
 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про затвердження Переліку інформації, 
яка підлягає оприлюдненню у формі 
відкритих даних, розпорядником якої є 
Міністерство молоді та спорту України

Відповідно до статті 10¹ Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 
№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних»

   
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі 
відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство молоді та спорту України, 
що додається.

2. Працівникам самостійних структурних підрозділів, відповідальним за 
формування інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, 
надавати відповідну інформацію відділу взаємодії з громадськістю та засобами 
масової інформації для розміщення на офіційному вебсайті Міністерства молоді 
та спорту України та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

3. Покласти персональну відповідальність на керівників відповідних 
структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України за 
достовірність і актуальність інформації, що підлягає оприлюдненню на 
Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

4. Сектору з питань реформування здійснювати аналітично-
консультативний супровід щодо розміщення інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих даних, на єдиному державному вебпорталі 
відкритих даних.

5. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 
молоді та спорту України.
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6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та 
спорту України від 13 березня 2019 року № 1276 «Про затвердження Переліку 
інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, 
розпорядником якої є Міністерство молоді та спорту України». 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар Міністерства
молоді та спорту України Олексій  ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
 __________ № __________

ПЕРЕЛІК 
інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є

Міністерство молоді та спорту України 

№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

1. Довідник підприємств, установ 
(закладів) та організацій Міністерства 
молоді та спорту України та 
підпорядкованих організацій, у тому 
числі їх ідентифікаційних кодів, 
офіційних вебсайтів, адрес 
електронної пошти, телефонів та адрес 

Відділ інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури

Департамент молодіжної політики

Департамент олімпійського спорту

ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

2. Інформація про організаційну 
структуру Міністерства молоді та 
спорту України 

Управління роботи з персоналом
Постарнак Олена Володимирівна 

ТХТ,
DOC(X), PDF

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

3. Нормативи, що затверджуються 
Міністерством молоді та спорту 
України  
(накази Мінмолодьспорту)

Відділ контролю, діловодства та 
звернень громадян
Княгницька Юлія Михайлівна
Борщенко Олена Василівна
Головний спеціаліст з 
антикорупційних питань

PDF

ТХТ,
DOC(X), PDF

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін



№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

4. Звіти, в тому числі щодо задоволення 
запитів на публічну інформацію 
(інформація про кількість звернень 
громадян та запитів на публічну 
інформацію, що надійшли до 
Міністерства)
(підсумкові звіти про виконання 
договорів та обсяг використання 
бюджетних коштів)

(звіт про виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом у молодіжній 
сфері, сфері фізичної культури і 
спорту)

Відділ контролю, діловодства та 
звернень громадян
Скора Тетяна Анатоліївна

Головний спеціаліст з 
антикорупційних питань

Відділ міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції 
Аранжій Анна Миколаївна

XLS(X)

DOC (X)

XLS(X)

Щомісяця, 
щороку

Щомісяця, 
щороку

Щокварталу, 
щороку

5. Інформація про систему обліку, види 
інформації, яка зберігається 
Міністерством молоді та спорту 
України  

Сектор з питань реформування ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

6. Реєстр наборів даних, що перебувають 
у володінні Міністерства молоді та 
спорту України

Сектор з питань реформування ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

7. Адміністративні дані в 
значенні Закону України «Про 
державну статистику», що збираються 

1. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Сербіна Ганна Володимирівна

PDF Щороку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12


№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

(обробляються) та підлягають 
оприлюдненню  Міністерством молоді 
та спорту України  відповідно до 
вимог закону (результати 
соціологічного дослідження)

2. Відділ національно-патріотичного 
виховання 
Коновалюк Ольга Олександрівна

ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше трьох 
робочих днів з 
дня отримання 

результатів 
дослідження

8. Нормативно-правові акти, акти 
індивідуальної дії (крім 
внутрішньоорганізаційних), прийняті 
Міністерством молоді та спорту 
України, проєкти рішень, що 
підлягають обговоренню, інформація, 
визначена законодавством  про засади 
регуляторної політики 

1. Департамент олімпійського спорту
Гайріян Нельсон Юрійович

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Панченко Людмила Володимирівна 

3. Департамент молодіжної політики     
Бєляєва Ірина Іванівна

4. Департамент економіки та фінансів
Левченко Оксана Леонідівна

5. Відділ національно-патріотичного 
виховання (результати соціологічного 
дослідження) 
Коновалюк Ольга Олександрівна

6. Відділ міжнародного 
співробітництва та європейської 
інтеграції 
Ліхтецька Ірина  Станіславівна

ТХТ,
DOC(X), PDF

Не пізніше трьох 
робочих днів з 
дня прийняття 
нормативно-

правового акта



№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

9. Інформація про нормативно-правові 
засади діяльності

Юридичне управління ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше десяти 
робочих днів з 
дня прийняття 
нормативно-

правового акта
10. Фінансова звітність підприємств, 

установ та організацій, що належать до 
сфери управління Міністерства молоді 
та спорту України

Департамент економіки та фінансів 
Трохіна Світлана Олексіївна

XLS(X) Щокварталу, 
щороку

11. Переліки регуляторних актів із 
зазначенням дати набрання чинності, 
строку проведення базового, 
повторного та періодичного 
відстеження їх результативності та 
інформації про місце їх оприлюднення

1. Департамент олімпійського спорту
Гайріян Нельсон Юрійович

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Панченко Людмила Володимирівна

3. Департамент економіки та фінансів
Музика Юрій Леонідович

4. Відділ інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури

5. Відділ міжнародного 
співробітництва та європейської 
інтеграції 
Аранжій Анна Миколаївна

ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше трьох 
робочих днів з 
дня прийняття 
нормативно-

правового акта



№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

12. Звіти про виконання фінансових 
планів підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери 
управління Міністерства молоді та 
спорту України

Департамент економіки та фінансів 
Трохіна Світлана Олексіївна

XLS(X) Щокварталу, 
щороку 

13. План діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів із зазначенням 
видів і назв проєктів, цілей їх 
прийняття, строків підготовки 
проєктів, найменування органів і 
підрозділів, відповідальних за 
розроблення проєктів регуляторних 
актів, дату їх внесення на розгляд 
регуляторного органу та посилання на 
місце оприлюднення

Департамент олімпійського спорту

Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту

Департамент молодіжної політики

Департамент економіки та фінансів

Відділ інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури

ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше десяти 
робочих днів з 
дня прийняття 
нормативно-

правового акта

14. Інформація про отримане майно 
(обладнання, програмне забезпечення) 
у рамках міжнародної технічної 
допомоги

1. Відділ бухгалтерського обліку та 
звітності 
Трип'ядько Анна Володимирівна

2. Відділ міжнародного 
співробітництва та європейської 
інтеграції 
Аранжій Анна Миколаївна

ТХТ,
DOC(X), PDF

XLS(X)

не пізніше 25 
числа місяця, 
наступного за 
кварталом, в 

якому внесені 
дані

Щороку



№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

3. Відділ господарського та 
інформаційно-технічного 
забезпечення
Куриленко Наталія Вікторівна
Ткаченко Олена Валеріївна

ТХТ,
DOC(X), 

PDF,
XLS(X)

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

15. Інформація про напрями діяльності та 
контакти молодіжних центрів праці в 
Україні 

Департамент молодіжної політики     
Бєляєва Ірина Іванівна

ТХТ,
DOC(X), PDF

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін
16. Реєстр визнаних видів спорту в 

Україні 
Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Семисалов Сергій Володимирович

ТХТ,
DOC(X), PDF

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін
17. Реєстр спортивних рекордів з визнаних 

в Україні видів спорту 
Департамент олімпійського спорту
Цигиця Олена Леонідівна

XLS(X) Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін
18. Єдина спортивна класифікація України 1. Департамент олімпійського спорту

Мирський Леонід Михайлович

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Семисалов Сергій Володимирович
Ребрина Андрій Анатолійович

DOC(X), PDF Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

19. Списки спортсменів України з 
олімпійських видів спорту, які посіли 
перше – шосте місце  на офіційних 
міжнародних змаганнях 

Департамент олімпійського спорту
Мирський Леонід Михайлович

XLS(X) Щороку 



№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

20. Інформація про національні збірні 
команди України

1. Департамент олімпійського спорту
Мирський Леонід Михайлович

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Душинська Олеся Вікторівна
Ребрина Андрій Анатолійович

XLS(X),
DOC(X), PDF

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

21. Рейтинги з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту

1. Департамент олімпійського спорту
Мирський Леонід Михайлович

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Ребрина Андрій Анатолійович

XLS(X),
DOC(X), PDF

Щороку 

22. Єдиний електронний реєстр 
спортивних споруд

Відділ інвестицій та розвитку 
спортивної інфраструктури за 
поданням структурних підрозділів 
молоді та спорту обласних, Київської 
міської державних адміністрацій 

ТХТ, 
DOC(X),PDF,

XLS(X),
XML,

CSV або 
посилання на 
Базу даних у 

вигляді 
програмного 
забезпечення 

«АРМ 
Оператор» 

(у разі 
необхідності)

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін



№
з/п

Назва інформації, яка підлягає 
оприлюдненню у формі відкритих 

даних

Відповідальний структурний 
підрозділ, відповідальна особа

Структура 
набору даних 

(формат)

Періодичність 
оновлення

23. Інформація про проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготовленості 
населення України

Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Сербіна Ганна Володимирівна

PDF Щороку 

24. Інформація про проведення 
статистичних спостережень у сфері 
фізичної культури і спорту, списки 
спортсменів України з неолімпійських 
видів спорту, які посіли перше – третє 
місце на офіційних міжнародних 
змаганнях

Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Сербіна Ганна Володимирівна 
(статистичні спостереження)
Ребрина Андрій Анатолійович 
(списки спортсменів)

PDF

XLS(X)

Щороку

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін
25. Єдиний календарний план 

фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 
відповідний рік

Департамент олімпійського спорту
Мирський Леонід Михайлович

XLS(X) Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

26. Інформація про систему відбору до 
складу національної збірної команди 
України для участі у головних 
змаганнях з олімпійських видів спорту

Департамент олімпійського спорту
Федюшина Тетяна Андріївна

PDF Щороку 

27. Інформація про склад національної 
збірної команди України різних 
вікових груп

1. Департамент олімпійського спорту
Мирський Леонід Михайлович

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Душинська Олеся Вікторівна
Ребрина Андрій Анатолійович

XLS(X),
DOC(X), PDF

Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін
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28. Правила змагань з видів спорту 1. Департамент олімпійського спорту
Цигиця Олена Леонідівна

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Семисалов Сергій Володимирович
Ребрина Андрій Анатолійович

DOC(X), PDF Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін

29. Інформація про антидопінгову 
діяльність 

Департамент олімпійського спорту
Маріуц Олександр Петрович

DOC(X), PDF Щороку 

30. Перелік дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл та шкіл вищої спортивної 
майстерності 

Департамент олімпійського спорту
Каратєєва Наталія Віталіївна 

XLS(X) Щороку

31. Звіт за формою № 5-ФК Департамент олімпійського спорту
Каратєєва Наталія Віталіївна

XLS(X) Щороку

32. Звіт за формою № 8-ФК Департамент олімпійського спорту
Каратєєва Наталія Віталіївна

XLS(X) Щороку

33. Освітні програми з видів спорту 1. Департамент олімпійського спорту
Каратєєва Наталія Віталіївна 

2. Департамент фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту
Семисалов Сергій Володимирович
Ребрина Андрій Анатолійович

DOC(X), PDF Не пізніше трьох 
робочих днів з 

дня внесення змін
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34. Рейтинги серед шкіл вищої спортивної 
майстерності, спеціалізованих дитячо-
юнацьких закладів спортивного 
профілю та дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, нормативно-правові 
акти, розпорядчі документи з питань 
розвитку олімпійського спорту, 
дитячо-юнацького та резервного 
спорту.   

Департамент олімпійського спорту
Каратєєва Наталія Віталіївна

XLS(X),
DOC(X), PDF

Щороку
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