
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Новоукраїнського  

міського голови 

від 25 червня 2020 року № 106 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 93 

Присвоєння ІІ та ІІІ спортивного розряду  

 

Відділ сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету  

Новоукраїнської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  27100, Кіровоградська область, місто 

Новоукраїнка,  

вул. Покровська, 72 

2 Інформація щодо 

режиму роботи  

Понеділок-п’ятниця з 8.00 – 17.00, перерва з 12.00 

до 13.00, субота, неділя вихідний 

3 Телефон / факс, 

електронна  адреса, 

офіційний веб-сайт  

Телефон/факс 066-508-02-45, е-пошта: vsms@nu-

rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 

послуги 

4 Закони України Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 

11.10.2013 року № 582 "Про затвердження 

положення про Єдину спортивну класифікацію 

України" 

Умови отримання адміністративної послуги 

5 Підстава для 

отримання  

Виконання спортивного нормативу відповідно до 

положення про Єдину спортивну класифікацію 

України 

6 Перелік необхідних 

документів 

1. Заява фізичної особи, яка виконала норматив. 

2. Протокол відповідних змагань. 

3. Завірена копія паспорта заявника - громадянина 

України. 

4. Завірена копія ідентифікаційного номеру 

заявника. 

5. Заява на згоду використання персональних 

даних заявника. 

6. Картка спортсмена. 

7 Спосіб подання 

документів  

Заява та документи подаються заявником 

особисто або уповноваженою ним особою у 

паперовій формі 

 



8 Платність 

(безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

9 Строк надання  Розгляд документів та видачу наказу про 

присвоєння розряду проводиться протягом 30 днів 

з дня подання повного пакету документів  

10 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Подання неповного пакету документів; 

невідповідність поданих документів вимогам 

чинного законодавства; 

подання недостовірних даних 

11 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Видається наказ начальника відділу сім’ї, молоді 

та спорту. 

Видача посвідчення про присвоєння спортивного 

розроду. 

12 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про результат надсилається 

суб’єкту звернення у спосіб, зазначений в описі 

вхідного пакета документів (телефоном, на 

електронну адресу чи іншими засобами 

телекомунікаційного зв’язку).  

Відмова у наданні адміністративної послуги 

надається одержувачу письмово з посиланням на 

чинне законодавство, з мотивацією відмови та 

роз’ясненням порядку оскарження. 

Отримання результату – заявником особисто або 

уповноваженою ним особою / подання 

скеровується до суду для прийняття судом 

остаточного рішення 

 

______________________________________________ 
 


