
Перелік адміністративних послуг, 

які надаються Міністерством молоді та спорту 

 
Найменування 

суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги 

Назва адміністративної 

послуги 

Розмір плати 

(адміністративний збір) за 

надання адміністративної 

послуги (у разі її надання 

на платній основі) 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Правові підстави для надання 

адміністративної послуги та встановлення 

розміру плати за її надання 

Міністерство молоді 

та спорту 

Надання вищої категорії 

спортивним школам 

безоплатна Видача свідоцтва про 

одержання вищої 

категорії 

Закон України "Про фізичну культуру і 

спорт", Постанова КМУ від 5 листопада 

2008 р. "Про затвердження Положення 

про дитячо-юнацьку спортивну школу" 

Надання закладу освіти 

статусу 

закладу спеціалізованої  

освіти спортивного 

профілю із 

специфічними умовами 

навчання 

безоплатна Надання статусу  

закладу спеціалізованої 

спортивного профілю із 

специфічними умовами  

Закон України "Про фізичну культуру і 

спорт" 

постанова КМУ від 28 грудня 2011               

№ 1354 "Про затвердження Порядку 

надання закладу освіти статусу закладу 

спеціалізованої освіти спортивного  

профілю із специфічними умовами 

навчання" 

Надання закладу 

фізичної культури і 

спорту статусу центра 

олімпійської підготовки 

безоплатна Надання статусу центра 

олімпійської підготовки 

Закон України "Про фізичну культуру і 

спорт" 

постанова КМУ від 7 вересня  2011 р              

.№ 948 "Про затвердження Положення  

про центр олімпійської підготовки" 

 

 

 

 

 

 



Інформація про адміністративні послуги, 

відповідальним за надання яких є структурні підрозділи Мінмолодьспорту,  

та порядок їх надання 

 

Найменування 

адміністративної 

послуги 

Інформаційна картка 

адміністративної 

послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

надання 

адміністративної 

послуги, адреса, 

контактний телефон 

та адреса електронної 

пошти особи, 

відповідальної за 

надання послуги, 

режим роботи 

Інформація щодо 

порядку прийому 

документів суб'єктів 

звернення 

Примітка 

Надання вищої категорії 

спортивним школам 

Наказ Мінсім’я-

молодьспорту від 

10.12.2013 № 1216 "Про 

затвердження Положення 

про надання категорій 

дитячо-юнацьким 

спортивним школам ", 

зареєстрований  в 

Мін’юсті 25 грудня                

2013 р .за № 2201/24733 

 

 

Департамент 

олімпійського спорту 

вул. Еспланадна, 42, м. 

Київ, 01601 

correspond@msms.gov.ua 

28914-50  

відділ дитячо-юнацького 

та  резервного спорту 

Доман Тетяна Петрівна 

domanenok87@ukr.net 

Документи, необхідні для 

надання адміністративної 

послуги надсилаються 

поштою або подаються 

через почтову скриньку 

Міністерства  

Графік роботи:  

8.00 - 17.00 год. п-ч.  

п. 8.00-15.45 

 

 

Надання закладу освіти 

статусу 

закладу спеціалізованої  

освіти спортивного 

профілю із специфічними 

умовами навчання 

постанова КМУ від             

28 грудня 2011 № 1354 

"Про затвердження 

Порядку надання закладу 

освіти статусу закладу 

спеціалізованої освіти 

спортивного  профілю із 

Департамент 

олімпійського спорту 

вул. Еспланадна, 42, м. 

Київ, 01601 

correspond@msms.gov.ua 

28914-50  

відділ дитячо-юнацького 

Документи, необхідні для 

надання адміністративної 

послуги надсилаються 

поштою або подаються 

через почтову скриньку 

Міністерства  

Графік роботи: 

 

mailto:correspond@msms.gov.ua
mailto:correspond@msms.gov.ua


специфічними умовами 

навчання" ( зі змінами) 
та  резервного спорту 

Каратєєва Наталія 

Віталіївна 

nata_dush@ukr.net 

 

 8.00 - 18.00 год. п-ч.  

п. 8.00-15.45 

 

Надання закладу фізичної 

культури і спорту статусу 

центра олімпійської 

підготовки 

постанова КМУ від                   

7 вересня 2011 р.№ 948 

"Про затвердження 

Положення  про центр 

олімпійської підготовки" 

Департамент 

олімпійського спорту 

вул. Еспланадна, 42, м. 

Київ, 01601 

correspond@msms.gov.ua 

289-14-50  

відділ дитячо-юнацького 

та  резервного спорту 

Осіпова З. С. 

оsipovazs@ukr.net> 

Документи, необхідні для 

надання адміністративної 

послуги надсилаються 

поштою або подаються 

через почтову скриньку 

Міністерства  

Графік роботи: 8.00 - 

17.00 год.п-ч.  

п. 8.00-15.45 
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ІНФОРМАЦІЙНА 

картка адміністративної послуги 

   

Назва послуги надання вищої категорії спортивним школам 

Суб'єкт надання /назва ОВВ та 
інших суб'єктів надання) 

Міністерство молоді та спорту України 

Категорія отримувача (оберіть 
потрібні категорії) 

  Іноземні громадяни 

  Фізичні особи 

юридичні особи Фізичні особи підприємці 

Юридичні особи 

Платність послуги (або вкажіть 
вартість) 

безкоштовно Безкоштовно 

  

Строк надання послуги (указати 
кінцевий строк надання послуги з 
моменту подання заяви до 
отримання результату} 

30 днів 

Способи отримання результату  відправляється поштою або нарочно  

Перелік документів для отримання 
послуги (вказати назви 
документів, долучити, у разі 
наявності, шаблони, зразки 
документів та інструкції щодо їх 
заповнення, з чітким посиланням 
до якого документу вони 
відносяться) 

заява засновника (власника) спортивної школи, показники 
виконання вимог для одержання категорії ( додаток до Положення 
про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993, звіти 
за формою 5-ФК “Звіт дитячо-юнацької спортивної школи 
(спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)”, 
затвердженою наказом Мінмолодьспорту від 07.03.2017 № 946, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27 березня 2017 р. за                        
№ 400/30268, штатний розпис і тарифікаційний список, довідка про 
стан матеріально-технічної бази спортивної школи та інформація 
щодо використання орендованих спортивних баз та споруд;копія 
паспорта спортивної споруди (за наявності власних спортивних 
споруд) 

Законодавчі акти, що 
передбачають надання послуги 
(вказати найменування акту та 
посилання на відповідну сторінку 
rada.gov.ua) 

стаття 10 Закону України  "Про фізичну культуру і спорт", постанова 
Кабінету Міністрів України  від 05 листопада 2008 року № 993 "Про 
затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" 

Результат надання (ліцензія, 
сертифікат, довідка або інший 
документ за встановленою 
формою) 

свідоцтво про одержання категорії  встановленої форми, 
затвердженою наказом Мінмолодьспорту  від 10 грудня 2013 р                  
№ 1216 "Про затвердження Положення про надання категорії 
спортивним школам", зареєстрованим в Мін'юсті   від 25 грудня 
2013 р № 2201/24733 

Підстави для відмови (якщо 
існують, то вкажіть які) 

не  відповідність вимогам та /або 
недостовірність показників 

Відсутні 

  

Порядок оскарження оскаржується в установленому порядку 

Де отримати (контакти: адреса, 
телефон, часи прийому) 

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601 

2891450 

п-ч. 8.00 – 17.00 год.,  п. 8.00-15.45 

Сфера надання згідно додатку 3 
(вказати номер сфери, наприклад 
5.2) 

  

5.3 

  

Послуга надається ЦНАП   

 ні  

 

 

 



 
ІНФОРМАЦІЙНА 

картка адміністративної послуги 

   

Назва послуги надання закладу фізичної культури і спорту статусу центра 
олімпійської підготовки 

Суб'єкт надання /назва ОВВ та 
інших суб'єктів надання) 

Міністерство молоді та спорту України 

Категорія отримувача (оберіть 
потрібні категорії) 

  Іноземні громадяни 

  Фізичні особи 

юридичні особи Фізичні особи підприємці 

Юридичні особи 

Платність послуги (або вкажіть 
вартість) 

безкоштовно Безкоштовно 

  

Строк надання послуги (указати 
кінцевий строк надання послуги з 
моменту подання заяви до 
отримання результату} 

30 днів 

Способи отримання результату  відправляється поштою  

Перелік документів для отримання 
послуги (вказати назви 
документів, долучити, у разі 
наявності, шаблони, зразки 
документів та інструкції щодо їх 
заповнення, з чітким посиланням 
до якого .документу вони 
відносяться) 

список тренерсько-викладацького складу,  списковий склад 
спортсменів, характеристика спортивної бази, характеристика 
житлового приміщення, наявність спеціального інвентарю та 
обладнання, характеристика харчоблока, характеристика 
обладнання та приміщення призначених для проведення 
реабілітаційно-відновлювальних заходів  

Законодавчі акти, що 
передбачають надання послуги 
(вказати найменування акту та 
посилання на відповідну сторінку 
rada.gov.ua) 

постанова Кабінету Міністрів України  від 07 вересня 2011 року                   
№ 948 "Про затвердження Положення про центр олімпійської 
підготовки" 

Результат надання (ліцензія, 
сертифікат, довідка або інший 
документ за встановленою 
формою) 

 наказ про надання статусу центра олімпійської підготовки 

Підстави для відмови (якщо 
існують, то вкажіть які) 

не  відповідність вимогам  Відсутні 

  

Порядок оскарження оскаржується в установленому порядку 

Де отримати (контакти: адреса, 
телефон, часи прийому) 

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601 

2891450 

 8.00 - 17.00 год. п-ч., п. 8.00-15.45 

Сфера надання    

5.3 

  

Послуга надається ЦНАП   

 ні  

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНА 

картка адміністративної послуги 

   
Назва послуги надання закладу  оcвіти статусу закладу спеціалізованої освіти 

спортивного  профілю із специфічними умовами навчання 

Суб'єкт надання /назва ОВВ та інших 
суб'єктів надання) 

Міністерство молоді та спорту України 

Категорія отримувача (оберіть потрібні 
категорії) 

  Іноземні громадяни 

  Фізичні особи 

юридичні особи Фізичні особи підприємці 

Юридичні особи 

Платність послуги (або вкажіть вартість) безкоштовно Безкоштовно 

  
Строк надання послуги (указати кінцевий 
строк надання послуги з моменту 
подання заяви до отримання результату} 

30 днів 

Способи отримання результату  відправляється поштою  
Перелік документів для отримання послуги 
(вказати назви документів, долучити, у 
разі наявності, шаблони, зразки 
документів та інструкції щодо їх 
заповнення, з чітким посиланням до якого 
.документу вони відносяться) 

 характеристика спортивної бази, характеристика житлового 
приміщення, власної медичної частини, інформація про стан 
фінансування  

Законодавчі акти, що передбачають 
надання послуги (вказати найменування 
акту та посилання на відповідну сторінку 
rada.gov.ua) 

стаття 11 Закону України "Про фізичну куль туру і спорт" ,постанова 
Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2011 року № 1354 "Про 
затвердження Порядку надання закладу освіти статусу закладу  
спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними 
умовами навчання" (зі змінами) 
 
 

Результат надання (ліцензія, сертифікат, 
довідка або інший документ за 
встановленою формою) 

 наказ  про надання статусу закладу спеціалізованої освіти  
спортивного профілю із специфічними умовами навчання 

Підстави для відмови (якщо існують, то 
вкажіть які) 

не  відповідність критеріям  Відсутні 

  
Порядок оскарження оскаржується в установленому порядку 
Де отримати (контакти: адреса, 
телефон, часи прийому) 

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601 

2891450 

8.00 - 17.00 год .п-ч., п. 8.00-15.45 
Сфера надання    

5.3 

  
Послуга надається ЦНАП   

 ні  

 

 

 

 

 

 



 


