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___________________ № ___________________ На № ___________________ від __________________

Про складання та подання форми 
звітності № 5-ФК (річна) за 2021 рік

Керівникам дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл області

Відповідно до листа Міністерства молоді та спорту України від 
23.10.2020 №  9913/4.5 управління молоді, спорту та іміджевих проектів 
облдержадміністрації повідомляє що для подання звітів за формою № 5-ФК 
(річна) та інформації, визначеної у додатках до листа, необхідно подати на 
електронних носіях за адресою ternopilsport@ukr.net та прибути 
уповноваженим особам дитячо-юнацьких спортивних шкіл до                     
м. Тернополя терміном на один день згідно із графіком (Додаток 2).

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організацій, що 
відряджають.

Додаток: на 3 арк.

Начальник управління                Андрій ЧОВГАН

Оксана Куреницька 52 07 54
           097 053 80 56

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської облдержадміністрації
№ 01.01-15/831 від 18.11.2021

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000AC21310034929500 
Підписувач Човган Андрій Анатолійович
Дійсний з 09.06.2021 0:00:00 по 08.06.2023 23:59:59
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Додаток 1

Перелік матеріалів та форм,
що подаються разом із звітністю за формою № 5-ФК

1. Звіт за формою № 5-ФК на кожну ДЮСШ структурних підрозділів 
освіти – 5 примірників.

2. Звіт за формою № 5-ФК на інші ДЮСШ – 2 примірники.
3. Тарифікаційний список тренерів-викладачів на кожну дитячо-юнацьку 

спортивну школу за формою згідно з додатком 20 наказу Міну від 23.09.2005 № 
2097 ,,Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, 
закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”, затвердженого в 
Мін’юсті 20.10.2005 за № 1236/11516 – 5 примірників.

4. Штатний розпис, що складається за формою, затвердженою наказом 
Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57, та додаток до 
штатного розпису, що містить назви та кількість посад, прізвища працівників 
(без врахування тренерсько-викладацького складу) – 5 примірників.

5. Затверджені в установленому порядку групи базової підготовки 
четвертого і п’ятого року навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до 
вищої спортивної майстерності – 2 примірники.

6. Копії Статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у новій редакції та 
копії довідок з головного управління статистики у Тернопільській області        
по 2 примірники.

Форми 1-5 подаються на паперових носіях за підписом та печаткою 
директора дитячо-юнацької спортивної школи.

У разі зменшення кількості вихованців, тренерів тощо, що відбулися 
протягом звітного року, надається пояснювальна записка.

Усі форми подаються на паперових та електронних носіях (таблиці 
повинні бути в форматі ,,Excel”) !!!



Додаток 2

ГРАФІК
подання звітності за формами 5-ФК

,,Звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл” за 2021 рік
№
з/п Назва закладу Дата прийому звітів,

відповідальний керівник
1. Шумська дитячо-юнацька спортивна школа 29.11.2021 р., директор Бучко М.Б.

2. Козівська дитячо-юнацька спортивна школа 
Козівської селищної ради 29.11.2021 р., директор Вітер В.Я.

3. Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа 30.11.2021 р., директор Дуда В.П.

4. Комунальний заклад ,,Дитячо-юнацька спортивна 
школа Гусятинської селищної ради” 30.11.2021 р., директор Троян І.М.

5. Підволочиська дитячо-юнацька спортивна школа 01.12.2021 р., в.о. директора Гладин А.Б.

6. Бучацька дитячо-юнацька спортивна школа 01.12.2021 р., директор Ониськів В.М.

7. Великодедеркальська комунальна дитячо-юнацька 
спортивна школа 02.12.2021 р., директор Ковальський О.В.

8. Комунальна установа ,,Дитячо-юнацька спортивна 
школа” Заліщицької міської ради 02.12.2021 р., директор Богуцький М.І.

9. Кременецька дитячо-юнацька спортивна школа імені 
Андрія Пушкара 03.12.2021 р., директор Запольський Є.П.

10. Комунальний заклад ,,Борщівська дитячо-юнацька 
спортивна школа” Борщівської міської ради 03.12.2021 р., директор Антонюк Р.О.

11. Монастириська дитячо-юнацька спортивна школа 
Монастириської міської ради Тернопільської області 06.12.2021 р., директор Паньків М.П.

12.
Чортківська міська комунальна дитячо-юнацька 
спортивна школа Чортківської міської ради 
Тернопільської області

06.12.2021 р., директор Данилишин В.Б.

13. Збаразька дитячо-юнацька спортивна школа 07.12.2021 р., директор Патроник В.І.

14. Скалатська дитячо-юнацька спортивна школа 
,,Колос” об’єднаної територіальної громади 07.12.2021 р., директор Лесів В.О.

15. Зборівська дитячо-юнацька спортивна школа 
Зборівської міської ради Тернопільської області 08.12.2021 р., директор Бардокін Р.М.

16.
Комунальний заклад „Дитячо-юнацька спортивна 
школа-,,Олімп” Великоберезовицької елищної ради 
Тернопільської області

08.12.2021 р., директор Кручовий М.Т.

17. Комунальний заклад ,,Хоростківська дитячо-
юнацька спортивна школа імені М.І. Підодвірного” 09.12.2021 р., директор Підодвірна М.М.



18. Коропецька обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа для дітей та дітей-сиріт 09.12.2021 р., директор Калиняк Д.В.

19. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа 10.12.2021 р., директор Куземчак В.П.

20.
,,Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву ,,Екстрім” Тернопільської 
міської ради

10.12.2021 р., директор Романишин Т.І.

21. ,,Дитячо-юнацька спортивна школа ,,Футбольна 
академія ,,Тернопіль” Тернопільської міської ради 13.12.2021 р., директор Гарин С.Ф.

22.

Комунальна установа регіональна дитячо-юнацька 
спортивна школа осіб з інвалідністю 
Тернопільського регіонального центру з фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю ,,Інваспорт”

13.12.2021 р., директор Юзчишин В.О.

23. ,,Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з 
ігрових видів спорту” Тернопільської міської ради 13.12.2021 р., директор Валько М.В.

24. ,,Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1” 
Тернопільської міської ради 14.12.2021 р., директор Барабаш К.М.

25.
,,Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 
імені Юрія Горайського” Тернопільської міської 
ради

14.12.2021 р., директор Рибак А.Г.

26.
Комунальна установа Тернопільської обласної ради 
,,Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна 
школа із зимових видів спорту”

15.12.2021 р., директор Крикончук С.Є.

27.
Комунальна установа Тернопільської обласної ради 
,,Тернопільська обласна дитячо-юнацька школа з 
літніх видів спорту”

15.12.2021 р., директор Куриляк О.Ю.

28. ,,Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з 
водних видів спорту” Тернопільської міської ради 16.12.2021 р., директор Балабан Б.П.

29.
,,Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з 
греко-римської боротьби Тернопільської міської 
ради”

16.12.2021 р., директор Телебан А.М.


