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Шановна пані Ольго!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                      
Є. Ситніченка від  15.12.2021 № 6771(з) у Департаменті молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) опрацьовано Ваш запит на інформацію від 14.12.2021 та, в межах 
компетенції, повідомляємо.

Директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Ринг» 
призначений та працює на вищезазначеній посаді за контрактом. Проведення 
конкурсу на посаду найближчим часом не передбачається.

Одночасно інформуємо, що наказом Міністерства молоді та спорту 
України від 07.03.2017 № 946 «Про затвердження форм звітності № 5-ФК (річна), 
№ 5-ФК (зведена) (річна) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
(спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву) та 
інструкцій щодо їх заповнення», з метою забезпечення формування та реалізації 
державної політики у сфері фізичної культури і спорту, передбачено подання 
річної звітності. Звіт за календарний рік станом на 31 грудня поточного року 
складають та подають щороку не пізніше 10 січня року, наступного за звітним.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну статистику» 
первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час 
проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо 
респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що 
займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням 
адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
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Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному 
знеособленому вигляді.

З повагою

Виконувач обов’язків директора                                             Володимир ВИДИШ

Світлана Моторна
278-37-88


