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Звітність
Звіт дитячо-юнацької спортивної школи 

(спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)

Подають Терміни подання
Дитячо-юнацькі спортивні ніколи (дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, 
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, 
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву), що перебувають у 
сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної 
к у л ь т у р и  та с п о р т у  обласних. К иївськоїтя Севастопольської м іських державних адміністрацій:

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та 
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

до 10 січня

Дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, 
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, 
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву), засновані 
всеукраїнськими фізкультурно-спортивними товариствами "Динамо”, "Колос", "Спартак", "Україна", профспілками або
підприємствами, установами, організаціями та їх об'єднаннями, сільськими або селищними радами:

осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" до 10 січня
осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" до 10 січня
осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Спартак" до 10 січня
осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Україна" до 10 січня
іншим осередкам фізкультурно-спортивних товариств до 10 січня
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та 

спорту обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
до 10 січня

Дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, 
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, 
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву), що перебувають у 
підпорядкуванні Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України:

філіям Комітету (Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським відділенням з до 10 січня
Фізичного виховання та с п о р т у )

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та 
спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

до 10 січня

Форма № 5-ФК 
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та 
спорту України 

07 березня 2017 року № 946

за погодженням з
Держсщ5шгМОН

Респондент:
Найменування: Комунальний позашкільний навчальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву № 3м Дніпровської міської ради 
Місцезнаходження: 49098, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Любарського, 4 а ________________ _____________________________________

(поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок, площа тоьцо, N2 будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Наявність категорії: вища, перша, друга, без категорії (необхідне підкреслити)

Організаційно-правова форма: комунальна 430
Підпорядкування: управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
№ телефону (з кодом) , № факсу , е-шаіі 5РУЦ8Н(ЖЗ@і.иа
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