (з кодом):

, е-mail:

*Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
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Організації, установи, у
підпорядкуванні яких
перебувають
школи,відділення з видів
спорту, усього (сума
рядків 2-8):

1

з них:
школи для осіб з
інвалідністю

1.1

школи, де займаються
діти-сироти

1.2

ФСТ "Динамо"

2

ФСТ "Колос"

3

ФСТ "Спартак"

4

ФСТ "Україна"

5

Комітет з фізичного
виховання та спорту
Міністерства освіти і науки
України

6

Структурні підрозділи
з фізичної культури та
спорту місцевих державних
адміністрацій

7

Інші школи

8

13

14

15

16

17

18

19

20

осіб з інвалідністю

12

дітей-сиріт

11

вихованців віком до
18 років

Кількість груп спеціалізованої підготовки, од.

10

дівчат (сума граф
6,13,19,22)

з них дівчат (з граф 9-12)

9

усього осіб (сума граф 5,8,15, 21)

більше 3 років

8

З них кількість

з них дівчат (з графи 21)

3 рік навчання

7

Кількість
вихованців,
які
займаються в
групах
підготовки до
вищої
спортивної
майстерності,
осіб

увесь строк

2 рік навчання

6

Кількість груп підготовки до вищої спортивної
майстерності, од.

1 рік навчання

5

з них дівчат (з граф 15-17)

Усього (сума граф 9-12)

4

більше 2 років

Кількість груп базової підготовки, од.

3

2 рік навчання

з них дівчат

2

Кількість вихованців, які
займаються в групах
спеціалізованої підготовки,
осіб

1 рік навчання

Кількість вихованців, які займаютсья в групах початкової
підготовки , осіб

1

Кількість вихованців, які займаються в
групах базової підготовки, осіб

Усього (сума граф 16-18)

Кількість груп початкової підготовки, од.

Б

Кільксть вихованців, які займаються в групах
фізкультурно-реабілітаційної підготовки (у ДЮСШ для
осіб з інвалідністю)

А

Кількість груп фізкультурно-реабілітаційної підготовки (у
ДЮСШ для осіб з інвалідністю), од.

№
рядка

Кількість відділень з видів спорту, од.

Розділ І. Основні показники діяльності відділень з певних видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву)

21

22

23

24

25

26

27

3
Відділення з олімпійських
видів спорту:

9

Бадмінтон

9.1

Баскетбол

9.2

Бейсбол

9.3

Біатлон

9.4

Бобслей

9.5

Бокс

9.6

Боротьба вільна

9.7

Боротьба греко-римська

9.8

Важка атлетика

9.9

Велосипедний спорт

9.10

Веслувальний слалом

9.11

Веслування академічне

9.12

Веслування на байдарках і
каное

9.13

Вітрильний спорт

9.14

Водне поло

9.15

Волейбол

9.16

Волейбол пляжний

9.17

Гандбол

9.18

Гімнастика спортивна

9.19

Гімнастика художня

9.20

Гірськолижний спорт

9.21

Гольф

9.22

Дзюдо

9.23

Карате

9.24

Кінний спорт

9.25

Ковзанярський спорт

9.26

Кьорлінг

9.27

Легка атлетика

9.28

Лижне двоборство

9.29

Лижні гонки

9.30

Плавання

9.31

Плавання синхронне

9.32

Регбі

9.33

Санний спорт

9.34

Скелелазіння

9.35
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Скелетон

9.36

Сноубординг

9.37

Софтбол

9.38

Стрибки на батуті

9.39

Стрибки на лижах з
трампліна

9.40

Стрибки у воду

9.41

Стрільба з лука

9.42

Стрільба кульова

9.43

Стрільба стендова

9.44

Сучасне п'ятиборство

9.45

Теніс

9.46

Теніс настільний

9.47

Триатлон

9.48

Тхеквондо (ВТФ)

9.49

Фехтування

9.50

Фігурне катання на ковзанах

9.51

Фристайл

9.52

Футбол

9.53

Хокей з шайбою

9.54

Хокей на траві

9.55

Шорт-трек

9.56

Відділення з
неолімпійських та
національних видів
спорту:
Авіамодельний спорт
Автомобільний спорт
Автомодельний спорт
Айкідо
Аквабайк
Акробатичний рок-н-рол
Альпінізм
Американський футбол
Армспорт
Багатоборство тілоохоронців
Більярдний спорт
Богатирське багатоборство
Бодібілдинг
Бойове самбо

10

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14

5

Боулінг

10.15
10.16
10.17
10.18
10.19

Вейкбординг

10.20

Вертолітний спорт

10.21

Веслування на човнах
"Дракон"
Військово-спортивні
багатоборства
Воднолижний спорт
Водно-моторний спорт
Гирьовий спорт
Го
Годзю-рю карате
Голубиний спорт
Городковий спорт
Грепплінг
Дартс
Дельтапланерний спорт
Джиу-джитсу
Естетична групова
гімнастика

10.22

Боротьба Кураш
Боротьба на поясах
Боротьба на поясах Алиш
Боротьба самбо

Змішані єдиноборства (ММА)
Кануполо
Карате JKA WF
Карате JKS
Карате WKC
Кіберспорт (електронний
спорт)
Кікбоксинг "Іска"
Кікбоксинг WKA
Кікбоксинг WPKA
Кікбоксинг WАКО
Кікбоксинг ВТКА
Кіокушин БуДо карате
Кіокушин карате
Кіокушинкай карате
Кіокушинкайкан карате
Кйокушінкаі карате унія
Козацький двобій
Комбат Дзю-Дзюцу
Комбат самозахист ІСО
Кунгфу
Літаковий спорт
Міні-гольф

10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50
10.51
10.52
10.53
10.54
10.55
10.56
10.57

6
Морські багатоборства
Мотоциклетний спорт
Панкратіон
Парапланерний спорт
Парашутний спорт
Пауерліфтинг
Пейнтбол
Перетягування канату
Петанк
Підводний спорт
Планерний спорт
Пляжна боротьба
Пляжний гандбол
Пляжний футбол
Повітроплавальний спорт
Пожежно-прикладний спорт
Поліатлон
Поло
Практична стрільба
Професійний бокс
Радіоспорт
Ракетомодельний спорт
Регбіліг
Риболовний спорт
Роликовий спорт
Рукопаш гопак
Рукопашний бій
Середньовічний бій
Сквош
Спорт з літаючим диском
Спорт із собаками
Спорт надлегких літальних
апаратів
Спортивна аеробіка
Спортивна акробатика
Спортивне орієнтування
Спортивний бридж
Спортивний покер
Спортивний туризм
Спортивні танці
Спортінг
Стронгмен
Судномодельний спорт
Сумо
Таеквон-До
Таеквон-до І.Т.Ф.

10.58
10.59
10.60
10.61
10.62
10.63
10.64
10.65
10.66
10.67
10.68
10.69
10.70
10.71
10.72
10.73
10.74
10.75
10.76
10.77
10.78
10.79
10.80
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.87
10.88
10.89
10.90
10.91
10.92
10.93
10.94
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
10.100
10.101
10.102

7
Таїландський бокс Муей Тай
Танцювальний спорт
Традиційне карате
Українська боротьба на
поясах
Український рукопаш "Спас"

10.103
10.104
10.105
10.106
10.107

Фітнес

10.108
10.109
10.110

Флорбол
Французький бокс Сават
Фрі-файт
Фунакоші шотокан карате
Футзал
Хортинг
Черліденг
Шахи
Шашки
Шотокан карате-до С.К.І.Ф

10.111
10.112
10.113
10.114
10.115
10.116
10.117
10.118
10.119
10.120

Універсальний бій
Ушу

11
Відділення з видів спорту
осіб з інвалідністю з
ураженням опорнорухового апарату, вадами
зору, слуху та розумового
і фізичного розвитку

Армспорт

11.1

Бадмінтон

11.2

Баскетбол

11.3

Баскетбол на візках
Біатлон
Більярдний спорт
Боротьба вільна
Боротьба греко-римська
Боулінг
Бочча

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

Велосипедний спорт - трек
Велосипедний спорт - шосе
Веслування академічне
Вітрильний спорт
Водне поло
Волейбол
Волейбол сидячи

11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17

8
Гандбол
Гімнастика спортивна
Гімнастика художня
Гірськолижний спорт
Голбол
Гольф
Дзюдо
Карате
Керлінг
Керлінг на візках
Кінний спорт
Ковзанярський спорт
Легка атлетика
Лижні перегони
Параканое
Паратриатлон
Пауерліфтинг
Плавання
Пляжний волейбол
Регбі на візках
Риболовний спорт
Спортивне орієнтування
Спортивний туризм
Спортивні танці на візках
Стрільба з лука
Стрільба кульова
Теніс
Теніс на візках
Теніс настільний
Тхеквондо
Фехтування на візках
Футбол
Футзал
Шахи
Шашки

11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.50
11.51
11.52

(продовження)

9
Кількість вихованців (з графи 20), осіб
які входять до складу
національної збірної
команди України з видів
спорту

Організації, установи, у
підпорядкуванні яких
перебувають школи,відділення з
видів спорту, усього (сума рядків
2-8):

школи, де займаються дітисироти
ФСТ "Динамо"
ФСТ "Колос"
ФСТ "Спартак"
ФСТ "Україна"
Комітет з фізичного
виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України
Структурні підрозділи з
фізичної культури та спорту
місцевих державних адміністрацій
Інші школи

кандидати

резерв

третій та другий розряди

перший розряд

кандидат у майстри спорту України

майстер спорту України

майстер спорту України
міжнародного класу

перший розряд

кандидат у майстри спорту України

майстер спорту України

майстер спорту України
міжнародного класу

третій та другий розряди

перший розряд

кандидат у майстри спорту України

майстер спорту України

майстер спорту України
міжнародного класу

перший розряд

кандидат у майстри спорту України

майстер спорту України

майстер спорту України
міжнародного класу

з них дівчат

основний склад

усього

усього

з них дівчат

які навчаються у спеціалізованому класі

усього

Б

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

з них:
школи для осіб з інвалідністю

у тому числі

яким протягом року присвоєно спортивний розряд або звання

№ рядка
А

які мають спортивний розряд або звання

1.1
1.2
2
3
4
5
6

7

8

10
Відділення з олімпійських видів
спорту:

9

Бадмінтон

9.1

Баскетбол

9.2

Бейсбол

9.3

Біатлон

9.4

Бобслей

9.5

Бокс

9.6

Боротьба вільна

9.7

Боротьба греко-римська

9.8

Важка атлетика

9.9

Велосипедний спорт

9.10

Веслувальний слалом

9.11

Веслування академічне

9.12

Веслування на байдарках і каное

9.13

Вітрильний спорт

9.14

Водне поло

9.15

Волейбол

9.16

Волейбол пляжний

9.17

Гандбол

9.18

Гімнастика спортивна

9.19

Гімнастика художня

9.20

Гірськолижний спорт

9.21

Гольф

9.22

Дзюдо

9.23

Карате

9.24

Кінний спорт

9.25

Ковзанярський спорт

9.26

Кьорлінг

9.27

Легка атлетика

9.28

Лижне двоборство

9.29

Лижні гонки

9.30

Плавання

9.31

Плавання синхронне

9.32

Регбі

9.33

Санний спорт

9.34

Скелелазіння

9.35

Скелетон

9.36

Сноубординг

9.37

Софтбол

9.38

Стрибки на батуті

9.39

Стрибки на лижах з трампліна

9.40

Стрибки у воду

9.41
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Стрільба з лука

9.42

Стрільба кульова

9.43

Стрільба стендова

9.44

Сучасне п'ятиборство

9.45

Теніс

9.46

Теніс настільний

9.47

Триатлон

9.48

Тхеквондо (ВТФ)

9.49

Фехтування

9.50

Фігурне катання на ковзанах

9.51

Фристайл

9.52

Футбол

9.53

Хокей з шайбою

9.54

Хокей на траві

9.55

Шорт-трек

9.56

Відділення з неолімпійських та
національних видів спорту:

10

Авіамодельний спорт

10.1

Автомобільний спорт

10.2

Автомодельний спорт

10.3

Айкідо

10.4

Аквабайк

10.5

Акробатичний рок-н-рол

10.6

Альпінізм

10.7

Американський футбол

10.8

Армспорт

10.9

Багатоборство тілоохоронців

10.10

Більярдний спорт

10.11

Богатирське багатоборство

10.12

Бодібілдинг

10.13

Бойове самбо

10.14

Боротьба Кураш

10.15

Боротьба на поясах

10.16

Боротьба на поясах Алиш

10.17

Боротьба самбо

10.18

Боулінг

10.19

Вейкбординг

10.20

Вертолітний спорт

10.21

Веслування на човнах "Дракон"

10.22

Військово-спортивні багатоборства

10.23

Воднолижний спорт

10.24

Водно-моторний спорт

10.25

Гирьовий спорт

10.26

Го

10.27
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Годзю-рю карате

10.28

Голубиний спорт

10.29

Городковий спорт

10.30

Грепплінг

10.31

Дартс

10.32

Дельтапланерний спорт

10.33

Джиу-джитсу

10.34

Естетична групова гімнастика

10.35

Змішані єдиноборства (ММА)

10.36

Кануполо

10.37

Карате JKA WF

10.38

Карате JKS

10.39

Карате WKC

10.40

Кіберспорт (електронний спорт)

10.41

Кікбоксинг "Іска"

10.42

Кікбоксинг WKA

10.43

Кікбоксинг WPKA

10.44

Кікбоксинг WАКО

10.45

Кікбоксинг ВТКА

10.46

Кіокушин БуДо карате

10.47

Кіокушин карате

10.48

Кіокушинкай карате

10.49

Кіокушинкайкан карате

10.50

Кйокушінкаі карате унія

10.51

Козацький двобій

10.52

Комбат Дзю-Дзюцу

10.53

Комбат самозахист ІСО

10.54

Кунгфу

10.55

Літаковий спорт

10.56

Міні-гольф

10.57

Морські багатоборства

10.58

Мотоциклетний спорт

10.59

Панкратіон

10.60

Парапланерний спорт

10.61

Парашутний спорт

10.62

Пауерліфтинг

10.63

Пейнтбол

10.64

Перетягування канату

10.65

Петанк

10.66

Підводний спорт

10.67

Планерний спорт

10.68

Пляжна боротьба

10.69

Пляжний гандбол

10.70
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Пляжний футбол

10.71

Повітроплавальний спорт

10.72

Пожежно-прикладний спорт

10.73

Поліатлон

10.74

Поло

10.75

Практична стрільба

10.76

Професійний бокс

10.77

Радіоспорт

10.78

Ракетомодельний спорт

10.79

Регбіліг

10.80

Риболовний спорт

10.81

Роликовий спорт

10.82

Рукопаш гопак

10.83

Рукопашний бій

10.84

Середньовічний бій

10.85

Сквош

10.86

Спорт з літаючим диском

10.87

Спорт із собаками

10.88

Спорт надлегких літальних апаратів

10.89

Спортивна аеробіка

10.90

Спортивна акробатика

10.91

Спортивне орієнтування

10.92

Спортивний бридж

10.93

Спортивний покер

10.94

Спортивний туризм

10.95

Спортивні танці

10.96

Спортінг

10.97

Стронгмен

10.98

Судномодельний спорт

10.99

Сумо

10.100

Таеквон-До

10.101

Таеквон-до І.Т.Ф.

10.102

Таїландський бокс Муей Тай

10.103

Танцювальний спорт

10.104

Традиційне карате

10.105

Українська боротьба на поясах

10.106

Український рукопаш "Спас"

10.107

Універсальний бій

10.108

Ушу

10.109

Фітнес

10.110

Флорбол

10.111

Французький бокс Сават

10.112

Фрі-файт

10.113
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Фунакоші шотокан карате

10.114

Футзал

10.115

Хортинг

10.116

Черліденг

10.117

Шахи

10.118

Шашки

10.119

Шотокан карате-до С.К.І.Ф

10.120
11

Відділення з видів спорту осіб з
інвалідністю з ураженням опорнорухового апарату, вадами зору,
слуху та розумового і фізичного
розвитку
Армспорт

11.1

Бадмінтон

11.2

Баскетбол

11.3

Баскетбол на візках

11.4

Біатлон

11.5

Більярдний спорт

11.6

Боротьба вільна

11.7

Боротьба греко-римська

11.8

Боулінг

11.9

Бочча

11.10

Велосипедний спорт - трек

11.11

Велосипедний спорт - шосе

11.12

Веслування академічне

11.13

Вітрильний спорт

11.14

Водне поло

11.15

Волейбол

11.16

Волейбол сидячи

11.17

Гандбол

11.18

Гімнастика спортивна

11.19

Гімнастика художня

11.20

Гірськолижний спорт

11.21

Голбол

11.22

Гольф

11.23

Дзюдо

11.24

Карате

11.25

Керлінг

11.26

Керлінг на візках

11.27

Кінний спорт

11.28

Ковзанярський спорт

11.29

Легка атлетика

11.30

Лижні перегони

11.31

Параканое

11.32

15
Пауерліфтинг

11.34

Плавання

11.35

Пляжний волейбол

11.36

Регбі на візках

11.37

Риболовний спорт

11.38

Спортивне орієнтування

11.39

Спортивний туризм

11.40

Спортивні танці на візках

11.41

Стрільба з лука

11.42

Стрільба кульова

11.43

Теніс

11.44

Теніс на візках

11.45

Теніс настільний

11.46

Тхеквондо

11.47

Фехтування на візках

11.48

Футбол

11.49

Футзал

11.50

Шахи

11.51

Шашки

11.52
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(продовження)

№ рядка

Кількість тренерів-викладачів, усього (осіб)

усього (сума граф 58-60)

з них жінок (сума граф 61-63)

звання заслужений тренер

вищу освіту за спеціальністю
"фізична культура і спорт"

вищу

першу

другу

у закладах освіти

у федераціях з виду
спорту

до 30 років

30-60 років

60 та старші

до 30 років

30-60 років

60 та старші

А

Б

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

1

Організації, установи, у
підпорядкуванні яких перебувають
школи,відділення з видів спорту,
усього (сума рядків 2-8):
з них:
школи для осіб з інвалідністю
школи, де займаються діти-сироти
ФСТ "Динамо"
ФСТ "Колос"
ФСТ "Спартак"
ФСТ "Україна"
Комітет з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України
Структурні підрозділи з фізичної
культури та спорту місцевих державних
адміністрацій
Інші школи

Кількість штатних тренерів-викладачів (з графи 48), осіб

1.1
1.2
2
3
4
5
6

7

8

кількість тренерів-викладачів, що мають
категорію

віком (з графи 49)

пройшли курси
підвищеня
кваліфікації у
звітньому році

усього

з них жінок
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Відділення з олімпійських видів
спорту:

9

Бадмінтон

9.1

Баскетбол

9.2

Бейсбол

9.3

Біатлон

9.4

Бобслей

9.5

Бокс

9.6

Боротьба вільна

9.7

Боротьба греко-римська

9.8

Важка атлетика

9.9

Велосипедний спорт

9.10

Веслувальний слалом

9.11

Веслування академічне

9.12

Веслування на байдарках і каное

9.13

Вітрильний спорт

9.14

Водне поло

9.15

Волейбол

9.16

Волейбол пляжний

9.17

Гандбол

9.18

Гімнастика спортивна

9.19

Гімнастика художня

9.20

Гірськолижний спорт

9.21

Гольф

9.22

Дзюдо

9.23

Карате

9.24

Кінний спорт

9.25

Ковзанярський спорт

9.26

Кьорлінг

9.27

Легка атлетика

9.28

Лижне двоборство

9.29

Лижні гонки

9.30

Плавання

9.31

Плавання синхронне

9.32

Регбі

9.33

Санний спорт

9.34

Скелелазіння

9.35

Скелетон

9.36

Сноубординг

9.37

Софтбол

9.38

Стрибки на батуті

9.39

Стрибки на лижах з трампліна

9.40

Стрибки у воду

9.41

Стрільба з лука

9.42

18
Стрільба кульова

9.43

Стрільба стендова

9.44

Сучасне п'ятиборство

9.45

Теніс

9.46

Теніс настільний

9.47

Триатлон

9.48

Тхеквондо (ВТФ)

9.49

Фехтування

9.50

Фігурне катання на ковзанах

9.51

Фристайл

9.52

Футбол

9.53

Хокей з шайбою

9.54

Хокей на траві

9.55

Шорт-трек

9.56

Відділення з неолімпійських та
національних видів спорту:

10

Авіамодельний спорт

10.1

Автомобільний спорт

10.2

Автомодельний спорт

10.3

Айкідо

10.4

Аквабайк

10.5

Акробатичний рок-н-рол

10.6

Альпінізм

10.7

Американський футбол

10.8

Армспорт

10.9

Багатоборство тілоохоронців

10.10

Більярдний спорт

10.11

Богатирське багатоборство

10.12

Бодібілдинг

10.13

Бойове самбо

10.14

Боротьба Кураш

10.15

Боротьба на поясах

10.16

Боротьба на поясах Алиш

10.17

Боротьба самбо

10.18

Боулінг

10.19

Вейкбординг

10.20

Вертолітний спорт

10.21

Веслування на човнах "Дракон"

10.22

Військово-спортивні багатоборства

10.23

Воднолижний спорт

10.24

Водно-моторний спорт

10.25

Гирьовий спорт

10.26

Го

10.27

Годзю-рю карате

10.28

19
Голубиний спорт

10.29

Городковий спорт

10.30

Грепплінг

10.31

Дартс

10.32

Дельтапланерний спорт

10.33

Джиу-джитсу

10.34

Естетична групова гімнастика

10.35

Змішані єдиноборства (ММА)

10.36

Кануполо

10.37

Карате JKA WF

10.38

Карате JKS

10.39

Карате WKC

10.40

Кіберспорт (електронний спорт)

10.41

Кікбоксинг "Іска"

10.42

Кікбоксинг WKA

10.43

Кікбоксинг WPKA

10.44

Кікбоксинг WАКО

10.45

Кікбоксинг ВТКА

10.46

Кіокушин БуДо карате

10.47

Кіокушин карате

10.48

Кіокушинкай карате

10.49

Кіокушинкайкан карате

10.50

Кйокушінкаі карате унія

10.51

Козацький двобій

10.52

Комбат Дзю-Дзюцу

10.53

Комбат самозахист ІСО

10.54

Кунгфу

10.55

Літаковий спорт

10.56

Міні-гольф

10.57

Морські багатоборства

10.58

Мотоциклетний спорт

10.59

Панкратіон

10.60

Парапланерний спорт

10.61

Парашутний спорт

10.62

Пауерліфтинг

10.63

Пейнтбол

10.64

Перетягування канату

10.65

Петанк

10.66

Підводний спорт

10.67

Планерний спорт

10.68

Пляжна боротьба

10.69

Пляжний гандбол

10.70

Пляжний футбол

10.71

Повітроплавальний спорт

10.72
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Пожежно-прикладний спорт

10.73

Поліатлон

10.74

Поло

10.75

Практична стрільба

10.76

Професійний бокс

10.77

Радіоспорт

10.78

Ракетомодельний спорт

10.79

Регбіліг

10.80

Риболовний спорт

10.81

Роликовий спорт

10.82

Рукопаш гопак

10.83

Рукопашний бій

10.84

Середньовічний бій

10.85

Сквош

10.86

Спорт з літаючим диском

10.87

Спорт із собаками

10.88

Спорт надлегких літальних апаратів

10.89

Спортивна аеробіка

10.90

Спортивна акробатика

10.91

Спортивне орієнтування

10.92

Спортивний бридж

10.93

Спортивний покер

10.94

Спортивний туризм

10.95

Спортивні танці

10.96

Спортінг

10.97

Стронгмен

10.98

Судномодельний спорт

10.99

Сумо

10.100

Таеквон-До

10.101

Таеквон-до І.Т.Ф.

10.102

Таїландський бокс Муей Тай

10.103

Танцювальний спорт

10.104

Традиційне карате

10.105

Українська боротьба на поясах

10.106

Український рукопаш "Спас"

10.107

Універсальний бій

10.108

Ушу

10.109

Фітнес

10.110

Флорбол

10.111

Французький бокс Сават

10.112

Фрі-файт

10.113

Фунакоші шотокан карате

10.114

Футзал

10.115

Хортинг

10.116

21
Черліденг

10.117

Шахи

10.118

Шашки

10.119

Шотокан карате-до С.К.І.Ф

10.120
11

Відділення з видів спорту осіб з
інвалідністю з ураженням опорнорухового апарату, вадами зору, слуху
та розумового і фізичного розвитку
Армспорт

11.1

Бадмінтон

11.2

Баскетбол

11.3

Баскетбол на візках

11.4

Біатлон

11.5

Більярдний спорт

11.6

Боротьба вільна

11.7

Боротьба греко-римська

11.8

Боулінг

11.9

Бочча

11.10

Велосипедний спорт - трек

11.11

Велосипедний спорт - шосе

11.12

Веслування академічне

11.13

Вітрильний спорт

11.14

Водне поло

11.15

Волейбол

11.16

Волейбол сидячи

11.17

Гандбол

11.18

Гімнастика спортивна

11.19

Гімнастика художня

11.20

Гірськолижний спорт

11.21

Голбол

11.22

Гольф

11.23

Дзюдо

11.24

Карате

11.25

Керлінг

11.26

Керлінг на візках

11.27

Кінний спорт

11.28

Ковзанярський спорт

11.29

Легка атлетика

11.30

Лижні перегони

11.31

Параканое

11.32

Пауерліфтинг

11.34

Плавання

11.35

Пляжний волейбол

11.36

Регбі на візках

11.37
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Риболовний спорт

11.38

Спортивне орієнтування

11.39

Спортивний туризм

11.40

Спортивні танці на візках

11.41

Стрільба з лука

11.42

Стрільба кульова

11.43

Теніс

11.44

Теніс на візках

11.45

Теніс настільний

11.46

Тхеквондо

11.47

Фехтування на візках

11.48

Футбол

11.49

Футзал

11.50

Шахи

11.51

Шашки

11.52

Теніс на візках

11.45

Теніс настільний

11.46

Тхеквондо

11.47

Фехтування на візках

11.48

Футбол

11.49

Футзал

11.50

Шахи

11.51

Шашки

11.52
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усього

ДЮСШ

СДЮСШОР

вищу

першу

другу

без категорії

державній

комунальній

приватній та
корпоративній

Кількість керівників,
професіоналів і фахівців
відповідно до штатного розпису
спортивної школи, осіб

Кількість тих, що мають вищу
освіту за спеціальністю "фізична
культура і спорт" (з графи 11)

Кількість працівників згідно зі
штатним розписом, осіб

Розділ ІІ. Зведені дані про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Із загальної кількості спортивних шкіл
(з графи 1)

№ рядка

Кількість спортивних шкіл, од.

А
Організації, установи, у
підпорядкуванні яких перебувають
школи, відділення з видів спорту,
усього
(сума рядків 2-8) :

Б
1.

з них:
школи для осіб з інвалідністю
школи, де займаються дітисироти

1.1.
1.2.

ФСТ "Динамо"

2.

ФСТ "Колос"

3.

ФСТ "Спартак"

4.

ФСТ "Україна"

5.

Комітет з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки
України
Структурні підрозділи з фізичної
культури та спорту місцевих
державних адміністрацій
Інші школи

6.

7.

8.

мають категорію

знаходяться у власності

у тому числі

№ рядка

А
Організації, установи, у
підпорядкуванні яких
перебувають школи,
відділення з видів
спорту, усього
(сума
рядків 2-8) :
з них:
школи для осіб з
інвалідністю
школи, де
займаються діти-сироти
ФСТ "Динамо"
ФСТ "Колос"
ФСТ "Спартак"
ФСТ "Україна"

Комітет з фізичного
виховання та спорту
Міністерства освіти і
науки України

Структурні
підрозділи з фізичної
культури та спорту
місцевих державних
адміністрацій

Інші школи
Б
1.
22

(Місце підпису керівника (власника)
та/або осіб, відповідальних за
заповнення форми звітності)
Телефон: ______________________
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.1.

1.2.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Електронна адреса:

Окремі видатки на
Кількість
основних
спортивних
споруд та
приміщень
(од.), що
знаходяться на

32
33

Загальна кількість вихованців, що перебували на
оздоровленні у спортивно-оздоровчих таборах на
власній або орендованій базі, осіб (з гафи 23 розділу І)

орендованій спортивній базі

У тому числі:

власній спортивній базі

інше

21

утримання власних спортивних споруд

20

орендну плату за експлуатацію спортивних
споруд, обладнання та інвентарю

19

придбання спортивного обладнання та інвентарю

з інших джерел

18

навчально-тренувальну та спортивну роботу

від надання платних послуг з фізкультурнооздоровчої та спортивної роботи на власній
спортивній базі

17

у тому числі на оплату праці штатних
тренерів-викладачів (з графи 25)

від спортивних федерацій

16

у тому числі на оплату праці тренеріввикладачів (з графи 24)

від фізкультурно-спортивних товариств

15

Обсяг
видатків у
звітному
році, тис.
грн (сума
граф 24,
27-31)
оплату праці працівників (у тому числі
нарахування на заробітну плату)

від підприємств, установ, організацій та їх
об'єднань

14
сільських та селищних
територіальних громад

Обсяг
надходжень
у звітному
році, тис.
грн (сума
граф 15-22)
міських територіальних громад

з бюджету

обласного

24

(продовження)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
23.10.2021 № 4055

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 5-ФК (зведена) (річна)
"Зведений звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву)"
I. Загальні положення
1. Звітність за формою № 5-ФК (зведена) (річна) "Зведений звіт про
діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячоюнацьких шкіл олімпійського резерву)" (далі – зведений звіт) поширюється на:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства "Динамо", "Колос",
"Спартак", "Україна" та їх осередки в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі – осередки всеукраїнських фізкультурноспортивних товариств);
Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України та його філії – Кримське республіканське, обласні, Київське та
Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту (далі – філії
Комітету);
Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
"Інваспорт".
2. Зведений звіт складають:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
Комітет з питань фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки
України;
філії Комітету;
всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства "Динамо", "Колос",
"Спартак", "Україна";
осередки всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств;
Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
"Інваспорт".
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ІІ. Порядок та строки подання зведеного звіту
1. Зведений звіт на підставі звітів за формою № 5-ФК (річна) "Звіт дитячоюнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву)" (далі – форма № 5-ФК (річна)) станом на
31 грудня поточного року складають і подають відповідно до цієї Інструкції не
пізніше 25 січня року, наступного за звітним:
осередки всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Динамо",
"Колос", "Спартак", "Україна" – всеукраїнським фізкультурно-спортивним
товариствам "Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна" та Міністерству освіти і
науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам
з фізичного виховання та спорту обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій;
філії Комітету – Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичного виховання
та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій складають зведений звіт
щодо всіх ДЮСШ та СДЮСШОР регіону на підставі звітів за формою № 5-ФК
(річна) та зведених звітів за формою № 5-ФК (зведена) (річна) осередків
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств і філій Комітету та подають
не пізніше ніж 20 лютого року, наступного за звітним:
Міністерству молоді та спорту України (департамент олімпійського спорту)
в електронному та паперовому вигляді.
Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, Комітет з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України складають зведений
звіт на підставі звітів за формою № 5-ФК (річна) та зведених звітів за формою
№ 5-ФК (зведена) (річна) осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних
товариств та філій Комітету, а також Українського центру з фізичної культури і
спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" та подають не пізніше ніж 20 лютого року,
наступного за звітним:
Міністерству молоді та спорту України (департамент олімпійського спорту)
в електронному та паперовому вигляді.
2. У зведеному звіті мають бути заповнені всі показники. У разі відсутності
даних ставиться нуль.
Дані заповнюються у тих одиницях виміру, які зазначені у формі.
Зведений звіт підписується керівником організації (органу), що звітує, та
виконавцем, які є відповідальними за достовірність інформації і своєчасність
її подання, та скріплюється печаткою (за наявністю).
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3. Про помилки, виявлені виконавцем у поданому зведеному звіті, адресат
повідомляється у день їх виявлення.
ІІІ. Порядок складання зведеного звіту
При заповненні адресної частини та показників зведеного звіту
використовуються узагальнені дані статистичних звітів за формою № 5-ФК (річна),
бухгалтерська та галузева нормативно-технічна документація, інші акти органів
державного управління тощо.
IV. Заповнення розділу І
"Основні показники діяльності відділень з певних видів спорту дитячоюнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву)"
1. У цьому розділі наводяться дані про діяльність дитячо-юнацьких
спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського
резерву) України (далі - спортивних шкіл), заснованих організаціями та органами,
що наведені в графі А, та відділень з видів спорту.
2. Рядок 1 "УСЬОГО" за кожною із граф 1-66 формується із суми рядків 2-8
цього розділу і дорівнює сумі рядків 9-11.
3. У рядках 2-8 наводиться підсумок даних звітів за формою № 5-ФК (річна),
включаючи дані про спортивні школи для осіб з інвалідністю і спортивні школи, в
яких займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
У рядку 1.1 з рядка 1 зазначаються дані щодо спортивних шкіл для осіб з
інвалідністю.
У рядку 1.2 з рядка 1 зазначаються дані щодо спортивних шкіл, в яких
займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
4. У рядках 9-11 інформація, наведена в рядку 1, розподіляється за видами
спорту (олімпійські, неолімпійські та національні види спорту, види спорту осіб з
інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та
розумового і фізичного розвитку).
Підсумок даних рядків 9-11 за всіма графами дорівнює даним графи 1.
Підсумок даних рядків 9.1-9.56 за всіма графами дорівнює даним
графи 9, аналогічно – за графами 10, 11.
5. Перелік відділень з видів спорту (рядки 9.1-9.56, 10.1-10.120, 11.1-11.52)
наводяться в алфавітному порядку згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 11 березня 2015 року № 639 "Про затвердження Реєстру визнаних
видів спорту в Україні".
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Дані граф 1-66 за всіма рядками формуються на підставі відповідних даних
звітів за формою № 5-ФК (річна).
V. Заповнення розділу ІІ
"Зведені дані про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву)"
1. У цьому розділі наводяться зведені дані про діяльність ДЮСШ,
СДЮСШОР.
2. Підсумковий рядок 1 "УСЬОГО" за кожною із граф 1-34 формується із
суми усіх рядків 2-8.
У рядку 1.1 з рядка 1 зазначаються дані щодо спортивних шкіл для осіб з
інвалідністю.
У рядку 1.2 з рядка 1 зазначаються дані щодо спортивних шкіл, в яких
займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
3. У графі 1 зазначається загальна кількість ДЮСШ, СДЮСШОР.
У графах 2, 3 наводиться кількість ДЮСШ та СДЮСШОР за всіма рядками.
Графа 1 дорівнює сумі граф 2-3 за всіма рядками.
Графа 1 дорівнює сумі граф 4-7 за всіма рядками.
Графа 1 дорівнює сумі граф 8-10 за всіма рядками.
4. Дані граф 1-34 цього розділу за всіма рядками формуються на підставі
відповідних даних звітів за формою № 5-ФК (річна) та зведених звітів за формою
№ 5-ФК (зведена) (річна), які сформовані регіональними радами фізкультурноспортивних товариств та філіями Комітету.

Директор департаменту
олімпійського спорту

Нельсон ГАЙРІЯН

