
Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних 
навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення 

Н а к а з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

23.03.2012 р. № 345 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про інформацію», 
Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України, затвердженого Указом Президента України від 8 квіт-
ня 2011 року № 410, 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити такі, що додаються*: 
1.1. Форму звітності № 1-ПЗ (освіта) (річна) «Звіт позашкіль-

ного навчального закладу». 
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ 

(освіта) (річна) «Звіт позашкільного навчального закладу». 
1.3. Форму звітності № 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) «Зведе-

ний звіт позашкільних навчальних закладів» (без ДЮСШ). 
1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ПЗ 

(освіта-зведена) (річна) «Зведений звіт позашкільних на-
вчальних закладів» (без ДЮСШ). 

2. Поширити форми та інструкції, зазначені в: 
підпунктах 1.1. та 1.2 цього наказу - на позашкільні навчаль-
ні заклади; 
підпунктах 1.3. та 1.4 цього наказу - на Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлін-
ня освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій, відділи (управління) освіти район-
них державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад. 

3. Зазначені форми та інструкції до них увести в дію, почи-
наючи зі звіту за 2011 рік. 

4. Установити, що забезпечення бланками форм та примір-
никами інструкцій, збір, обробка та контроль за достовірністю 
зведеної інформації покладається на Міністерство освіти і нау-
ки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління 

* Форми звітності та інструкції надсилаються до обласних управлінь освіти для подальшо-
го забезпечення позашкільних навчальних закладів. (Ред.) 
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освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій. 

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
щорічно забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, 
обробку звітності та подання зведеної інформації відділенню ін-
формаційних систем управління науково-освітньою галуззю Ін-
ституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опуб-
лікування. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
міністра - керівника апарату П.М. Кулікова. 

Міністр Д. В. Табачник 

ОМЕНТАР. ІРИНА ГОМІЛКО 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОЇ 

ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ, 
ЇГРУКЦІИ 

ЩОДО IX ЗАПОВНЕНГ 
Н а к а з о м М О Н м о л о д ь с п о р т у від 2 3 . 0 3 . 2 0 1 2 
№ 3 4 1 « П р о визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2 9 . 1 1 . 2 0 0 1 № 7 7 7 » , скасовано на-
каз, яким було затверджено форми звітності 
з питань діяльності позашкільних навчальних 
закладів № І - П З ( о с в і т а ) «Звіт позашкільного 
навчального закладу» - первинний звіт, який 
заповнюють самі позашкільні навчальні за-
клади та звіт № І - П З ( о с в і т а - з в е д е н а ) « З в е -
дений звіт позашкільних навчальних закла-
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дів» - зведений звіт, який заповнюють на основі первинних звітів 
органи управління освітою, починаючи з районного (міського) відді-
лу (управління) освіти, обласного управління освіти і науки та Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту. 
Наказ підготовлено у зв'язку з тим, що з часу запровадження по-
переднього наказу пройшло понад 10 років і виникла необхідність 
ввести новий звіт щодо діяльності позашкільних навчальних закла-
дів, у якому б знайшли відображення зміни, внесені за згаданий 
період до законодавчої бази. 
Крім того, необхідно було оновити показники матеріально-техніч-
ної бази, а попередньо - скасувати наказ про затвердження заста-
рілої форми звіту. 
Наказ МОНмолодьспорту від 23.03.2012 № 345 «Про затвердження 
форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закла-
дів та інструкцій щодо їх заповнення» прийнято з метою приведен-
ня у відповідність до Закону України «Про позашкільну освіту» та 
інших нормативно-правових актів. 
Обидва накази в установленому порядку погоджено в Державній 
службі статистики України (лист від 23.03.2012 № 05/4-8/60). 
Згадані накази не потребують державної реєстрації в Міністерстві 
юстиції, оскільки не включені до плану державних статистичних спо-
стережень, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 9 листопада 2011 р. № 1113 «Про затвердження плану дер-
жавних статистичних спостережень на 2011-2012 роки». 
Прокоментувати накази МОНмолодьспорту щодо оновлених форм звіт-
ності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів ми попросили 
Ірину Г О М І Л К О , головного спеціаліста відділу праці та нормативно-
інформаційного забезпечення департаменту економіки та фінансу-
вання МОНмолодьспорту України. 

- Ірино Анатоліївно, які нові зміни у формі звітності Д Н З , на які 
слід звернути у в а г у ? 
- Відповідно до наказу Держкомстату України від 30.01.2009 № 33 
«Про затвердження Порядку погодження органами державної статис-
тики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням 
та використанням адміністративних даних» змінено дизайн бланків. 
Форми звітності доповнено даними про дітей вразливих категорій 
(дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, дітей з мало-
забезпечених сімей та тих, які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку), раніше така інформація була відсутня. 
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Також введено новий показник про кількість заходів, проведених по-
зашкільними навчальними закладами, та про дітей, залучених у них. 
Більш деталізовано перелік гуртків за напрямами роботи та вихо-
ванців, учнів, слухачів, які їх відвідують. Дані про матеріальну базу 
доповнено інформацією про комп'ютерні класи, хореографічну залу, 
науково-дослідницьку лабораторію, фотостудію, пасіку. 
А от звітність за формою № 1 -ПЗ(освіта) складають не всі поза-
шкільні навчальні заклади, перелік яких затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затверджен-
ня переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 
про позашкільний навчальний заклад». Запровадження єдиної фор-
ми звітності для всіх закладів є неможливим через специфіку різ-
них типів позашкільних навчальних закладів, і тому різні їх типи 
складають різні форми статистичної звітності у визначеному зако-
нодавством порядку. 

- Яка форма звітності для позашкільних навчальних закладів? 
- Центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, еко-
лого-натуралістичної та технічної творчості, станції юних туристів, 
техніків, натуралістів, центри військово-патріотичного напрямку, ди-
тячі флотилії моряків і річковиків та деякі інші заклади складають 
відомчу форму статистичної звітності № І-ПЗ(освіта) «Звіт поза-
шкільного навчального закладу» (станом на 1 січня), яка розро-
бляється органами освіти. 
Спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного ви-
ховання, музичні, художні) складають відомчу звітність за формою 
№ 1-ДМШ, дитячі бібліотеки - ф. № 6-НК, які затверджені нака-
зом Мінкультури і розробляються органами культури. 
Дитячо-юнацькі спортивні школи складають відомчу звітність за 
формою № 5-ФК. 
Оздоровчі заклади для дітей (незалежно від їх видів, форм влас-
ності і підпорядкування) складають звіт за формою державного ста-
тистичного спостереження № 1-ОТ "Звіт дитячого оздоровчого за-
кладу (табору)", яка затверджена наказом Держкомстату України і 
розробляється органами державної статистики. 

Р о з м о в л я л а Оксана Ж О В А Н И К , журналіст 
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