
Додаток 233 

до рішення виконавчого комітету   

від ____________№________ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ПРИСВОЄННЯ СПОРТИВНИХ РОЗРЯДІВ СПОРТСМЕНАМ: «КАНДИДАТ  У 

МАЙСТРИ СПОРТУ УКРАЇНИ» ТА  І СПОРТИВНИЙ РОЗРЯД 

 

1. Суб'єкт надання 

адміністративної послуги 

Управління сім'ї, молоді та спорту міської 

ради  

2. Місце подання документів та 

отримання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних послуг м. 

Покровськ Головний офіс 

85300, Донецька область, Покровський район, м. 

Покровськ, вул. Європейська, буд.53а 

тел. (0623) 52-19-26, 066-469-16-27 

e-mail: cnap@pokrovsk-rada.gov.ua 

https://e-cnap.pokrovsk-rada.gov.ua/ 

Графік роботи Головного офісу ЦНАП 

м.Покровськ (вул. Європейська, 53а) 

Понеділок, середа, четвер, субота: з 8:00 до 17:00 

Вівторок: з 8:00 до 20:00 

П’ятниця: з 8:00 до 15:45 

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні 

 

Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП 

м. Покровськ 

85362, Донецька область, Покровський район с. 

Лисівка, вул. Центральна, буд. 68;  

85330, Донецька область, Покровський район, с. 

Гришине, вул. Центральна, буд. 116;  

85370, Донецька область, Покровський район с. 

Новотроїцьке, вул. Центральна б/н 

Графік роботи віддалених робочих місць 

адміністраторів ЦНАП м. Покровськ (с. 

Лисівка, с. Гришине, с. Новотроїцьке) 

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, 

П’ятниця з 8.00 до 15.45 

Перерва на обід з 12.00 до 12.45 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі 

дні 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

3. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 
послуги 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 

Закон України «Про захист персональних даних» 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

11.10.2013 № 582 «Про затвердження Положення 

про Єдину спортивну класифікацію України» із 

змінами, наказ Міністерства молоді та спорту 

України від 17.04.2014 № 1258 «Про 

затвердження Кваліфікаційних норм та вимог 

Єдиної спортивної класифікації України з 

mailto:cnap@pokrovsk-rada.gov.ua


олімпійських видів спорту» із змінами, наказ 

Міністерства молоді та спорту України від 

24.04.2014 № 1305 «Про затвердження 

Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної 

спортивної класифікації України з 

неолімпійських видів спорту із змінами 

Умови отримання адміністративної послуги 

4. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Лист-клопотання з вичерпним переліком 

документів 

5. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Лист-клопотання суб’єкту фізичної культури і 

спорту; 

2. Фотокопія паспорта громадянина України                 

1-3, 10-11 сторінки або свідоцтва про народження 

дитини до 16 років;  

3. Фотокопія протоколу або витягу з протоколу 

відповідних офіційних змагань, підтверджуючих 

виконання результатів, завірених печаткою; 

4. Одна фотокартка 3 х 4;  

5.Класифікаційна розрядна книжка (при 

наявності)  

6. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 
послуги 

Особисто або уповноваженою особою 

 

7. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатність 

8. Строк надання адміністративної 

послуги 

30 календарних днів 

9. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 
послуги 

1. Неповний перелік документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

2. Не виконання кваліфікаційних норм та вимог  

Єдиної спортивної класифікації України  

3. Недотримання терміну подачі документів 

10. Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Відмова у присвоєнні спортивних розрядів 

«Кандидат у майстри спорту України»  та І 
спортивного  розряду 

2. Присвоєння спортсменам спортивних розрядів 

«Кандидат у майстри спорту України»  та І 
спортивного  розряду 

11. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто чи уповноваженою особою 

12. Строк дії адміністративного 

акту 

спортивні розряди в індивідуальних видах спорту 

мають термін дії 2 роки, в ігрових видах спорту – 

4 роки 

 

 Керуючий справами виконкому ради       А. Жук 


