
Зразок звіту керівника відокремленого підрозділу:  

 
1. Назва підрозділу  

- Відомості про структуру, керівні органи  

-     кількість членів, територіальне представництво   

-  кількість осіб, що займаються видом спорту в регіон і 

- кількість проведених заходів ( в т.ч. Всеукраїнських), кількість учасників, представництво ; 

- представництво членів ВП у збірних командах України (які прийняли участь в ЧС, ЧЄ, КС); 

- наявність шкіл або відділень з виду спорту, відділень у спортивних ліцеях, спец класів у 

середніх школах; 

- наявність тренерських кадрів в тому числі І та вищої категорії; 

- підготовка тренерських кадрів   

- наявність членів штатної команди (кількість спортсменів, тренерів);  

- наявність і стан матеріально -технічної бази підрозділу  

-  

2. Фінансові потреби підрозділу на проведення всеукраїнських змагань, заходів, НТЗ, участь у 

міжнародних змаганнях на 2019 рік та проект на 2020 рік.  

3. Співпраця з територіальними управліннями з питань фізичної культури і спорту щодо вирішення 

організаційних питань, а також фінансування. 

- результати виступів збірної команди території 2018-2019 року та планові показники 2020 

року. 

 

4. Показники підготовки майстрів спорту України, майстрів спорту України міжнародного класу, 

заслужених майстрів спорту та заслужених тренерів України за 2018-2019 рр. 

 

Рік Кількість  

 Майстер спорту 

України 

Майстер спорту 

України 

міжнародного 

класу  

Заслужений 

майстер спорту  

Заслужений 

тренер України 

     

     

     

 

Командні місця збірної команди підрозділу  

Рік Назва головних змагань Місце зайняте 

командою  

2017   

2018   

2019   

2019   

   

 

Особисті призові місця членів збірної команди підрозділу  

Рік Прізвище ініціали  Назва головних змагань року, 

дисципліна  

Зайняте місце 

    

    

    

    

 

5. Перспективні напрямки підвищення спортивних результатів у наступних  роках (організаційно -

управлінські, матеріально -технічні, методичні, тощо). 

6. Проблемні питання підготовки тренувального процесу і змагальної діяльності збірної команди 

території, які необхідно вирішити спільно з органом виконавчої влади сфери фізичної ку льтури і 

спорту. 

7 . Пропозиції до: 

- Проект програми  розвитку СО на 2020 -2025 

- кандидати на керівні посади ФСОУ на 2019 -2021 

- участь у роботі структурних підрозділів ФСОУ (пропозиції у окремому файлі)  

 


