МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
М И К О Л А ЇВС ЬК Е ОБЛАСН Е ВІДД ІЛ ЕН Н Я (ФІЛІЯ)
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Про підсумки прийому річної
статистичної
звітності за
формою № 5-ФК

На виконання листа Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України від 11.12.2018 року № 913 щодо
статистичної звітності за формою № 5-ФК, Миколаївським обласним
відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України проведено прийом річного звіту за формою № 5-ФК від
ДЮСШ Миколаївської області.
Станом на 31 грудня 2018 року у системі освіти Миколаївської області
функціонує 19 спортивних шкіл, із них 17 - II категорії, 2 - без категорії, в яких
культивується 15 видів спорту.
Кількість вихованців становить 5860 особи. Із загальної кількості
вихованців, що займалися у групах протягом звітного року, присвоєно
спортивний розряд II, III та юнацькі розряди 922 особам, І розряд - 33 особам,
КМС України - 7 особам. Звання майстрів спорту України не присвоювалось.
До складу резерву національної збірної команди України у 2018 році увійшли
пи т е 3 особи: Шевченко Єлізавета (футбол жіночий) - Вознесенська ДЮСШ,
Паюл Надія (теніс настільний) - Вознесенська ДЮСШ, Самсонов Давид
(боротьба греко-римська) - Веселинівська ДЮСШ.
Навчально-тренувальний процес здійснюють 162 тренера, з них штатних
103 особи. Із числа штатних тренерів вищу освіту за напрямком «фізична
культура і спорт» мають 75 осіб. Із зазначеного числа тренерів мають першу
категорію - 17 чол., другу категорію - 45 чол., вищу категорію мали 2 тренери
(директор Снігурівської ДЮСШ Зіньковський С.Г. та тренер Вознесенської
ДЮСШ Шевченко І.П.), термін дії якої закінчився у листопаді 2018 року.
Зазначені факти свідчать про низький рівень роботи тренерськовикладацького складу та відповідно, низькі результати вихованців у змаганнях.
Зменшення кількості шкіл у 2018 році не відбулося.

Фінансування спортивних шкіл відбувається через відділи (управління)
освіти райдержадміністрацій, міських (сільських) рад.
Так в 2018 році фінансування ДЮСШ становить:
Всього надходжень: 22808,4 тис. грн., у 2017 році - 17960,8 тис. грн. (на
4847,6 тис. грн. більше);
Обласний бюджет: 0 тис. грн., у 2017 році - 10.4 тис. грн. (на 10,4 тис. грн.
менше);
Районний бюджет: 11627,5 тис. грн., у 2017 році - 10344,1 тис. грн.
(на 1283,4 тис.грн. більше);
Міський бюджет: 10512,7 тис. грн., у 2017 році - 7406,0 тис. грн.
(на 3106,7 тис.грн. більше);
Інші надходження: 254,4 тис. грн., у 2017 році - 164,5 тис. грн. (на 89,9
тис. грн. більше).
З 19 ДЮСШ 16 забезпеченні комп’ютерами та інтернетом (відсутні
зазначені пристрої у Березанської, Єланецької, Ольшанської ДЮСШ).
Відсутність власної бази: Ольшанської, Новобузької ДЮСШ та ДЮСШ
Первомайської районної ради.
Відсутні лікарські кабінети у Березанської, Братської, Березнегуватської,
Єланецької, Ольшанської ДЮСШ та відповідно відсутні медичні працівники у
Баштанській, Березанської, Врадіївської, Новобузькій, Новодеській ДЮСШ та
ДЮСШ Первомайського району.
У 2018 році на навчання до спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю передано 17 учнів (13 чол. - МВУФК, 1 чол. - ХВУФК, 2
чол. - ХДВУФК №1), із них з Березнегуватської ДЮСШ - 2 особи,
Веселинівської ДЮСШ - 2 особи, Вознесенської ДЮСШ - 5 осіб, Новодеської
ДЮСШ - 3 особи, Снігурівської ДЮСШ - 2 особи, ДЮСШ Первомайського
району - 2 особи.
Зведений звіт обласного відділення (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України якісно сформований
та поданий до Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України
своєчасно.
На підставі вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. Наказ про підсумки прийому державної статистичної звітності за
формою № 5-ФК взяти до відома.
2. Директорам дитячо-юнацьких спортивних шкіл:
1) проводити роботу по збереженню контингенту учнів;
2) направити роботу відділень з видів спорту на підготовку спортивного
резерву до збірних команд України;
3) вирішити питання щодо організації лікарських кабінетів відповідно
до вимог законодавства;
4) забезпечувати підготовку та успішну участь спортсменів у обласних
та Всеукраїнських змаганнях;

5) вирішити питання щодо забезпечення закладів відповідними
комп’ютерами та інтернетом.
3. Рекомендувати
начальникам
відділів
(управлінь)
освіти
райдержадміністрації, міських (сільських) рад:
1) посилити контроль за якістю роботи ДЮСШ;
2) вирішити позитивно питання щодо фінансування ДЮСШ;
3) взяти під особистий контроль за здачу звіту за формою № 5-ФК та
своєчасно надання інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії
Фішман Є.Д.

Начальник відділення

О. КУЛІШОВ

