
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства молоді  

та спорту України  

від                             №     

 

ПЕРЕЛІК 

інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, 

розпорядником якої є Міністерство молоді та спорту України 

Назва інформації, яка 

підлягає оприлюдненню у 

формі відкритих даних 

Формат 

даних 
Періодичність 

оновлення 
Відповідальний структурний 

підрозділ 

 

1 2 3 4 

1. Довідник підприємств, 

установ, організацій, що 

належать до сфери 

управління 

Мінмолодьспорту, у тому 

числі їх ідентифікаційні коди 

в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, 

офіційні вебсайти, адреси 

електронної пошти, номери 

телефонів, місцезнаходження 

XLS(X) Щокварталу 

або 

позапланово 

Відділ інвестицій та розвитку 

спортивної інфраструктури 

2. Інформація про структуру 

(організаційну структуру) 

Мінмолодьспорту 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ кадрового забезпечення 

управління роботи з 

персоналом 

3. Нормативи, що 

затверджуються та 

підлягають оприлюдненню 

відповідно до закону 

Мінмолодьспортом 

XLS(X) Щопівроку або 

позапланово 

Відділ контролю, діловодства 

та звернень громадян 

4. Звіти, у тому числі щодо 

задоволення запитів на 

інформацію 

XLS(X) Щомісяця Відділ контролю, діловодства 

та звернень громадян 

5. Реєстр наборів даних, що 

перебувають у володінні 

Мінмолодьспорту 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Сектор з питань 

реформування 

6. Адміністративні дані в 

значенні Закону України 

“Про державну статистику”, 

що збираються 

(обробляються) та 

підлягають оприлюдненню 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ дитячо-юнацького та 

резервного спорту 

департаменту олімпійського 

спорту 



2 
 

 

1 2 3 4 

відповідно до вимог закону 

Мінмолодьспортом 

7. Переліки нормативно-

правових актів, актів 

індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), 

прийнятих 

Мінмолодьспортом, проекти 

нормативно-правових актів, 

розроблених 

Мінмолодьспортом 

XLS(X), 

JSON 

Щотижня Відділ взаємодії з 

громадськістю та засобами 

масової інформації 

8. Переліки регуляторних 

актів із зазначенням дати 

набрання чинності, строку 

проведення базового, 

повторного та періодичного 

відстеження їх 

результативності та 

інформації про джерело їх 

оприлюднення 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ правової роботи 

юридичного управління 

 

9. План діяльності з 

підготовки проектів 

регуляторних актів із 

зазначенням видів і назв 

проектів, цілей їх прийняття, 

строків підготовки проектів, 

найменування органів і 

підрозділів, відповідальних 

за розроблення проектів, 

дати їх внесення на розгляд 

регуляторного органу та 

посилання на джерело 

оприлюднення 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ правової роботи 

юридичного управління 

 

10. Інформація про 

нормативно-правові засади 

діяльності Мінмолодьспорту 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ правової роботи 

юридичного управління 

 

11. Фінансова звітність 

суб’єктів господарювання 

державного сектору 

економіки 

XLS(X), ZIP, 

XML 

Щокварталу Відділ економіки державних 

підприємств департаменту 

економіки та фінансів 

12. Річні зведені основні 

фінансові показники 

виконання фінансових 

планів підприємств 

державного сектору 

економіки 

XLS(X), ZIP, 

XML 

Щороку Відділ економіки державних 

підприємств департаменту 

економіки та фінансів 
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13. Інформація про отримане 

майно (обладнання, 

програмне забезпечення) у 

рамках міжнародної 

технічної допомоги 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ господарського та 

інформаційно-технічного 

забезпечення 

14. Інформація із системи 

обліку публічної інформації 

XLS(X) Щомісяця Відділ контролю, діловодства 

та звернень громадян 

15. Результати 

інформаційного аудиту 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ взаємодії з 

громадськістю та засобами 

масової інформації 

16. Реєстр визнаних видів 

спорту в Україні 

XLS(X) Щопівроку або 

позапланово 

Відділ масового спорту 

департаменту фізичної 

культури та неолімпійських 

видів спорту 

17. Реєстр спортивних 

рекордів з визнаних в 

Україні видів спорту 

XLS(X) Щокварталу 

або 

позапланово 

Відділ єдиноборств, складно-

координаційних та 

стрілецьких літніх 

олімпійських видів спорту 

департаменту олімпійського 

спорту 

18. Списки спортсменів 

України з олімпійських видів 

спорту, які посіли перше-

шосте місце на офіційних 

міжнародних змаганнях 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ циклічних та 

швидкісно-силових літніх 

олімпійських видів спорту 

департаменту олімпійського 

спорту 

19. Інформація про 

національні збірні команди 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Департамент олімпійського 

спорту, 

департамент фізичної 

культури та неолімпійських 

видів спорту 

20. Рейтинги з 

неолімпійських та 

олімпійських видів спорту 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ аналітичного, науково-

методичного забезпечення 

збірних команд та 

олімпійської підготовки 

департаменту олімпійського 

спорту, 

відділ пріоритетних 

неолімпійських видів спорту 

департаменту фізичної 

культури та неолімпійських 

видів спорту 

21. Єдиний електронний 

реєстр спортивних споруд 

XLS(X) Щороку Відділ інвестицій та розвитку 

спортивної інфраструктури за 

поданням структурних 

підрозділів молоді та спорту 

обласних, Київської та 
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Севастопольської міських 

державних адміністрацій 

22. Інформація про 

проведення щорічного 

оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

України 

XLS(X) Щороку Відділ моніторингу фізичної 

культури департаменту 

фізичної культури та 

неолімпійських видів спорту 

23. Списки спортсменів з 

неолімпійських видів спорту, 

які посіли перше-третє місце 

на офіційних міжнародних 

змаганнях 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ пріоритетних 

неолімпійських видів спорту 

департаменту фізичної 

культури та неолімпійських 

видів спорту  

24. Єдиний календарний 

план фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів на відповідний рік 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ циклічних та 

швидкісно-силових літніх 

олімпійських видів спорту 

департаменту олімпійського 

спорту, 

відділ пріоритетних 

неолімпійських видів спорту 

департаменту фізичної 

культури та неолімпійських 

видів спорту 

25. Інформація про 

присвоєння спортивних 

звань з видів спорту, 

визнаних в Україні 

XLS(X) Щомісяця Відділ нагород та спортивних 

звань управління роботи з 

персоналом 

26. Інформація про систему 

відбору до складу 

національної збірної 

команди для участі у 

головних змаганнях з 

олімпійських видів спорту 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Департамент олімпійського 

спорту 

27. Інформація про склад 

національної збірної 

команди різних вікових груп 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Департамент олімпійського 

спорту, 

департамент фізичної 

культури та неолімпійських 

видів спорту 

28. Правила змагань з видів 

спорту 

XLS(X) Щомісяця або 

позапланово 

Відділ контролю, діловодства 

та звернень громадян 

29. Інформація про 

антидопінгову діяльність 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Сектор з питань запобігання 

використанню допінгу у 

спорті 

30. Перелік дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл та шкіл 

вищої спортивної 

майстерності 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ дитячо-юнацького та 

резервного спорту 

департаменту олімпійського 

спорту 
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31. Звіт з фізичної культури і 

спорту 

XLS(X), ZIP Щороку Відділ моніторингу фізичної 

культури департаменту 

фізичної культури та 

неолімпійських видів спорту  

32. Звіт про діяльність 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

(спеціалізованих дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

олімпійського резерву) 

XLS(X), ZIP Щороку Відділ дитячо-юнацького та 

резервного спорту 

департаменту олімпійського 

спорту 

33. Звіт школи вищої 

спортивної майстерності 

XLS(X), ZIP Щороку Відділ дитячо-юнацького та 

резервного спорту 

департаменту олімпійського 

спорту 

34. Навчальні програми з 

видів спорту 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Департамент олімпійського 

спорту, 

департамент фізичної 

культури та неолімпійських 

видів спорту 

35. 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, науково-

методичного та методичного 

забезпечення збірних команд 

України 

XLS(X) Щороку або 

позапланово 

Відділ дитячо-юнацького та 

резервного спорту 

департаменту олімпійського 

спорту 

Завідувач сектору з питань реформування              Руслан СІРОБАБА 
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