
Присвоєння спортивних розрядів 
спортсменам: "Кандидат у майстри спорту 
України" та І спортивний розряд

Строк надання послуги

 30 календарних днів згідно Закону України "Про адміністративні послуги"

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді 
та спорту Харківської міської ради

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Лист-клопотання суб'єкту фізичної культури і спорту, керівника ДЮСШ, комітету, 
спортивної федерації;

1. 

Згода тренера (тренера-викладача) на обробку персональних даних:2. 
- дорослі3. 
- діти4. 
Фотокопія протоколу або витягу з протоколу відповідних офіційних змагань (для ігрових 
видів спорту - копії протоколів змагань, що засвідчують участь спортсена не меньше 
ніж у 50 відсотках ігор за календарем змагань) за підписом підтверджуючих виконаний 

5. 



результат:
- головного судді і трьох суддів не нижче першої категорії (для Кандидатів у майстри 
спорту України);

6. 

- головного судді і трьох суддів не нижче другої категорії (для І спортивног розряду);7. 
- спортивної федерації з відповідного виду спорту;8. 
Фотокопія першої та другої сторінок паспорту громадянина України або свідоцтва про 
народження, завірені печаткою;

9. 

Фотокартка 3х4 см (для Кандидатів у майстри спорту України).10. 

Спосіб отримання послуги

Особисто або уповноваженим представником за наявності документа, що посвідчує 
повноваження, та документа, що посвідчує особу 

Результат надання адміністративної послуги

Присвоєнння спортивних розрядів спортсменам "Кандидат у майстри спорту України " та І 
спортивний розряд

Додаткова iнформацiя

Строк дії адміністративного акту:

Спортивні розряди в індивідуальних видах спорту мають термін дії - 2 роки, в ігрових видах 
спорту - 4 роки.

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Наказ Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту №3186 від 06.09.2007р. "Про 
затвердження Єдиної спортивної класифікації з не олімпійських видів спорту" зі 
змінами

•

Наказ Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту №582 від 11.10.2013р. "Про 
затвердження Положення про єдину спортивну класифікацію України"

•



Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Наказ Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради "Про 
присвоєння 1-го спортивного розряду та розряду "Кандидат у майстри спорту України" 
від 22.08.2014 №76

•

Наказ Департаменту у справах молоді та спорту Харківської ОДА "Щодо надання 
повноважень Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради" 
від 06.08.2014 №66

•

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Невиконання кваліфікаційних норм та вимог з виду спорту;1. 
Ненадання повного пакету документів;2. 
Недотримання терміну подачі документів.3. 


