
Додаток 1 

до листа Мінмолодьспорту 

 

ГРАФІК 

подання звітності за формою № 5-ФК (зведений) структурними підрозділами з 

фізичної культури та спорту обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, всеукраїнськими фізкультурно-спортивними товариствами та 

відомчими фізкультурно-спортивними організаціями України 

 

16 січня 2023 року Закарпатська область  

17 січня 2023 року Житомирська область 

18 січня 2023 року Кіровоградська область  

19 січня 2023 року Вінницька область  

20 січня 2023 року Рівненська область 

23 січня 2023 року Волинська область 

24 січня 2023 року Івано-Франківська область 

25 січня 2023 року Чернігівська область 

26 січня 2023 року Хмельницька область  

27 січня 2023 року Тернопільська область 

30 січня 2023 року Київська область 

31 січня 2023 року Львівська область 

1 лютого 2023 року Чернівецька область 

2 лютого 2023 року Запорізька область 

7 лютого 2023 року м. Київ 

8 лютого 2023 року Харківська область  

9 лютого 2023 року Одеська область 

10 лютого 2023 року Дніпропетровська область  

13 лютого 2023 року Сумська область  

14 лютого 2023 року Полтавська область 

15 лютого 2023 року Донецька область 

16 лютого 2023 року Луганська область 

17 лютого 2023 року Черкаська область 

20 лютого 2023 року Миколаївська область 

21 лютого 2023 року Херсонська область 

22 лютого 2023 року ЦР ФСТ “Динамо” 

ЦР ФСТ “Спартак”  

ЦР ФСТ “Колос” 

ЦР ФСТ “Україна” 

23 лютого 2023 року Український центр фізичної культури та спорту 

інвалідів “Інваспорт” 

Комітет з фізичного виховання Міністерства 

освіти і науки України 

 
 



Додаток 2  

до листа Мінмолодьспорту 

 

 

Перелік інформацій,  

що надаються 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 2022 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. Тарифікаційний список тренерів-викладачів  кожної спортивної школи на 

2023 рік 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 Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1236/11516. 

 

6. Штатний розпис на 2023 рік, що складається за формою, затвердженою 

наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57. 

 

7. Копії груп базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, 

спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності, 

затверджених в установленому порядку. 

 

8. Копії документів, що підтверджують закриття або оптимізацію ДЮСШ.  

 

9. Перелік ДЮСШ та СДЮСШОР згідно з додатком 3. 

 

10. Інформація щодо мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл згідно з 

додатком 4. 

 



Додаток 2
до листа Мінмолодьспорту

№ 
з\п повна назва ДЮСШ перелік відділень 

з видів спорту юридична адреса електронна 
адреса

(код) телефон 
робочий

фактична адреса ДЮСШ 
та адреса відділень з виду 

спорту, де проходить 
навчально-тренувальні 
заняття з видів спорту

П.І.Б. 
директора 

(повна)

Мобільний 
телефон 
керівника

Школи другої категорії

Структурні підрозділи освіти
Школи вищої категорії

Школи першої категорії

Школи другої категорії

Школи без категорії

Структурні підрозділи з фізичної культури і спорту
Школи вищої категорії

Школи першої категорії

Школи без категорії

Перелік
ДЮСШ та СДЮСШОР _______________________________________області, станом на 31 грудня 2022 року



ФСТ "Спартак"

ФСТ "Україна"
Школи вищої категорії

Школи першої категорії

Школи другої категорії

Школи без категорії

ФСТ "Колос"
Школи вищої категорії

Школи першої категорії

Школи другої категорії

Школи без категорії

Школи вищої категорії

Школи першої категорії

Школи другої категорії

Школи без категорії

ФСТ "Динамо"



Школи другої категорії

Школи без категорії

Школи першої категорії

Школи другої категорії

Школи без категорії

Інші школи
Школи вищої категорії

Школи першої категорії

Школи вищої категорії



знаходяться за 
місцем 

реєстрації та 
працюють у 
штатному 

режимі

переміщені 
на іншу 

територію 
України 

знаходяться 
за місцем 
реєстрації  

на 
окупованій 
території

тимчасово 
припинили 
діяльність

прцюють в 
штатному 
режимі за 

місцем 
реєстрації 

школи

прцюють в 
штатному 
режимі  на 

інших 
територіях 

України чи за 
кордоном

знаходяться 
в простої

тимчасово 
припинили 

дію 
трудового 
договору

повністю частково

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Примітка: сума рядків 4,5 дорівнює рідку 1
сума рядків 9,10,11 дорівню рядку 2

Додаток 4

до листа Мінмолодьспорту

Кількість штатних тренерів-викладачів                                

всього 
станом на 
01.01.2022

всього 
станом на 
01.01.2022

працює в 
штатному 

режимі

зруйновані, або 
пошкоджені

Матеріально-технічний стан власних 
спортивних споруд щодо організації 
навчально-тренувального процесу

Інформація щодо діяльності ДЮСШ та СДЮСШОР

_______________________________ області

Кількість станом на 
01.01.2023

 ДЮСШ 
штатних 
тренерів-

викладачів  

з них з них 

Кількість ДЮСШ 


