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УКАЗАННІ 
па запаўненні формы 
дзяржаўнай статыстычнай 
справаздачнасці 5-фк 
«Справаздача спецыялізаванай 
вучэбна-спартыўнай установы» 
 
 

1. Дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме 5-фк 

«Справаздача спецыялізаванай вучэбна-спартыўнай установы» (далей – 

справаздача) прадстаўляюць спецыялізаваныя вучэбна-спартыўныя 

ўстановы: спецыялізаваныя дзіцяча-юнацкія школы алімпійскага рэзерву, 

дзіцяча-юнацкія спартыўныя школы, дзіцяча-юнацкія спартыўныя школы 

агульнай фізічнай падрыхтоўкі, дзіцяча-юнацкія спартыўна-тэхнічныя 

школы, спецыялізаваныя спартыўна-тэхнічныя школы, цэнтры 

алімпійскай падрыхтоўкі, цэнтры алімпійскага рэзерву, школы вышэйшага 

спартыўнага майстэрства (далей – установы).  

 2. Даныя аб філіялах установы ўключаюцца ў яе справаздачу. 

 3. Адлюстраваныя ў справаздачы звесткі даюцца па стану на  

31 снежня справаздачнага года. 

 4. Упершыню адкрытыя ўстановы на першай старонцы справаздачы 

робяць запіс аб тэрмінах адкрыцця з указаннем даты і нумара загада. 

5. Назва ўстановы ўказваецца поўнасцю і павінна адпавядаць назве, 

прынятай ва ўстаноўчых дакументах (статутах). 

6. Пры запаўненні раздзела I «Асноўныя паказчыкі работы» трэба 

кіравацца наступным: 

6.1. даныя ў графах з 1 па 92 паказваюцца на падставе загадаў 

установы, загадаў органаў дзяржаўнага кіравання, афіцыйных пратаколаў 

спартыўных мерапрыемстваў; 

6.2. даныя ў графах з 93 па 95 паказваюцца на падставе касавых 

расходаў па кожнаму віду спорту; 

6.3. у графе 16 паказваюцца даныя аб колькасці навучэнцаў, якiя 

навучаюцца ў платных группах i ў вучэбных групах за плату (якія 

залiчаны звыш плана камплектавання); 

6.4. у графе 20 паказваюцца даныя аб колькасці навучэнцаў, якія 

навучаюцца ва ўстановах і іх філіялах, якія знаходзяцца ў сельскіх 

населеных пунктах; 
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6.5. даныя ў графе 17 роўныя суме даных у графах з 21 па 31; 

6.6. у графе 38 паказваюцца даныя аб колькасці навучэнцаў, якiя 

выбылi з установы: якія адлiчаны па розных прычынах, закончылі 

спартыўную кар’еру, пераданы на працяг спартыўнай падрыхтоўкi ў 

iншыя ўстановы. 

7. У раздзелах II «Звесткі аб кадравым складзе»,  

III «Характарыстыка трэнерска-выкладчыцкага складу» даныя аб 

колькасці работнікаў паказваюцца на падставе штатнага раскладу, 

тарыфікацыйнага спіску ўстановы, загадаў ўстановы, а таксама асабістых 

спраў работнікаў. 

8. Пры запаўненні раздзела II «Звесткі аб кадравым складзе» трэба 

кіравацца наступным: 

8.1. у графах з 1 па 8 паказваецца «1» ці «-» у залежнасці ад тыпу, да 

якога належыць установа, якая складае справаздачу; 

8.2. у графе 10 паказваюцца даныя аб колькасці фiлiялаў установы, 

калі яны ёсць. 

9. Пры запаўненні раздзела III «Характарыстыка трэнерска-

выкладчыцкага складу» трэба кіравацца наступным: 

9.1. у графе 4 паказваюцца даныя аб колькасці штатных трэнераў-

выкладчыкаў, якія працуюць ва ўстановах і іх філіялах, якія знаходзяцца ў 

сельскіх населеных пунктах; 

9.2. у графе 12 паказваюцца даныя аб колькасці штатных трэнераў-

выкладчыкаў, якiя атрымалi пасведчанне аб павышэннi квалiфiкацыi ў 

справаздачным годзе; 

9.3. у графе 13 паказваюцца даныя аб колькасці штатных трэнераў-

выкладчыкаў, якiя прыцягвалiся да падрыхтоўкi нацыянальнай каманды ў 

справаздачным годзе. 

10. У раздзеле IV «Звесткі аб матэрыяльна-спартыўнай базе» 

паказваюцца даныя аб матэрыяльна-спартыўнай базе, якая знаходзіцца ва 

ўласнасці ўстановы ці перададзена ёй заснавальнікам у аператыўнае 

карыстанне, а таксама даныя аб колькасці яе адзiнак, якiя ўтрымлiваюцца 

за кошт бюджэтных сродкаў i за кошт сродкаў ад пазабюджэтнай 

дзейнасцi. 

У тлумачальнай запісцы да справаздачы трэба прывесці спісак 

іншых фізкультурна-спартыўных збудаванняў, колькасць якіх паказана ў 

графе 19 па радку «усяго». 

11. Раздзел V «Паступленне і выкарыстанне фінансавых сродкаў за 

год» запаўняецца бухгалтарам. Даныя аб фінансавай дзейнасці ўстановы 

паказваюцца ў мільёнах рублёў з адным знакам пасля коскі. 

 
Заўвага. Тэрміналогія, прыведзеная ў гэтых Указаннях, выкарыстоўваецца толькі для 

запаўнення дадзенай справаздачы. 
 


