
Додаток  

до листа Мінмолодьспорту  

__________ № ___________ 

 

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ТА ФОРМ, 

що надаються разом зі Звітністю  

Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту  

 

1. Завірені звіти за формою № 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту" в 

цілому по адміністративно-територіальній одиниці.  

2. Описовий звіт про стан та розвиток фізичної культури і спорту за 

основними напрямами діяльності (додаток 1). 

3. Звітність про стан розвитку спорту ветеранів фізичної культури і спорту 

(додаток 2). 

4. Звітність щодо роботи центрів фізичного здоров’я населення "Спорт 

для всіх" (додаток 3). 

5. Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд (копія               

додатка 4). 

6. Інформація про осередки/відокремлені підрозділи всеукраїнських 

федерацій з неолімпійських видів спорту (додаток 6). 

 

Департамент олімпійського спорту  

 

1. Описовий звіт про стан та розвиток фізичної культури і спорту за 

основними напрямами діяльності (додаток 1). 

2. Інформація про осередки/відокремлені підрозділи всеукраїнських 

федерацій з олімпійських видів спорту (додаток 5). 

 

Департамент економіки та фінансів 

 

1. Розділ ІІІ «Фінансування сфери фізичної культури та спорту» звітності за 

формою № 2-ФК "Звіт з фізичної культури і спорту» (копія звіту). 

 

Управління стратегічного планування та комунікацій 

 

1. Інформаційні матеріали щодо: 

структурних підрозділів та чисельності державних службовців у сфері 

фізичної культури та спорту в обласних та районних державних адміністраціях 

(додаток 7); 

структурних підрозділів та чисельності посадових осіб виконавчих комітетів у 

сфері фізичної культури та спорту в органах місцевого самоврядування (додаток 8). 

 

 Відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури 

 

1. Описовий звіт про стан та розвиток фізичної культури і спорту за 

основними напрямами діяльності (додаток 1). 

2. Розділ ІІ «Спортивні споруди» звітності за формою № 2-ФК "Звіт з 

фізичної культури і спорту» (копія звіту). 

3. Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд (додаток 4). 

_______________________________________ 

 



Додаток  1 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю  

 

Описовий звіт про стан та розвиток  

фізичної культури та спорту за основними напрямами діяльності 

 

1. Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і 

спорту: 

розгляд питань на засіданнях обласної ради, облдержадміністрації, 

обласного управління, у тому числі в розрізі території, прийняття актуальних 

рішень та стан їх виконання; 

проведення спільних засідань, колегій з органами освіти, охорони 

здоров’я, фізкультурно-спортивними товариствами тощо. 

2. Аналіз стану та тенденції розвитку (у порівнянні з попередніми роками) 

в обсязі до 5 аркушів: 

фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем 

навчання;  

фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем роботи громадян;  

фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та масового 

відпочинку громадян;  

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед сільського 

населення; 

фізичної підготовки допризовної молоді; 

розвитку масового спорту та спорту ветеранів; 

діяльності центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"; 

неолімпійського спорту: 

які прийняті рішення за останній рік місцевими органами виконавчої влади 

щодо подальшого розвитку олімпійського/неолімпійського спорту, підготовки 

спортсменів до Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів 

спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх 

інтелектуальних ігор, чемпіонатів світу та Європи з 

олімпійських/неолімпійських видів спорту; 

результати виступів спортсменів області на чемпіонатах світу і Європи, 

інших головних міжнародних змаганнях з олімпійських/неолімпійських видів 

спорту; 

кількість представників області, які входять до складу збірних команд 

України з олімпійських/неолімпійських видів спорту (основний склад, 

кандидати, резерв), створення їм належних умов для тренувань, вирішення 

соціально-побутових проблем спортсменів та їх тренерів, заснування обласних 

стипендій тощо; 

кількість представників області, які отримали звання "Заслужений тренер 

України" та "Заслужений майстер спорту України" з 

олімпійських/неолімпійських видів спорту; 

кількість підготовлених майстрів спорту України міжнародного класу та 

майстрів спорту України з олімпійських/неолімпійських видів спорту; 
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які заходи здійснені в регіоні з метою відзначення переможців та призерів 

Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої 

шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних 

ігор, чемпіонатів світу та Європи, інших головних міжнародних змагань з 

олімпійських/неолімпійських видів спорту; 

організація роботи спортивних клубів з олімпійських/неолімпійських 

видів спорту;  

проведення обласних змагань з олімпійських/неолімпійських видів спорту 

(види спорту, контингент учасників); 

співпраця з осередками/відокремленими підрозділами всеукраїнських 

федерацій з олімпійських/неолімпійських видів спорту (перелік, з якими 

укладені двосторонні угоди, голова осередку, кількість осіб в осередку та 

терміни дії угоди); 

показники фінансування олімпійських/неолімпійських видів спорту з 

місцевого бюджету у порівнянні з минулим роком. Зокрема фінансування 

спортивних шкіл, у т.ч. навчально-спортивної роботи, кошти на матеріально-

технічне забезпечення. Залучення позабюджетних коштів. 

3. Інформація щодо роботи громадських організацій фізкультурно-

спортивного спрямування. 

4. Взаємодія з територіальними громадами з розвитку спортивної 

інфраструктури. 

 5. Яким чином вирішено питання забезпечення спортивних шкіл 

спортивними спорудами та інвентарем. Якими документами встановлені пільги 

спортивним школам за комунальні послуги. Кількість спортивних шкіл, які 

користуються спортивною базою загальноосвітніх закладів на безоплатній 

основі. 

6. Згідно яких розпорядчих документів в області призначаються обласні 

стипендії та винагороди за спортивний результат з олімпійських/неолімпійських 

видів спорту та кількість осіб, які отримують обласні стипендії з 

олімпійських/неолімпійських видів спорту, термін їх дії. 

7. Взаємодія з територіальними громадами з розвитку спортивної 

інфраструктури. 

 8. Створення (діяльність) штатної команди резервного спорту. 

 9. Існуюча практика системи розподілу коштів між видами спорту на 

реалізацію заходів календарного плану. 

 10. Робота, яка проведена в регіоні щодо запобіганню допінгу в спорті. 

 11. Інформація щодо реалізації державної та регіональної програм 

розвитку фізичної культури і спорту стосовно розвитку матеріально-технічної 

спортивної бази протягом 2022 року (показати конструктивний аналіз вирішення 

проблем розбудови спортивної інфраструктури). 

 12. Інформація щодо реалізації проектів інвестиційної діяльності стосовно 

розвитку спортивної інфраструктури. 
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 13. Інформація щодо стану спортивних споруд протягом 2022 року, а саме:  

перелік та місце знаходження збудованих, реконструйованих та 

відремонтованих спортивних споруд; 

перелік спортивних споруд з незавершеним будівництвом, тих що 

знаходяться на реконструкції та в стадії капітального ремонту; 

перелік  спортивних споруд, що перепрофільовані; 

перелік спортивних споруд, які передані в оренду; 

перелік спортивних споруд, які ліквідовані, причини їх ліквідації, та 

споруд, які припинили свою діяльність. 

 14. Інформація про обсяги та джерела фінансування розвитку матеріально-

технічної бази спорту з державного та місцевого бюджету. 

 15. Інформація про кількість проведених на базах олімпійської та 

паралімпійської підготовки навчально-тренувальних зборів, змагань, їх рівень та 

кількість учасників (людино-днів). 

 

 

________________________________ 



 

Додаток  2 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю  

 

 

ЗВІТНІСТЬ 

про стан розвитку спорту ветеранів в  ___________________________________ області за 2022 рік 
 

 

 
Кількість учасників 

ветеранського спортивного руху в 

регіоні 

Перелік видів спорту ветеранів, що 

культивуються в регіоні та внесені 

до календарних планів 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних областей та міста 

Києва, районів, міст, селищ та сіл 

Кількість проведених змагань 

зі спорту ветеранів за 

календарним планом 

регіонального структурного 

підрозділу з фізичної 

культури та спорту 

Видатки на організацію та проведення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів із спорту ветеранів у регіоні 

усього Кількість 

ветеранів 

спорту, які 

брали участь у 

змаганнях 

усього із обласного 

бюджету 

із місцевих 

бюджетів 

 

1 2 3 4* 5 6 7 

 

 

Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 
 

Примітка. До цифрової відомчої звітності про стан розвитку спорту ветеранів додається така інформація: 

 4*) перелік проведених заходів за формою: 

 

№ Назва заходу Вид спорту 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

Видатки з 

місцевого 

бюджету 

       

 



Додаток  3 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю  

 

ЗВІТНІСТЬ 

щодо роботи центрів фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх»  

в ___________________________ області за 2022 рік  

 

№ 

Назва  

Центру 

регіону 

Назва 

населеного 

пункту, 

району/селища 

Форма 

власності 

(комунальна/ 

приватна) 

Рік 

утворення 

Центру 

Кількість 

працівників 

Центру 

Загальна кількість 

учасників, які 

відвідують заходи 

Середній вік 

учасників 

заходів 

Кількість 

заходів, 

організованих 

центром 

протягом року 

Контактна 

інформація (сайт, 

електронна 

адреса, телефон, 

графік роботи 

центру) 

за 

місяць 
за рік    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11 

 
Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з питань фізичної культури та спорту печатка 

 

Примітка. До цифрової відомчої звітності щодо роботи центрів фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх» додається така 

інформація: 

 

* Надати перелік заходів, які відбулися протягом року: 

 

№ Назва заходу Місце 

проведення 

заходу 

Організатори 

заходу 

Кількість учасників 

заходу 

Формат проведення 

заходу 

Фінансування 

заходу 

  

 

     

 

* Надати Звіт про проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літніх школах плавання на відкритих водоймах відповідно до 

пункту 1 розділу ІХ Типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 22.01.2018 

№ 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2018 року за № 158/31610. 



 

 

Додаток 4 

До переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд 

__________________________________  область 

 

 
№ 

з/п 

Перелік спортивних споруд Станом на 

01.01.22 

Станом на 

01.01.23 

+/- 

1 2 3 4 5 

1 Спортивні споруди -  усього (сума рядків 1 

та 2) 

   

2. Комплексні спортивні споруди, усього    

2.1 Стадіони з трибунами на 1500 – 3000 місць     

2.2 Стадіони з трибунами від 3000 місць і більше    

2.3 Легкоатлетичні ядра (арени), що не входять 

до складу стадіонів 

   

2.4 Легкоатлетичні манежі    

2.5 Площинні спортивні споруди  - усього, з них:    

2.5.1 

 

спортивні майданчики з тренажерним 

обладнанням 

   

2.5.2 тенісні корти    

2.5.3 футбольні поля, з них:    

2.5.3.1 – розміром 100-110х64-75 м    

2.5.3.2 – 42х22 м    

2.5.4 мультимайданчики, з них:    

2.5.4.1 – зі штучним покриттям    

2.5.5 інші спортивні майданчики, з них:    

2.5.5.1 – зі штучним покриттям    

2.6 Спортивні зали площею не менше 162 м2,            

з них: 

   

2.6.1 – з тренажерним обладнанням    

2.7 Плавальні басейни, з них:    

2.7.1 – 50 – метрові (50х25 м)    

2.7.2 – 25 – метрові (25х16 м; 25х11 м)    

2.7.3 – інші    

2.8 Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на 

дистанцію не менше 25 метрів 

   

2.9 Стрілецькі стенди (круглі, траншейні)    

2.10 Біатлонні стрільбища    

2.11 Стрільбища для стрільби з лука    

2.12 Велотреки                                     

2.13 Споруди зі штучним льодом    

2.14 Лижні бази    

2.15 Інші спортивні споруди 
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№ 

з/п 

Перелік спортивних споруд Станом на 

01.01.22 

Станом на 

01.01.23 

+/- 

1 2 3 4 5 

3. Окремі спортивні споруди, усього    

3.1 Стадіони з трибунами на 1500 – 3000 місць     

3.2 Стадіони з трибунами від 3000 місць і більше    

3.3 Легкоатлетичні ядра (арени), що не входять 

до складу стадіонів 

   

3.4 Легкоатлетичні манежі    

3.5 Площинні спортивні споруди  - усього, з них:    

3.5.1 

 

спортивні майданчики з тренажерним 

обладнанням 

   

3.5.2 тенісні корти    

3.5.3 футбольні поля, з них:    

3.5.3.1 – розміром 100-110х64-75 м    

3.5.3.2 – 42х22 м    

3.5.4 мультимайданчики, з них:    

3.5.4.1 – зі штучним покриттям    

3.5.5 інші спортивні майданчики, з них:    

3.5.5.1 – зі штучним покриттям    

3.6 Спортивні зали площею не менше 162 м2,            

з них: 

   

3.6.1 – з тренажерним обладнанням    

3.7 Плавальні басейни, з них:    

3.7.1 – 50 – метрові (50х25 м)    

3.7.2 – 25 – метрові (25х16 м; 25х11 м)    

3.7.3 – інші    

3.8 Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на 

дистанцію не менше 25 метрів 

   

3.9 Стрілецькі стенди (круглі, траншейні)    

3.10 Біатлонні стрільбища    

3.11 Стрільбища для стрільби з лука    

3.12 Велотреки                                     

3.13 Кінноспортивні бази    

3.14 Споруди зі штучним льодом    

3.15 Веслувально-спортивні бази (у т.ч. 

водноспортивні бази) 

   

3.16 Веслувальні канали    

3.17 Трампліни лижні, з них:    

3.17.1 – для фристайла    

3.18 Лижні бази    

3.19 Інші спортивні споруди     

4. Спортивні споруди, які пристосовані для 

занять фізичною культурою і спортом осіб з 

інвалідністю 

 

   



 
             

 

 

3 

№ 

з/п 

Перелік спортивних споруд Станом на 

01.01.22 

Станом на 

01.01.23 

+/- 

5. 

 

Об’єкти, які протягом року:     

- не працювали    

- новозбудовані та здані в експлуатацію    

- реконструйовані, відремонтовані, проведено 

капітальний ремонт 

   

- ліквідовані та перепрофільовані    

– включено до Реєстру спортивних споруд    

6. 
Споруди, які відповідають міжнародним 

стандартам 

   

7. 

Кількість проведених на базах олімпійської, 

паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки: 

   

- міжнародних змагань    

- всеукраїнських змагань    

- навчально-тренувальних зборів    

8. 

Обсяги та джерела фінансування розвитку 

матеріально-технічної бази сфери фізичної 

культури та спорту: 

   

- з державного бюджету    

- з місцевого бюджету    

 

 

___________________________________ 

 



Додаток 5 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

 

Інформація про осередки/відокремлені підрозділи всеукраїнських федерацій з олімпійських видів спорту 

 

№ 

з/п 

Вид спорту Назва 

Всеукраїнської 

спортивної 

федерації, що 

має статус 

національної 

Назва 

територіального 

осередку 

Кількість 

членів 

осередку з 

відповідного 

виду спорту 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Прізвище, ім'я, 

по-батькові 

керівника 

територіального 

осередку 

Юридична 

адреса 

осередку та 

контактні 

телефони 

1.        

2.        
 

 

 

Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 

 

 

 



Додаток 6 

до переліку матеріалів та форм,  

що подаються разом зі Звітністю 

 

 

 

Інформація про осередки/відокремлені підрозділи всеукраїнських федерацій з неолімпійських видів спорту 

 

 

№ 

з/п 

Вид 

спорту 

Назва 

обласної 

федерації 

з виду 

спорту 

Назва 

Всеукраїнської 

спортивної 

федерації, що 

має статус 

національної 

Назва 

територіального 

осередку 

Кількість 

членів 

осередку з 

відповідного 

виду спорту 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Прізвище, ім'я, 

по-батькові 

керівника 

територіального 

осередку 

Юридична 

адреса 

осередку та 

контактні 

телефони 

1.         

2.         
 

 

 

Керівник регіонального структурного Підпис 

підрозділу з фізичної культури та спорту печатка 

 

 

 



 

Додаток 7 

до переліку матеріалів та форм, 

що подаються разом зі Звітністю 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо структурних підрозділів та чисельності державних службовців  

місцевих органів державної виконавчої влади 

 з питань фізичної культури і спорту  

станом на 1 січня 2023 року 

_____________________________________________ 
(назва обласної/міської державної адміністрації) 

 

№ Назва державної 

адміністрації 

адміністративно-

територіальної одиниці 

 

Кількість 

населення за 

статистичними 

даними станом                 

на 01.01.2023  

Назва 

структурного 

підрозділу 

Кількість державних службовців, (осіб) Стать, 

(осіб) 

Досвід 

роботи, 

(осіб) 

Вік, (осіб) 

Всього за 

штатним 

розписом 

структурного 

підрозділу 

За штатним 

розписом 

структурного 

підрозділу, який 

опікується 

питаннями 

фізичної культури 

і спорту 

Фактично 

працює з числа 

тих, які 

опікуються 

питаннями 

фізичної 

культури і 

спорту ч
о

л
о

в
ік

и
 

ж
ін

к
и

 

д
о

 3
-х

 р
о

к
ів

 

3
-1

0
 р

о
к
ів

 

б
іл

ь
ш

е 
1

0
 р

о
к
ів

 

д
о

 3
5

 р
о

к
ів

 

3
5

-5
5

 р
о

к
ів

 

б
іл

ь
ш

е 
5

5
 р

о
к
ів

 

в
и

к
л
ю

ч
н

о
 

в
 т

. 
ч

. 
ін

ш
і 

н
ап

р
я
м

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОБЛАСТЬ: (назва) 

                

РАЙОН: (назва) 

1.                

РАЙОН: (назва) 

2.                

Кількість районних державних 

адміністрацій___ (од.) 

 Кількість 

структурних 

підрозділів__(од) 

            

 

Керівник регіонального структурного  

підрозділу з фізичної культури і спорту                                                                                                          ___________________   ПІБ 

                                                                                                                                                                                  (підпис, печатка) 
  



Додаток 8 

до переліку матеріалів та форм, 

що подаються разом зі Звітністю 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо структурних підрозділів та чисельності посадових осіб виконавчих комітетів   

у сфері фізичної культури та спорту в органах місцевого самоврядування 

станом на 01 січня 2023 року 

_________________________________________________________ 
(назва районної державної адміністрації) 

 
№ Назва органу місцевого 

самоврядування 

 

Кількість 

населення за 

статистичними 

даними станом                 

на 01.01.2023 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Кількість державних  посадових осіб виконавчих комітетів   Стать, 

(осіб) 

Досвід 

роботи, 

(осіб) 

Вік, (осіб) 

Всього за 

штатним 

розписом 

структурного 

підрозділу 

За штатним 

розписом 

структурного 

підрозділу, який 

опікується 

питаннями 

фізичної культури 

і спорту 

Фактично 

працює з числа 

тих, які 

опікуються 

питаннями 

фізичної 

культури і 

спорту ч
о

л
о

в
ік

и
 

ж
ін

к
и

 

д
о

 3
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о

к
ів

 

3
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о
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к
ів

 

в
и

к
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ч
н

о
 

в
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ч
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ін

ш
і 

н
ап

р
я
м

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

РАЙОН: (назва) 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: (назва) 

1.                

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: (назва) 

2.                

РАЗОМ: 

Кількість територіальних 

громад  ___ (од.) 

 Кількість 

структурних 

підрозділів___(од) 

            

 

Керівник структурного підрозділу  

з фізичної культури і спорту облдержадміністрації                                                                                                                                         _________________ ПІП 
                                                                                                                                                                                                                                                           (підпис, печатка) 

 


