
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН  КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З
10/12/2015                                                                                                        № 747

 Про звітність за формами
 № 2-ФК та № 5-ФК за 2015 рік 
 по галузі «Фізична культура і спорт»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  молоді  та  спорту  України  від  
08  жовтня  2014  року  №  3253  «Про  затвердження  форми  звітності  №  2-ФК
(річна)  «Звіт з фізичної культури і спорту» та Інструкції щодо її заповнення»,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  28  жовтня  2014  року  за
№ 1349/26126, від 19 листопада 2015 року  № 4272 «Деякі питання прийому
звітності  за  формою № 2-ФК (річна)  «Звіт  з  фізичної  культури і  спорту»  за
2015 рік» та від 23 червня 2006 року № 741/12615  «Про затвердження форм
звітності  про  діяльність  дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл,  спеціалізованих
дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву», враховуючи лист Міністерства
молоді  та  спорту  України   від  23  жовтня  2015  року  №  8555/4.5,  з  метою
всебічного  вивчення  стану  справ  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту  за
основними напрямками діяльності у місті Києві

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад комісії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації)  (далі  − Комісія)  по прийому звітності  за  формами № 2-ФК  та
№ 5-ФК за 2015 рік, що додається.

2. Затвердити  графік  подання  звітності  до  управління  сім’ї,  молоді  та
спорту  Департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за формою №
2-ФК, що додається.

3. Затвердити  графік  подання  звітності  до  управління  сім’ї,  молоді  та
спорту  Департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за формою №
5-ФК, що додається.



3.  Затвердити перелік матеріалів та
форм, що подаються до управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської  державної  адміністрації)  на  електронних  та  паперових  носіях,  що
додаються.

4. Управлінню сім’ї , молоді та спорту Департаменту освіти і науки молоді
та  спорту  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної  адміністрації)  (Трофимов  О.С.)  та  відділу  позашкільної  освіти
управління  дошкільної  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти
Департаменту освіти і  науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Бабінець С.І.):

4.1.  Довести  зміст  наказу  до  структурних  підрозділів  сім’ї,  молоді  та
спорту  і  управлінь  освіти  районних  в  місті  Києві  державних  адміністрацій,
Київських міських фізкультурно-спортивних товариств, відомчих фізкультурно-
спортивних організацій, директорам ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та Київського
спортивного ліцею-інтернату до 12 грудня 2015 року.

4.2.  До  29  січня  2016  року  сформувати  зведену  звітність  за  формою
№  5-ФК  та  подати  до  Міністерства  молоді  та  спорту  України  (01  лютого
2016 року).

4.3. Сформувати звітність за формою № 2-ФК в цілому по місту Києву та
подати Міністерству молоді  та  спорту України (до 09 березня 2016 року)  та
Головному управлінню статистики в м. Києві (до 15 березня 2016 року).

5. Керівникам структурних підрозділів сім’ї, молоді та спорту і управлінь
освіти  районних  в  місті  Києві  державних  адміністрацій,  Київських  міських
фізкультурно-спортивних  товариств,  відомчих  фізкультурно-спортивних
організацій,  директорам  ДЮСШ,  СДЮШОР,  ШВСМ,  та  Київського
спортивного ліцею-інтернату забезпечити достовірність та своєчасне подання
звітності до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Структурним підрозділам Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації)  в  межах компетенції  забезпечити  прийом та  аналіз  показників
відповідних  розділів  звітності  від  структурних  підрозділів  сім’ї,  молоді  та
спорту  і  управлінь  освіти  районних  в  місті  Києві  державних  адміністрацій,
Київських міських фізкультурно-спортивних товариств, відомчих фізкультурно-
спортивних  організацій відповідно до затверджених графіків прийому.

7.  Директорові  Київського  спортивного  ліцею-інтернату
(Кореницький О.О.)  до  12 січня 2016 року надати форму подання відомчого
звіту  діяльності  спеціалізованих  навчальних  закладів  спортивного  профілю
Департаменту освіти і  науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської



міської  ради (Київської  міської
державної адміністрації) та Міністерству молоді та спорту України.

8.  Директорам  шкіл  вищої  спортивної  майстерності  (Павлюку  С.О.,
Резанову Є.А.) до 29 грудня 2015 року надати звіт за формою № 8-ФК «Звіт
школи вищої спортивної майстерності» до Департаменту освіти і науки, молоді
та  спорту  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної адміністрації) та Міністерству молоді та спорту України.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Департаменту  В.Челомбітько



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

_________ 2015 року № ____

Склад комісії
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) по прийому звітності за
формами № 2-ФК та № 5-ФК за 2015 рік

1. ТРОФИМОВ
Олексій Станіславович

-  заступник  директора  Департаменту  -
начальник  управління  сім’ї,  молоді  та
спорту;

4. БАБІНЕЦЬ 
Світлана Іванівна

-  начальник  відділу позашкільної  освіти
управління  дошкільної,  загальної
середньої та позашкільної освіти;

5. ДАНИЛЕНКО
Тетяна Павлівна

- завідувач сектору фінансування молоді
та спорту;

6. КОРОЛЬОВА 
Олена Іванівна

-  заступник  начальника  управління
економіки та фінансів;

7. МЕЛЬНИК 
Сергій Борисович

-  головний  спеціаліст  відділу
позашкільної освіти; 

8. МОЦЯ 
Ольга  Іванівна

- начальник відділу спортивного резерву
та оздоровчої роботи;

9. ОДНОРАЗ
Лілія Петрівна

- головний  спеціаліст  відділу
розвитку та змісту інфраструктури освіти
управління професійної освіти; 

10. ОЛІЙНИК 
Лариса Петрівна

-  головний  спеціаліст  відділу
спортивного  резерву  та  оздоровчої
роботи;

11. ПАНІНА 
Ірина Вікторівна

-  головний  спеціаліст  відділу
спортивного  резерву  та  оздоровчої
роботи;

12. ПАНЧЕНКО
Людмила Володимирівна

- заступник начальника управління сім’ї,
молоді  та  спорту  -  начальник  відділу
спорту вищих досягнень;

13. ПЕРЕГУДОВ
В’ячеслав Юрійович

-  головний  спеціаліст  відділу  спорту
вищих досягнень 

14. ТЕРЕЩЕНКО 
Людмила Борисівна

-  провідний  спеціаліст  відділу
організаційної  роботи  та



документального
забезпечення.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

_________ 2015 року № ____

Графік подання звітності 
до управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за формою № 2-ФК

Дата
подання звіту

Районні в м. Києві державні адміністрації,  КМ ФСТ, 
 відомчі ФСО м. Києва

25  січня Київське міське відділення фізичного 
виховання та спорту комітету ФВС МОНУ  

26 січня КМФСТ «Україна»,  КМФСТ «Спартак»

27 січня КМОФСТ «Динамо», ЦСК ЗСУ

28 січня КМ ЦФКІС «Інваспорт», КМТСОУ

29 січня Дарницький  район

01 лютого Святошинський район

02 лютого Деснянський район

03 лютого Дніпровський район

04 лютого Печерський район

05 лютого Подільський район

08 лютого Оболонський район

09 лютого Солом’янський район

10 лютого Голосіївський район



11 лютого Шевченківський район
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

_________ 2015 року № ____

Графік подання звітності 
до управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за формою № 5-ФК

№ Повна назва школи Район Підпорядкування Дата,
час

08 грудня 2015 року

1. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа №15

Голосіївський Відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту

10-15

2. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Тріумф"

Голосіївський Відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту

10-45

3. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Арго"

Голосіївський Відділ у справах сім'ї, 
молоді та спорту

11-15

4. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа №14

Деснянський Управління освіти РДА 11-30

5. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №18

Деснянський Управління освіти РДА 12-00

6. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №23

Деснянський Управління освіти РДА 12-30

7. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №3

Дніпровський Управління освіти РДА 14-30

8. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №10

Дніпровський Управління освіти РДА 15-00

9. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву №16

Дніпровський Управління освіти РДА 15-30

10. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №21

Дніпровський Управління освіти РДА 16-00

09 грудня 2015 року



11. Спеціалізована
дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерву з 
футболу "Зміна"

Оболонський Управління 
освіти РДА

10-00

12. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №13

Оболонський Управління освіти РДА 10-30

13. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа №22 
"Олімп"

Оболонський Управління освіти РДА 11-00

14. Дитячо-юнацька спортивна 
школа з дзюдо "Іппон"

Оболонський Управління освіти РДА 11-30

15. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №1

Печерський Управління освіти РДА 12-00

16. Спеціалізована дитячо-
юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву №9

Печерський Управління освіти РДА 12-30

17. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №4

Подільський Управління освіти РДА 14-30

18. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №25

Святошинський Управління освіти РДА 15-00

19. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №16

Святошинський Управління освіти РДА 15-30

20. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №2

Святошинський Управління освіти РДА 16-00

21. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №17

Святошинський Управління освіти РДА 16-30

10 грудня 2015 року
22. Дитячо-юнацька спортивна 

школа №5
Солом’янський Управління освіти РДА 10-00

23. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №12

Солом’янський Управління освіти РДА 10-30

24. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву №6

Шевченківський Управління освіти РДА 11-00

25. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №20

Шевченківський Управління освіти РДА 11-30

26. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №7

Шевченківський Управління освіти РДА 12-00

27. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №24

Шевченківський Управління освіти РДА 12-30

28. Дитячо-юнацька спортивна 
школа Дерюгіних

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

14-30

29. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Юний спартаківець"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

15-00



30. Дитячо-юнацька
спортивна школа 
"Динамівець"

Департамент 
освіти і науки, молоді та
спорту

15-30

31. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Динамо"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

16-00

11 грудня 2015 року

32. Дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-інвалідів з 
ігрових видів спорту 
"Метеор"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

10-00

33. Дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей-інвалідів 
"Шанс"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

10-30

34. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Лідер"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

11-00

35. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Чемпіон"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

11-30

36. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Армієць"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

12-00

37. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Юність Києва"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

12-30

38. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Дельфін""

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

14-30

39. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Регата"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

15-00

40. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Переможець"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

15-30

41. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Голосієво"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

16-00

42. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Ринг"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

16-30

43. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Вікторія"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

17-00

14 грудня  2015 року

44. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Юніор 
спорт"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

10-30

45. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Атлант"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

11-00

46. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Атлет"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

11-30

47. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Аквалідер"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

12-00

48. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Крижинка"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

12-30



49. Дитячо-юнацька
спортивна школа "Сузір’я" 

Департамент 
освіти і науки, молоді та
спорту

14-00

50. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Автомобіліст"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

14-30

51. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Віраж"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

15-00

52. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Старт"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

15-30

53. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Юний 
динамівець"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

16-00

15 грудня  2015 року
54. Дитячо-юнацька спортивна 

школа "Стрімкий м’яч"
Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

10-00

55. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Центр"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

10-30

56. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Сюїта"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

11-00

57. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Тайфун"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

11-30

58. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Школа 
спорту"

Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту

12-00

59. Дитячо-юнацька спортивна 
школа з боротьби та боксу

Київська міська рада 
профспілок

14-30

60. Дитячо-юнацька спортивна 
школа з академічного 
веслування "Буревісник"

Київська міська рада 
профспілок

15-00

61. Дитячо-юнацька спортивна 
школа з академічного 
веслування "Славутич"

Київська міська рада 
профспілок

15-30

62. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Пуща-
Водиця"

Київська міська рада 
профспілок

16-00

63. Дитячо-юнацька спортивна 
школа з академічного 
веслування та веслування на
байдарках і каное "Київ"

Київська міська рада 
профспілок

16-30

16 грудня  2015 року
64. Комплексна дитячо-юнацька

спортивна школа "Олімп"
ЦР ФСТ «Україна» 10-00

65. Республіканська шахово-
шашкова школа "Авангард"

ЦР ФСТ «Україна» 10-30

66. Дитячо-юнацька спортивна 
школа з хокею з шайбою 
"Сокіл-Київ"

приватна 11-00



67. Дитячо-юнацька
спортивна школа інвалідів 
"Прометей"

КМ ФСТ 
«Україна»

11-30

68. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву з 
тенісу

КМ ФСТ «Україна» 12-00

69. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Авіатор"

КМ ФСТ «Україна» 12-30

70. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву з 
баскетболу

КМ ФСТ «Україна» 14-30

71. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву з 
вітрильного спорту

КМ ФСТ «Україна» 15-00

72. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву з 
кульової стрільби та 
біатлону "Схід"

КМ ФСТ «Україна» 15-30

73. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Артем"

КМ ФСТ «Україна» 16-00

74. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Маяк"

КМ ФСТ «Україна» 16-30

17 грудня  2015 року

75. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву з 
легкої атлетики

КМ ФСТ «Україна» 10-00

76. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Арсенал"

КМ ФСТ «Україна» 10-30

77. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Восход"

КМ ФСТ «Україна» 11-00

78. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Акроспорт"

КМ ФСТ «Україна» 11-30

79. Спеціалізована дитячо-
юнацька школа 
олімпійського резерву зі 
спортивної гімнастики

КМ ФСТ «Україна» 12-00

80. Дитячо-юнацька спортивна 
школа з плавання

КМ ФСТ «Україна» 12-30

81. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Темп"

КМ ФСТ «Україна» 14-30

82. Дитячо-юнацька спортивна 
школа "Олімпієць"

КМ ФСТ «Україна» 15-00

18 грудня  2015 року



83. Дитячо-юнацька
спортивна школа №1 

КМО ФСТ 
"Спартак"

10-00

84. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №2 

КМО ФСТ "Спартак" 10-30

85. Дитячо-юнацька спортивна 
школа №3 

КМО ФСТ "Спартак" 11-00

86. Центральна дитячо-юнацька
спортивна школа ФСТ 
"Спартак"

ЦР ФСТ "Спартак" 11-30

87. Дитячо-юнацька спортивна 
школа «Супаданс»

приватна 12-00

88. Відокремлений підрозділ 
СДЮШОР "Локомотив" з 
веслування на байдарках і 
каное

приватна 14-30

89. Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа "Атек"

приватна 15-00

90. Кінно-спортивна дитячо-
юнацька школа "Авангард"

приватна 15-30



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

_________ 2015 року № ____

Перелік матеріалів та форм, 
що подаються до управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Завірений звіт № 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту за 2015 рік» в
цілому  по  району  та  відомству  (звіт  за  формою  №  2-ФК  підписується
заступником  голови  районної  в  місті  Києві  державної  адміністрації,  який
координує питання спорту та виконавцем і скріплюється печаткоюта для ФСТ,
відомств звіт затверджений підписом керівника та печаткою цієї організації).

2.  Описовий  звіт  про  стан  та  розвиток  фізичної  культури  і  спорту
за основними напрямами діяльності за 2015рік (додаток 1).

3.  Звітність про стан розвитку руху ветеранів  фізичної  культури і  спорту
(додаток 2).

4.  Порівняльну  таблицю  наявності  спортивних  споруд  в  районах,
фізкультурно-спортивних товариствах, відомствах (додаток 3).

5.  Інформацію  про  кваліфікаційний  рівень  тренерів  з  видів  спорту
(додаток 4).

6.  Інформацію  щодо  реалізації  пріоритетів  діяльності  у  2015  році
(додаток 5).

7. Інформацію щодо пріоритетів діяльності у 2016 році (додаток 6).
8.  Інформацію  щодо  мережі  та  кількості  працівників  структурних

підрозділів  органів виконавчої  влади всіх рівнів фізичної  культури та спорту
(додаток 7).

9. Календар спортивно-масових  заходів на 2016 рік.



Додаток 1
до  переліку  матеріалів  та  форм,
що подаються до управління сім’ї,
молоді  та  спорту  Департаменту
освіти  і  науки,  молоді  та  спорту
виконавчого  органу  Київської
міської  ради  (Київської  міської
державної адміністрації)

____________2015 року № _____

ОПИСОВИЙ ЗВІТ 
для структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту районних в

м. Києві державних адміністрацій, міських фізкультурно-спортивних товариств,
відомчих фізкультурно-спортивних організацій м. Києва щодо проведення

роботи по розвитку фізичної культури і спорту

І частина

1. Організаційно-практичні  заходи  щодо  розвитку  фізичної  культури  і
спорту:

розгляд  питань  на  засіданнях  районних  в  місті  Києві  державних
адміністрацій  щодо  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;
фізичної підготовки допризовної молоді;
розвитку масового спорту та спорту ветеранів;
діяльності центрів здоров’я населення „Спорт для всіх”.

3. Узагальнення досвіду роботи кращих фізкультурно-спортивних установ,
організацій, спортивних споруд тощо (надати примірники брошур). 

ІІ частина

1.  Розгляд  питань  щодо  подальшого  розвитку  олімпійських  та
неолімпійських видів спорту на засіданнях та колегіях райдержадміністрацій.

2.  Які  прийняті  рішення  за  останній  рік районними  в  місті  Києві
державними  адміністраціями  щодо  подальшого  розвитку  олімпійських  та
неолімпійських  видів  спорту, підготовки  спортсменів  до  Олімпійських  ігор,
Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади,
Всесвітніх ігор з єдиноборств, чемпіонатів світу та Європи.



3.  Результати виступів
представників відомства, району на чемпіонатах світу і Європи інших головних
міжнародних змаганнях.

4. Кількість спортсменів  відомства які входять до складу збірних команд
України (основний склад, кандидати, резерв), створення їм  належних умов для
тренувань, вирішення соціально-побутових проблем та їх тренерів, заснування
районних, відомчих стипендій тощо.

5.  Кількість  спортсменів  в  районі  та  відомстві,  які  отримали  звання
«Заслужений тренер України» та «Заслужений майстер спорту України».

6. Кількість підготовлених майстрів спорту України міжнародного класу та
майстрів спорту України.

7. Які заходи здійснені в районах, фізкультурно-спортивних товариствах,
відомствах  з  метою  відзначення  переможців  та  призерів  чемпіонату  світу,
Європи, інших головних міжнародних змагань.

8.  Показники  фінансування  спорту  з  місцевого  бюджету  у  порівнянні  з
минулим  роком.  Зокрема  фінансування  спортивних  шкіл,  у  т.ч.  навчально-
спортивної  роботи  та   матеріально-технічного  забезпечення.  Залучення
позабюджетних коштів.

9. Яка проведена робота щодо вдосконалення матеріально-технічної бази,
будівництва  спортивних об’єктів,  що відповідають  міжнародним стандартам.
Яким  чином  вирішено  питання  забезпечення  спортивних  шкіл  спортивними
спорудами  та  інвентарем  для  проведення  навчально-тренувального  процесу
( вказати спортивні бази).

10.  Стан  розвитку  видів   спорту  в  районі,  відомстві  та  київських
організація фізкультурно-спортивних товариств:

- організація роботи спортивних клубів з олімпійських та неолімпійських
видів спорту;
- проведення змагань (види спорту, контингент учасників);
- співпраця з осередками федерацій з видів спорту.

ІІІ частина

1.  Інформація  щодо  реалізації  районних,  відомчих  програм  розвитку
фізичної  культури і  спорту  стосовно  реконструкції  та  розвитку  матеріально-
технічної бази протягом 2015 року (показати конструктивний аналіз вирішення
проблем розбудови спортивної інфраструктури).

2. Інформація щодо стану спортивних споруд протягом 2015 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.
3. Інформацію про споруди, які відповідають міжнародним стандартам.



4.  Інформацію про  обсяги  та
джерела фінансування розвитку матеріально - технічної бази спорту:

з державного, місцевого бюджетів; 
позабюджетні кошти.
5.  Інформацію  про  кількість  внесених  спортивних  споруд  до  Єдиного

електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.

Заступник директора  Департаменту –
начальник управління сім’ї, молоді та спорту О.Трофимов



Додаток 2
до переліку матеріалів та форм, що подаються
до  управління  сім’ї,  молоді  та  спорту
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської міської державної адміністрації)

____________2015 року № _____

ЗВІТНІСТЬ
про стан розвитку руху ветеранів фізичної культури та спорту  в  __________________     за   2015   рік

місто/район в місті
Кількість учасників ветеранського

спортивного руху в регіоні
Перелік видів спорту

ветеранів, що
культивуються в регіоні

та внесені до
календарних планів

фізкультурно-
оздоровчих та

спортивних заходів АР
Крим, областей, міст

Києва та Севастополя,
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 проведенння
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів із

спорту ветеранів у регіоні
усього 70 років і

старші
ветеранів
спорту, які

беруть
участь у

спортивних
змаганнях

усього із обласного
бюджету

із місцевих
бюджетів

1 2(1) 3 4 5(2) 6 7 8

Керівник Підпис
                                                                                                                                                                                                        Печатка
Примітка. До цифрової  звітності про стан розвитку  руху ветеранів фізичної культури і спорту додається така інформація:
2(1)) список осіб віком 70 років та старших-видатні діячі фізичної культури і спорту (прізвище ,імя  та побатькові,  домашня адреса, дата народження, вид спорту,
контактні телефони);
5(2)) перелік проведення заходів ( назва, вид спорту, дата, місце проведення, кількість ветеранів спорту, які взяли участь у заході).

Заступник директора  Департаменту –
начальник управління сім’ї, молоді та спорту О.Трофимов





Додаток 7
до  переліку  матеріалів  та  форм,  що
подаються до управління сім’ї, молоді та
спорту  Департаменту  освіти  і  науки,
молоді  та  спорту  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

____________2015 року № _____

ІНФОРМАЦІЯ
щодо мережі та кількості працівників структурних підрозділів органів виконавчої

влади всіх рівнів з питань фізичної культури та спорту_____________________________
                                                                                             (місто)/(район у місті)
                                                                                                                                                          

№ Назва
адміністративно-
територіальної

одиниці

Назва 
структурного
 підрозділу

Кількість працівників
всього за  штатним

розписом
структурного

підрозділу

за штатним розписом
структурного підрозділу,

які опікуються питаннями
фізичної культури і спорту

фактично працює з
числа тих, які

опікуються
питаннями фізичної
культури та спорту

1. міста
Всього за кількістю_____
2. Райони у містах
Всього за кількістю_____
3.

Разом
Кількість адміністративно-

територіальних одиниць
Кількість структурних 
підрозділів ___(од.)

Заступник директора  Департаменту –
начальник управління сім’ї, молоді та спорту О.Трофимов





Додаток 5
до  переліку  матеріалів  та  форм,  що
подаються до управління сім’ї, молоді та
спорту  Департаменту  освіти  і  науки,
молоді  та  спорту  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

____________2015 року № ____

ІНФОРМАЦІЯ
щодо реалізації пріоритетів діяльності у 2015 році

№ з/п Назва  пріоритету Підстава 
(на виконання яких

документів)

Інструменти реалізації:
рішення

райдержадміністрації,
засідання колегії, надання

практичної допомоги,
впровадження передового

досвіду тощо (вказати
детально)

Вжиті заходи
(розмежовувати:

зафіксовані
попередньо у плані та
додаткові, якщо мали

місце)

Ефективність
реалізації

пріоритетних завдань

1.

Керівник районного структурного 
підрозділу з фізичної культури та спорту підпис

печатка
Заступник директора  Департаменту –



начальник управління сім’ї, молоді та спорту
О.Трофимов

Додаток  4
до  переліку  матеріалів  та  форм,  що
подаються до управління сім’ї, молоді та
спорту  Департаменту  освіти  і  науки,
молоді  та  спорту  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

____________2015 року № ____ 

ІНФОРМАЦІЯ
про кваліфікаційний рівень тренерів з видів спорту 

№ з/п Вид спорту 
(за формою 2ФК)

Кількість
тренерів всього

за формою
2ФК

У тому числі
мають вищу

освіту
(дорівнює сумі

стовпчиків
5,6,7)

Кваліфікація
тренерів з

відповідного
виду спорту

тренерів з
іншого виду

спорту

фахівців сфери
фізичної

культури і
спорту, але  не

тренерів за
кваліфікацією у

дипломі

фахівців не
сфери фізичної

культури і
спорту

1 2 3 4 5 6 7 8

Керівник районного структурного 
підрозділу з фізичної культури та спорту підпис

печатка
Заступник директора  Департаменту –
начальник управління сім’ї, молоді та спорту О.Трофимов



Додаток  6
до  переліку  матеріалів  та  форм,  що
подаються до управління сім’ї, молоді та
спорту  Департаменту  освіти  і  науки,
молоді  та  спорту  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

____________2015 року № ____

 ІНФОРМАЦІЯ
щодо пріоритетів діяльності у 2016 році

№ з/п Формат засідання Питання, винесені на
засідання у 2016 році

Очікувані результати 
(конкретизовані показники)

1 2 3 4
1

Керівник районного структурного 
підрозділу з фізичної культури та спорту підпис

печатка

Заступник директора  Департаменту –
начальник управління сім’ї, молоді та спорту О.Трофимов





 Додаток  3
до  переліку  матеріалів  та  форм,  що
подаються до управління сім’ї, молоді та
спорту  Департаменту  освіти  і  науки,
молоді  та  спорту  виконавчого  органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

____________2015 року № ________

Порівняльна  таблиця наявності спортивних споруд 
в районах, фізкультурно-спортивних товариствах, відомствах

№ п\п Перелік спортивних споруд Станом на
01.01.2014

Станом на
01.01.2015

+ \ -

1. 2. 3. 4. 5.
1. Спортивних споруд  -  всього:
1.1 У тому числі-внесені до Єдиного 

електронного всеукраїнського реєстру 
спортивних споруд

2. Стадіони  з трибунами на 1500 місць і 
більше

3. Спортивне ядро з легкоатлетичними 
секторами, що не входять до складу 
стадіону

4. Легкоатлетичні манежі
5. Площинні спортивні споруди - всього:

5.1. у т. ч. – майданчики з тренажерним  
обладнанням

5.2 майданчики з нестандартним 
тренажерним  обладнанням

5.3. - тенісні корти
5.4. - футбольні поля
5.5. - інші майданчики
6. Із загальної кількості (з рядка 5)  

з синтетичним покриттям
7. Спортивні зали площею 

не менше 162 кв. м.
8. Плавальні басейни –всього:

8.1.  у т. ч. – 50 метрові
8.2.             - 25  метрові
8.3.             -  інші
9. Із загальної кількості ( з рядка 8 ) криті-

всього:
9.1. у т. ч. – 50 метрові
9.2.            - 25 метрові
9.3.            - інші
10. Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на 

дистанцію  не менше 25 метрів



11. Стрілецькі
стенди, ( круглий, траншейний) 

12. Біатлонні стрільбища
13. Стрільбища для стрільби з луку
14. Велотреки 
15. Кінноспортивні бази
16. Споруди зі штучним льодом
16.1 з них – площею 30 х 60 м.
16.2.          -  криті
17. Веслувально-спортивні бази
18. Веслувальні канали
19. Водноспортивні бази
20. Трампліни лижні – всього:

20.1.  у  т.ч. для  фрістайлу
21. Лижні бази на 100 пар лиж і більше
22. Інші спортивні бази всього 
22.1 з них: з тренажерним обладнанням
23. Об’єкти, які протягом  року

- збудовані
- реконструйовані
- відремонтовані
- незавершені будівництвом
- незавершені ремонтом
- передані до інших форм власності
- перепрофільовані
- здані в оренду
- ліквідовані

24. Споруди, які відповідають міжнародним
стандартам

25. Кількість проведених  на базах 
олімпійської та дефлімпійської 
підготовки:

- міжнародних змагань
-всеукраїнських змагань
-навчально-тренувальних зборів

26 Обсяги та джерела фінансування 
розвитку матеріально-технічної бази 
сфери фізичної культури та спорту:

- з державного бюджету
- з місцевого бюджету
- позабюджетні кошти

Керівник  регіонального структурного
Підпис

Печатка

Заступник директора  Департаменту –
начальник управління сім’ї, молоді та спорту О.Трофимов



Подання :

заступник  директора Департаменту –
начальник управління сім’ї, молоді та спорту   О.Трофимов

Погоджено:

начальник відділу 
правового забезпечення   Л. Лендєл 

заступник начальника  управління -
начальник відділу спорту вищих досягнень  Л. Панченко

начальник відділу  спортивного резерву 
та оздоровчої роботи   О.Моця

заступник начальника управління
економіки та фінансів   О.Корольова 

Виконавець:  

головний спеціаліст відділу
спортивного резерву та оздоровчої роботи  Л. Олійник

З наказом ознайомлені:
головний спеціаліст відділу
спорту вищих досягнень   В. Перегудов
головний спеціаліст відділу 
спортивного резерву та оздоровчої роботи     І. Паніна

головний спеціаліст відділу 
позашкільної освіти    С. Мельник

завідувач сектору фінансування 
молоді та спорту  Т.Даниленко

головний спеціаліст відділу розвитку 
та змісту інфраструктури освіти 
управління професійної освіти     Л.Однораз
провідний спеціаліст відділу 
організаційної роботи та 
документального забезпечення    Л. Терещенко

начальник відділу позашкільної освіти
управління дошкільної, загальної середньої 
та позашкільної освіти С.Бабінець



ПОЯСНЮВАЛЬНА
ЗАПИСКА

до проекту наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

«Про звітність за формами № 2-ФК та № 5ФК за 2015 рік
по галузі «Фізична культура і спорт»

1. Обгрунтування необхідності прийняття наказу 

Цей наказ спрямований на своєчасний прийом та аналіз показників Звітності
від структурних  підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту, управлінь освіти
районних в місті Києві державних адміністрацій, Київських міських фізкультурно-
спортивних товариств, відомчих фізкультурно - спортивних організацій м. Києва,
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та Київського спортивного ліцею-інтернату за 2015
рік  по  галузі  «Фізична  культура  і  спорт»  та  підготовку  загальної  Звітності  за
формою   2-фк для подання Міністерству молоді та спорту України  та Головному
управлінню статистики в м. Києві.

2. Мета і завдання прийняття наказу

Метою  цього  наказу  прийняття  Звітності  за  формою  2-фк  для  подання
Міністерству молоді та спорту України  та Головному управлінню статистики в
м.  Києві  з  метою всебічного вивчення стану справ у сфері фізичної  культури і
спорту .

3. Правові аспекти

Наказ  Міністерства  молоді  та  спорту  України  від  
08 жовтня 2014 року № 3253 «Про затвердження форми звітності № 2-ФК (річна)
«Звіт  з  фізичної  культури  і  спорту»  та  Інструкції  щодо  її  заповнення»,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  28  жовтня  2014  року  за
№ 1349/26126,  від  19  листопада  2015  року   № 4272  «Деякі  питання  прийому
звітності за формою № 2-ФК (річна) «Звіт з фізичної культури і спорту» за   2015
рік» та від 23 червня 2006 року № 741/12615  «Про затвердження форм звітності
про  діяльність  дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл,  спеціалізованих  дитячо-
юнацьких шкіл олімпійського резерву», враховуючи лист Міністерства молоді та
спорту України  від 23 жовтня 2015 року № 8555/4.5.

4.Фінансово-економічне обґрунтування
  
Фінансування  на прийняття  Звітності  за  формою  2-фк не  потребує

додаткових коштів з бюджету міста.



 

5. Позиція заінтересованих органів 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) зацікавлений у прийнятті
Звітності за формою 2-фк  для вивчення стану справ у сфері фізичної культури і
спорту.

6. Регіональний аспект

Цей наказ сприятиме своєчасному прийняттю Звітності за формою 2-фк  для
вивчення стану справ у сфері фізичної культури і спорту.

6.-1 Запобігання дискримінації
Наказ не містить ознак дискримінації.

7. Громадські обговорення 
Цей наказ не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Прийняття  наказу  щодо  формування   Звітності  за  формою  2-фк   для
вивчення стану справ у сфері фізичної культури і спорту дозволить зробити аналіз
стосовно розвитку чи занепаду фізичної культури і спорту в місті Києві.

Заступник директора Департаменту-
начальник управління сім’ї, молоді та спорту О.Трофимов
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