
Додаток  

до листа Мінмолодьспорту  

від _____________ № _________ 

 

 

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, окремо по сільській 

місцевості, так і окремо по об'єднаним територіальним громадам сіл, селищ, 

міст. 

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

основними напрямами діяльності (додаток 1), у 2-х прим. 

3. Розділ ІV "Спортивна діяльність" звітності за формою № 2-ФК "Звіт з 

фізичної культури і спорту" (копія звіту). 

4. Звітність про стан розвитку спорту ветеранів фізичної культури і 

спорту (додаток 2). 

5. Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд (копія додатка 4). 

6. Копії описових звітів про стан та розвиток олімпійського спорту, 

спортивної інфраструктури (додаток 1). 

7. Інформація про осередки всеукраїнських федерацій з неолімпійських 

видів спорту (додаток 6). 

8. Інформація щодо фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування (копія додатка 7). 

 

Департамент олімпійського спорту  

 

1. Описовий звіт про стан та розвиток олімпійського спорту (додаток 1). 

2. Розділ ІV "Спортивна робота" звітності за формою № 2-ФК "Звіт з 

фізичної культури і спорту" (копія звіту). 

3. Інформація про кваліфікаційний рівень тренерів з видів спорту 

(додаток 3). 

4. Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з 

олімпійських видів спорту на 2017 рік. 

5. Інформація щодо осередків всеукраїнських федерацій з олімпійських 

видів спорту (додаток 5). 

6. Інформація щодо фінансової підтримки громадських організацій 

фізкультурно-спортивного спрямування (додаток 7). 

 

Департамент економіки та фінансів 

 

1. Розділ ІІІ "Фінансування сфери фізичної культури та спорту" (копія 

звіту). 
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Управління стратегічного планування та комунікацій 

 

1. Інформаційні матеріали щодо: 

реалізації пріоритетів діяльності у 2017 році (додаток 8); 

пріоритетів діяльності у 2018 році (додаток 9); 

мережі та кількості працівників структурних підрозділів з питань 

фізичної культури та спорту (додаток 10). 

 

 Відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури 

 

 1. Описовий звіт про стан та розвиток спортивної інфраструктури 

(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). 

 
 

 

 


	Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту

