МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 27.09.2021 р.

Київ

Про затвердження форми звітності
№ 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної
культури і спорту» та Інструкції
щодо її заповнення

№ 3589

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 18 жовтня
2021 р. за № 1346/36968

Відповідно до статей 7, 21 Закону України «Про державну статистику»,
статті 46 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 40
пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року
№ 220, та з метою забезпечення формування та реалізації державної політики
у сфері фізичної культури і спорту
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму звітності № 2-ФК (річна) «Звіт із фізичної культури і спорту»;
Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-ФК (річна) «Звіт
із фізичної культури і спорту».
2. Установити, що дія цього наказу поширюється на:
1) заклади освіти різних організаційно-правових форм власності, в тому
числі заклади позашкільної освіти, що здійснюють фізкультурно-оздоровчу та
спортивну діяльність;
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2) підприємства, установи, організації, що здійснюють фізкультурнооздоровчу діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування;
3) органи управління освіти територіальних громад;
4) органи управління фізичної культури і спорту територіальних громад;
5) заклади фізичної культури і спорту, які перебувають у підпорядкуванні
Міністерства оборони України;
6) районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств;
7) районні, міські, районні у містах центри фізичної культури і спорту осіб
з інвалідністю «Інваспорт»;
8) районні, міські, селищні, районні у містах та районні у містах Києві та
Севастополі центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;
9) структурні підрозділи освіти, охорони здоров’я, культури, спорту
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
10) обласні організації фізкультурно-спортивних товариств;
11) відокремлені підрозділи спортивних федерацій зі статусом національної
спортивної федерації;
12) Кримський республіканський, регіональні (обласні), Київський та
Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт»;
13) Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та
Севастопольський міські центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;
14) Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські
відділення та інші відокремлені підрозділи (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;
15) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Крим, структурні підрозділи молоді та спорту обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
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16) всеукраїнські організації фізкультурно-спортивних товариств;
17) Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт»;
18) Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;
19) Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України;
20) Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України;
21) Державну установу «Управління збірних команд та забезпечення
спортивних заходів «Укрспортзабезпечення»;
22) Міністерство молоді та спорту України.
3. Установити, що забезпечення бланками форми звітності № 2-ФК та
примірниками Інструкції щодо її заповнення, а також їх поширення на суб'єктів
сфери фізичної культури і спорту покладаються на Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи молоді та
спорту

обласних,

Київської

та

Севастопольської

міських

державних

адміністрацій.
4. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту
забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту
України від 14 грудня 2015 року № 4611 «Про затвердження форми звітності
№ 2-ФК (річна) «Звіт з фізичної культури і спорту» та Інструкції щодо її
заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року
за № 18/28148.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
згідно з розподілом обов'язків.
Міністр молоді та спорту України

Вадим ГУТЦАЙТ

