
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. начальника 
управління молоді та спорту 
обласної державної

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01253 
адміністративної послуги

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам «Кандидат у майстри 
спорту України» та І спортивний розряд

Управління молоді та спорту

1. Інформація про ЦНАП 
(місце подання документів 
та отримання результату 
послуги)

ЦНАП та ТП м. Львова
Основний офіс ЦНАП: пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони
Ратуші), м. Львів, 79006
телефон: (032) 297-57-95
ел. пошта: service.center@lvivcily.gov.на
їїttp:// wwvv.city-adm.lviv.ua
Територіальні підрозділи ЦНАП:
вул. К. Левицького, 67, м. Львів, 79017
вул, І, Виговського, 32, м. Львів, 79022
вул. Генерала Чупринки, 85, м. Львів, 79057
пр. Червоної Калини, 72а, м. Львів, 79066
вул. М. Хвильового, 14а, м. Львів, 79068
вул. Т. Шевченка, 374, м. Львів, 79069
смт. Рудне, вул. Грушевського, 55, 79493
смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2-А, 79491
м. Винники, вул. Галицька, 12, 79495
м. Дубляни, вул. Т. Шевченка, 4, 80381
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, вівторок, четвер: 09:00- 18:00
середа: 09:00 - 20:00
п’ятниця, субота: 09:00- 16:00
без перерви на обід

ЦНАП та ТП м. Дрогобич
Основний офіс ЦНАП: вул. Бориславська, 8-А, м. Дрогобич, 
82100
тел.: (324) 419 504, 068 81 399 09
Веб-сайт: https://drohobych-rada.ftov.ua/viddily-sekt.ory/cnap/, 
ел. пошта: cnap@drohobych-rada.gov.на
Графік прийому субєктів звернень: 
понеділок, середа, четвер: 08:00— 16:00 
вівторок: 08:00-20:00
п’ятниця, субота: 08:00 - 15:00
без перерви на обід
Територіальний підрозділ ЦНАП:
вул. Мазепи, 8, м. Стебник, 82170,
тел.: 067 758 8112
Графік прийому суб’єктів звернень: 
понеділок-четвер: 08:00 - 17:00,

adm.lviv.ua
https://drohobych-rada.ftov.ua/viddily-sekt.ory/cna


п’ятниця: 08:00- 15:45
обідня перерва: 12:00-12:45

ЦИАП м.Червоиоград
вул. Шевченка, 27, м. Червоноград, 80100
тел.: (03249) 48 100; (03249) 48 060
вебсайт: https://www.chg.gov.ua ел. пошта: cnap80100@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, середа, четвер: 08:00-17:15
вівторок: 08:00-20:00
п’ятниця: 08:00-16:00
без перерви на обід

ЦНАП м. Стрий
вул. Шевченка, 71, м. Стрий, 82400
тел.: (03245)71485
вебсайт: https://stryi-rada.aov.Lia ел. пошта: stryi.cnap@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень: 
понеділок-четвер: 08:00 - 16:00, 
п’ятниця: 08:00- 15:00 
без перерви на обід

ЦНАП м. Трускавець
вул. Бориславська, 1, м. Трускавець, 82200
Тел.:(03247 ) 53 150
вебсайт: https://tmr.gov.ua ел. пошта: cnaptmr@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок-четвер: 09:00-17:00 
п’ятниця: 09:00-16-00
без перерви на обід

ЦНАП м. Борислав
вул. Шевченка, 42, м. Борислав, 82300
тел.: (03248) 42 025
вебсайт: https://boryslavrada.gov.ua//ел. пошта: 
cnap.boryslav@gmail.com
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, середа, четвер: 08:00-16:00
вівторок: 08:00-20:00 
пятниця:08:00-15:00
без перерви на обід

ЦНАП м. Самбір
пл. Ринок, 1, м. Самбір, 81400
тел.: 098 275 60 20
вебсайт: https://sanibircity.gov.ua/ ел.пошта:
cnap.sambir@gmail.com
Графік прийому субєктів звернень: 
понеділок, середа: 09:00-18:00 
вівторок, четвер: 12:00 20:00 
п’ятниця: 09:00-17:00
без перерви на обід

ЦНАП м. Новий Розділ
вул. Грушевського, 24, м. Новий Розділ, 81652 
Тел.: (03261) 3-04-02; (03261) 3-04-17 
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ел.пошта: cnap.shidnitoa@4kr.net
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, середа, четвер : 09:00 - 17:00,
вівторок : 09:00 - 20:00
п’ятниця: 09:00 - 16:00
без перерви на обід.

Центр надання адміністративних послуг Бродівської 
міської ради
80600, Львівська обл., Золочівський район, м. Броди, вул. їв.
Франка, 41
тел: (03266)2-64-66)
вебсайт: http://biody.cnap.gromada.org.ua
ел.пошта: brody-cnap@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок: з 9:00 до 16:00
вівторок: з 9:00 до 20:00
середа: з 9:00 до 16:00
четвер з 9:00 до 16:00 
п’ятниця з 9:00 до 16:00
субота з 9:00 до 16:00
без перерви на обід

Відділ надання адміністративних послуг Буської міської 
ради
80500, Львівська обл., Золочівський район, м.Буськ, вул.
Львівська, 2
тел.(03264)2-13-72
вебсайт: https://busk-miskrada.gov.ua/
ел.пошта: спар buskmr@ukr.net
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок: з 9:00 до 16:00
вівторок: з 9:00 до 16:00
середа: з 9:00 до 16:00
четвер з 9:00 до 20:00 
п’ятниця з 9:00 до 16:00
субота з 9:00 до 16:00
без перерви на обід

Відділ «Центр надання адміністративних послуг 
Заболотцівської сільської ради»
80630, Львівська область, Золочівський район, с. Заболотні, 
вул. Шевченка, З
Тел.: 0-800-301-015
вебсайт: http://zabolotcivska-gromada.gov.ua
ел. пошта: zabolotci_cnap@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 11.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 18.00
Субота: вихідний
Неділя: вихідний
Без перерви на обід

mailto:itoa@4kr.ne
http://biody.cnap.gromada.org.ua
mailto:brody-cnap@ukr.net
https://busk-miskrada.gov.ua/
mailto:buskmr@ukr.net
http://zabolotcivska-gromada.gov.ua
mailto:zabolotci_cnap@ukr.net


Вебсайт: https://novyyrozdil-gromada.gov.ua/cnap ел. нош га: 
cnapnr@ukr.net, cnapnr@gmail.com
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 09:00-17:00
вівторок: 09:00 20:00
без перерви на обід

ЦНАП м. Моршин
Вул. Привокзальна, 63, м. Моршин, 82482
Тел.: (03260) 60 691
вебсайт: https://morshyn-rada.gov.ua/vikonavelii-organi-
radi/cnap/ ел. пошта: znap morshyn@ukr.nel
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, середа, четвер, пятниця: 09:00- 17:00, 
вівторок: 9.00-20.00, субота: 9.00-16.00
без перерви на обід

ЦНАП м. Золочів
вул. Чорновола, 3, м. Золочів, 80700
тел.: (03265) 4 20 47
вебсайт: https://zlmr.gov.ua/index.php/zlikh/2022-02-01-15-14-
31 ел.пошта: zolochiv-cnap@i.ua
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, середа, четвер, пятниця, субота: 09:00-17:00
вівторок: 9.00 -20.00
без перерви на обід

ЦНАП м. Яворів
вул. Львівська, 10, м. Яворів, 81000
тел.: (03259) 23 388
вебсайт: https://yavoriv-rada.ftov.ua/centr-nadannya-
administrativnih-poslug-10-46-16-02-06-2021/
ел пошта: cnapyavoriv@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок: 09:00-20:00
вівторок, середа, четвер: 9.00 -17.00
пятниця: 09-16:45
без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг МсденицькОЇ 
селищної ради
82160, Львівська область, Дрогобицький район, смт.
Меденичі, вул. Шкільна, 16.
Телефон: (03270) 47-05-77
Веб-сайт: https://medenYcka-groniadti.gov.ttii/
Електронна адреса: cnap.medenvckaotg@gmail.co.ni
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, середа, четвер, п’ятниця: з 9:00 до 17:00
вівторок з 9:00 до 20:00
без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг Східпицької 
селищної ради
вул. Золота Баня, 3, смт Східниця, Львівська область.
Дрогобицький район, 82391
тел.:( 03248 ) 48-201
вебсайт: https://skhidnysia-rada.gov.ua/
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Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Красненської селищної ради
вул. І.Франка, буд. 5, смт. Красне, Золочівський район.
Львівська область, 80560
Be6caftT:https://krasne-rada.govaia/viddil-cnap-cenir-naclannya-
administrativnih-poslug-16-27-1 1 -24-03-2021 /
ел. пошта: 4407l992@mail.gov.ua
тел: +380985182826
Графік прийому суб'єктів звернень:
понеділок, вівторок, четвер: 09:00-18:00 год.
середа: 09:00 20:00 год.
п’ятниця: 09:00-17:00 год.
без перерви на обід
субота, неділя: вихідний день

Центр надання адміністративних послуг Бібрської міської 
ради
81220, Львівська обл., Львівський р-н, м. Бібрка, вул.
Тарнавського, 22
тел.: (03263)4-32-35
Електронна пошта: спар bmr@ukr.net
Веб-сайт: http://www.bibrka-rada.gov.ua/
Графік прийом}' суб’єктів звернень:
Понеділок: з 09.00 до 18.00
Вівторок: з 09.00 до 18.00
Середа: з 09.00 до 18.00
Четвер: з 09.00 до 1 8.00
П’ятниця: з 09.00 до 17.00
Субота: вихідний
Неділя: вихідний
Перерва на обід: 13:00- 13:45

Центр надання адміністративних послуг Глипяпської 
міської ради
Вул. Шевченка, 38, м. Глиняни, Львівського району,
Львівської області, 80720
Тел: (067)295 2911
Веб-сайт: https://lilvniaiiy-rada.gov.ua/
Електронна пошта: hlyniany.cnap@ukr.ne
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок: 09-20
Вівторок середа, четвер, пятниця: 09-16.00
Без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг І'ородоцької 
міської ради
81500, Львівська обл., м. Городок, майдан Гайдамаків 6
Тел.:(0231) 3-02-25
Електронна пошта: gorodok.cnap@gmail.com
Веб-сайт:Ьйр://1іого4ок-гайа.£Оу.иа/ЦНАП
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок, середа, четвер: 09:00 - 1 7:00 
вівторок: 09:00 — 20:00 
п’ятниця:09:00 -• 16:00
субота: 09:00-13:00
без перерви на обід
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неділя: вихідний день

Центр надання адміністративних послуг Давидівської 
сільської ради
Вуя. Незалежності, І а, с. Давидів, Львіського району 
Львівської області, 81151
Тел.: (032) 227-75-47
Веб-сайт: http://davydivska.gromada.org.ua/centr-nadaniiva- 
adininistrativnih-posliig-17-01-22-21-12-2020/
Електронна пошта: davYdiv.cnap@iikr.net
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок, вівторок, середа, пятниця: 09-16.00
Четвер: 09-20
Без перерви на обід

відділ ЦИАП Жовківської міської ради
вул.Львівська, буд. 40, м.Жовква, Львівський район, 
Львівська область, 80300
тел. +380 (97) 970 93 01, державні реєстратори +38 (098) 546 
96 16
вебсайт: www.zhovkva-rada.gov.ua
пошта: cnapzhovkva@ukr.net cnapzhovkva@gmail.coni
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок 08:00-16:00
Вівторок 08:00-20:00
Середа 08:00-16:00
Четвер 08:00-16:00
П’ятниця 08:00-15:00
Субота 08:00-1 5:00
Неділя вихідний
Без обідньої перерви

Центр надання адміністративних послуг Жовтанецької 
сільської ради
вул.Львівська, буд. 2Д, с.Жовтанці, Львівський район, 
Львівська область, 80431 
тел.+380 (66) 831 88 65
вебсайт: zhovtanetska-gromada.gov.ua
пошта: cnap.zhovtantsi@gmail.coni
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок 09:00-17:00
Вівторок 09:00-17:00
Середа 09:00-20:00
Четвер 09:00-17:00
ГГ’ятниця 09:00-17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Без обідньої перерви

Центр надання адміністративних послуг Зимноводівської 
сільської ради
вул. Р. Шухевича, 83, с.Зимна Вода, Львівський р-н, 
Львівська обл., 81110
тел. 295-08-52
веб-сайт: http://zvg.gov.ua/
електронна пошта: cnapzv01@gmail.com
Графік прийому субєктів звернень:
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понеділок: 9.00-17.00 
вівторок:
середа:
четвер:
п’ятниця:
субота:

9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00

вихідний
неділя: вихідний
без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг Кам’янка-
Бузької міської ради
вул. Незалежності, 20А, м.Кам’янка-Бузька, Львівський р-н.
Львівська обл., 80400
тел.: (254) 2-33-35; (068)222-54-89
веб-сайт: http://kbmr.gov.ua
електронна пошта: cnap.kbmr@gmail.com
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок: 10.00-18.00
вівторок: 9.00-17.00
середа: 9.00-17.00
четвер: 10.00-20.00
п’ятниця: 9.00-16.00
субота: 9.00-16.00
неділя: вихідний
без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг Мурованської 
сільської ради
81120, Львівська обл., Львівський р-н., с.Сороки-Львівські, 
вул. Польова, 65 
тел.: (03222) 543222
вебсайт: https://murovanska-groniada.gov.ua/centr-nadaniiya- 
administiati vnih-poslug/
електронна пошта: tsnap.murovane@gmail.com
Графік прийому суб'єктів звернень:

Без перерви на обід

Понеділок: з 9.00 до 17.00
Вівторок: з 9.00 до 17.00
Середа: з 9.00 до 17.00
Четвер: з 8.00 до 16.00
П’ятниця:
Субота:
Неділя:

з 12.00 до 20.00 
вихідний 
вихідний

Центр надання адміністративних послуг
Перемишлянської міської ради
вул. Привокзальна, За, м. Перемишляни, Львівський р-н,
Львівська обл., 81200
тел.: +38068 361 63 14
веб-сайт: https://rada-peremyshlyany.gov.ua/
електронна пошта: peremyshlyany-cnap@ukr.nct
peremcnap@gmail.com
Графік прийому суб’єктів звернень у ЦІЇА1І:
понеділок: 09.00-16.00
вівторок: 09.00-20.00
середа: 09.00-16.00
четвер: 09.00-16.00
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п’ятниця; 09.00-16.00
субота: 09.00-16.00
неділя: вихідний
Без перерви на обід

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”
Пустомитівської міської ради
вул. Грушевського, 46, м. Пустомити, Львівський район.
Львівська область, 81100
тел.: 067 490 0334
веб-сайт: https://pustomyty-gromada.gov.ua/cnap-14-58-55-26-
02-2021/
електронна пошта: cnappyst@gmail.com
Графік прийому суб’єктів звернень у ЦНАП:
понеділок: 13.00-20.00
вівторок: 09.00-16.00
середа: 09.00-16.00
четвер: 09.00-16.00
п’ятниця: 09.00-16.00
субота-неділя: вихідний
Без перерви на обід

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Рава- 
Руської міської ради
Львівська область, Львівський район, місто Рава-Руська, 
вулиця Ярослава Мудрого, З
тел. 091 601 37 05 тел. паспортні послуги 068 142 66 03
веб-сайт: https://rava-mr.gov.ua/
Електронна адреса: rava tsbap@ukr.net
Графік прийому суб‘єктів звернень:
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота з 9.00 до 16.00 
години
Четвер з 9.00 до 20.00 години
Без перерви на обід

Відділ "Центр надання адміністративних
послуг"Солонківської сільської ради
Вул. Центральна, 1, с. Солонка, Львівського району,
Львівської області, 81131
Тел.: (032) 227 1943
Веб-сайт: https://solonkivska-groiTiada.gov.ua
Електронна пош та: tsnapsolonka@gmail.com
Графік прийому суб’єктів звернень:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 08:00-17:00
П’ятниця: 08:00-16:00
Перерва на обід: 13-14 год.

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Щирецької селищної ради
вул. П.Адермаха, буд.б, смт. Щирець, Львівського району
Львівської області, 81160
Тел. +380678259907
Електронна пошта: cnap.shchyrec@gmail.com
Веб-сайт: www.shyrecka-gromada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернень:
Понеділок, вівторок, середа, четвер з 8.00 до 17.00
П’ятниця з 8.00 до 16.00.
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Перерва на обід: 12.00 - 12.45.
Вихідні дні-субота, неділя

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Бісковицької сільської ради
вул.Шкільна,21 с.Воютичі, Симбірського району Львівської
області, 81453
Тел.: 0676755700
вебсайт:, https://biskovYclca-gromada.gov.ua/
ел. пошта: cnapbiskovychi@ukr.net
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця: 08:30 І 7:30,
без перерви на обід
Вихідні дні: субота, неділя

Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Добромильської міської ради
пл. Ринок, 1, м. Добромиль, Симбірського району Львівської
області, 82042
Тел. 096 537 7971
Веб-сайт: https://dobroinylska-gioinada.gov.ua/
електронна пошта: tsnap.dobromy l@gma і I .com
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок, вівторок, четвер, пятниця, субота: 09-16.00
Середа: 09-20
Без перерви на обід

відділ “ЦНАП” Виконавчого комі тету Новокалинівської 
міської ради
пл. Авіації, 1а, м. Новий Калинів Симбірського району,
Львівської обл., 81200
тел.:+380677841705
Веб-сайт: https://novokalynivska-gromada.gov.ua/
ел.пошта : cnapnovkalynivrada@gmail.com
Графік прийому суб’єк тів звернень:
понеділок: 09.00-17.00
вівторок: 09.00-17.00
середа: 09.00-20.00
четвер: 09.00-1700
п’ятниця: 09.00-16.00
субота: 09.00-16.00
неділя: вихідний
Без перерви на обід

Відділ «ЦНАП» Ралівської сільської ради
вул. І. Франка, 28, с. Ралівка, Симбірського району Львівської 
області, 81473
Тел.: 096 382 6485
вебсайт:, https://ralivska-groinada.gov.ua/viddil-cent-nadannya-
administrativnih-poslug- і 3-01 -54-1 1 -02-2021 /
ел. пошта: cnapralivka@ukr.net
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’я тниця: 09:00— 17:00, 
без перерви на обід
Вихідні дні: субота, неділя
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Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Рудківської міської ради
площа Відродження, 1, м. Рудки, Симбірський р-н., Львівська 
обл., 81440
Тел.: 0976312929
Веб-сайт: https://rudkivska-gromacla.gov.ua/viddil-cnap-l  7-12- 
20-15-01-2021
ел. пошта: cnaprudky@ukr.net
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок, вівторок: 09:00-18:00, середа, п’ятниця: 09:00- 
17:00, четвер: 09:00-20:00
Вихідні дні: субота, неділя

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Старосамбірської міської ради
вул. Лева Галицького, буд.40, м.Старий Самбір Симбірського 
району Львівської області, 82000
Тел. +3806789507743
Електронна пошта: cnap.stsambir@ukr.net
Веб-сайт: http://sts-mrada.gov.ua/
Графік прийом}' суб’єктів звернень:
Понеділок, вівторок, середа, четвер з 09:00 до 18:00 
П’ятниця з 09.00 до 17:00
Вихідні дні - субота, неділя

Відділ з питань надання адміністративних послуг та 
державної реєстрації Турківської міської ради
80600, Львівська обл., Симбірський район, м. Турка, вул.
Січових Стрільців, 62
тел: (03269)3-13-28;
вебсайт:Ы1рз: http://turka-mrada.gov.ua
ел.пошта: turkacnap@ukr.net
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок: з 9:00 до 16:00
вівторок: з 9:00 до 16:00
середа: з 9:00 до 19:00
четвер з 9:00 до 16:00 
п’ятниця з 9:00 до 16:00
субота, неділя: вихідний день
без перерви на обід

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Гніздичівської селищної ради
вул. Грушевського, 3, сел. Гніздичів, Стрийський р-н, 
Львівська обл., 81740
Тел.:(03239) 4-81-10
Електронна пошта: tsnaphnzdych і v@ukr.net
Веб.сайт: http://hnizdycliiv.org.ua/
Графік прийому суб’єктів звернень:
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця: 08.30 год. - 16.30 год.. 
Середа: 08.30 год. - 20.00 год., Без перерви на обід.
Вихідний день: субота, неділя

Центр надання адміністративних послуг Грабовецько- 
Дулібівської сільської ради
вул. Шевченка, 133, с.Дуліби, Стрийського району Львівської 
області, 82434
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тел.: 0664705183
вебсайт: h tt р ://gra bo vec к a. g rom a cl a. о rg. 11 a 
ел. пошта: cnapgrabs@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, вівторок, середа: 08:30 - 17:30 
четвер : 08.30 - 20.00
пятниця : 08:30 - 16:15
без перерви на обід

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Жидачівської міської ради
Вул. Шашкевича, 2, м. Жидачів, Стрийського району 
Львівської області, 81700
Тел.: (03239)24 000
вебсайт: h ttps://zh і dacli і v-m isk гасі a. go v .ua/c nap-20-49-09-25-07- 
2020/
ел. nошта: cnapzhydachiv@giriail.com
Графік прийому субєктів звернеш»:
понеділок, вівторок, четвер, пятниця: 08:00 — 17:00. 
середа: 8.00-20.00, субота, неділя -вихідні 
без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг Журавненської 
селищної ради
пл. Бандери, 2, смт. Журавно, Стрийського району Львівської 
області, 81780
вебсайт: https://zhuravnenska-groiTiada.gv.ua 
ел. пошта: cnapzhuravno@gmail.com
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок, вівторок, середа, четвер: 08:00- 17:00, 
п’ятницяа: 8.00-15.45, субота, неділя -вихідні 
перерва на обід: 13.00-13.45 год

Управління надання адміністративних послуг та 
державної реєстрації Миколаївської міської ради 
81600, Львівська область, Стрийський район, м.Миколаїв , 
вул.В. Великого, 6 
тел.: (03241)51-444
Е-маі1: cnap@mykolaivmr.gov.ua
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок:з 9.00 до 16.00
Вівторок: з 9.00 до 17.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 17.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.00 
без перерви на обід 
Субота: вихідний 
Неділя: вихідний

Відділ «Центр надання адмініст ративних послуг» 
Розвадівської сільської ради
81640, Львівська область, Стрийський район, с.Пісочна, 
вул.Шевченка, 114
Тел. (03241) 61-513
E-mail: cnaprozvadiv@ukr.net
Графік прийому субєктів звернень: 
Понеділоісз 9.00 до 16.00
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Вівторок: з 9.00 до 16.00
Середа: з 9.00 до 16.00
Четвер: з 9.00 до 16.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.00
без перерви на обід
Субота: вихідний 
Неділя: вихідний

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Сколівської міської ради.
82600, Львівська область, Стрийський район, м.Сколе, м-н 
Незалежності, 1
Тел. 0968701520
E-mail: cnap.skole@gmail.com
Офіційний сайт: https://skole-rada.gov.iia/
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок:з 9.00 до 16.00
Вівторок: з 9.00 до 20.00
Середа: з 9.00 до 16.00
Четвер: з 9.00 до 16.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.00
без перерви на обід
Субота: вихідний
Неділя: вихідний

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Славської селищної ради
82660, Львівська обл., Стрийський район, смт. Славське, вул.
Івасюка, 24
вебсайт: https://slavska-gromada.gov.iia
ел.пошта: slavske rada@ukr.net
Тел.: 0325142566
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок: з 9:00 до 1 8:00
вівторок: з 9:00 до 20:00
середа: з 9:00 до 18:00
четвер з 9:00 до 18:00 
п’ятниця з 9:00 до 17:00
без перерви на обід 
субота, неділя - вихідні

Центр надання адміністративних послуг Тростяненької 
сільської ради
вул. Зелена, 2, с.Тростянець, Стрийський район. Львівська 
область, 81614.
Тел.: 063 819 7201,(032241)66-155
Веб-сайт: http://www.tog.Iviv.ua
Електронна пошта: cnap.otg@gmail.com
Графік прийому субєктів звернень:
Понеділок, вівторок: 09-18.00
Середа, четвер, пятниця:09-16
Без перерви на обід

Центр надання адміністративних послуг Ходорівської 
міської ради
81750, Львівська область, Стрийський район, місто Ходорів, 
вул. М. Грушевського, 46
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Тел. (032-39) 5-30-00, +38-067-35-44-560
Електронна пошта : cnapkhodori v@gmai I .com
Веб-сайт: https://liodorivska-gromada.gov.ua/cnap-02-08-36-l0-
02-2017/
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок 08.00 - 20.00
вівторок 08.00- 16.00
середа 08.00 - 16.00
четвер 09.00- 16.00
п’ятниця 08.00 - 15.00
субота, неділя : вихідний

Відділ «Центр падання адміністративних послуг» 
Добротвірської селищної ради
80411, Львівська область, Червоноградський район, смт 
Добротвір, вул. Івана Франка, 20
Тел.:(03254) 3-11-59
Електронна пошта: спар. d о b г о tv і r@ gm а і Leo гп 
Веб-сайт: www.dobrotvirska-groinacla.gov.ua
Графік прийому субєктів звернень: 
понеділок: 08:30 - 17:30
вівторок: 08:30 -17:30
середа: 08:30-17:30
четвер: 08:30-17:30
п’ятниця: 08:30-16:30
Обідня перерва з 13:00 до 13:45 
субота, неділя: вихідний

Відділ "Центр надання адміністративних послуг" 
Радехівської міської ради
80200, Львівська обл., Червоноградський район, м. Радехів, 
пр. Відродження, З
тел. (03255)4-10-74
Електронна пошта: cnap.radekhiv@gniail.com ,
cnap.radekhiv@ukr.net
Веб-сайт: www.radekhiv-miskrada.gv.ua
Графік прийому субєктів звернень:
понеділок: 09:00 -17:00
вівторок: 09:00-17:00
середа: 09:00 -17:00
четвер: 09:00 - 20:00
п’ятниця: 09:00 -15:00
субота, неділя: вихідний 
Без перерви на обід.

Відділ "Центр надання адміністративних послуг" 
Сокальської міської ради
80001, Львівська обл., Червоноградський район, м.Сокаль,
вул. Тартаківська, 7
Тел.: 093 2478378
E-mail: sokal.cnap@nkr.net
Сайт: www.miskrada.sokal.lviv.ua
Графік прийому суб'єктів звернення:
Понеділок, вівторок,середа: 08:30-17:00
Четвер: 08:30-20:00
П'ятниця: 08:30-16:00
Без обідньої перерви
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Субота,неділя - вихідний

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Мостиської міської ради
81300, Львівська область, Яворівський район, м. Мостиська,
вул. Грушевського, З
Тел. 098 565 6117
E-mail : tsnapiriost@ukr.net
Веб-сайт : www. mos tyska-gromada.gov.ua
Графік прийому суб'єктів звернень:
Понеділок, четвер, п’ятниця : 9.00 - 16.00
Вівторок: 9.00 - 17.00
Середа: 9.00 - 20.00
Без обідньої перерви
Неділя, субота: вихідний

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”
Новояворівської міської ради
вул. Шевченка 1, м.Новояворівськ, Яворівський район.
Львівська область, 81053.
Тел.: (03256) 41025
Веб-сайт: https://novm і skrada.gov. ua/category/tsnap/
Електронна пошта: cnap.nov.diia@gmail.com
Графік прийому суб'єктів звернень:
Понеділок: 08.00 - 20.00
Вівторок, середа, четвер, п’ятниця 08.00 - 17.15
Субота: 08.00-16.00
Неділя - вихідний день.
Без обідньої перерви

Відділ “Центр надання адміністративних послуг”
Судововишнянської міської ради
81340, Львівська область, Яворівський район, м. Судова
Вишня, пл. І. Франка, 14
Тел.: 098 7272773
Електронна пошта: tcnapsudova@ukr.net
halyna pryymak@ukr.net
Веб-сайт: https://sudovavyshnia-groniada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернень:
понеділок, вівторок, середа, четвер, пятниця: 08:30 - 17:00
Обідня перерва: з 13:00 до 13:30
субота, неділя: вихідний

Центр надання адміністративних послуг Шегииівської 
сільської ради
81321, с. Шегині, Львівська область, Яворівський район, вул.
Дружби, 184
Тел.0677936948
E-mail: sheg.cnap@gmai I .com
вебсайт: https://shegynivska-gromada.gov.4a
Графік прийому суб'єктів звернень:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 9.00 - 18.00
П'ятниця 9.00 - 16.45
Без обідньої перерви
Неділя, субота: вихідний

mailto:tsnapiriost@ukr.net
mada.gov.ua
https://novm_%25d1%2596_skrada.gov._ua/category/tsnap/
mailto:cnap.nov.diia@gmail.com
mailto:tcnapsudova@ukr.net
mailto:halyna_pryymak@ukr.net
https://sudovavyshnia-groniada.gov
https://shegynivska-gromada.gov.4a


2. 2. Перелік вхідних 
документів (при потребі - 
умови отримання 
послуги)

Для присвоєння спортивних розрядів суб'єкти фізичної 
культури і спорту, керівники ДЮСІЛ, комітету, 
спортивної федерації подають такі документи:
1) Лист-клопотання суб’єкту фізичної культури і 
спорту (Додаток), (у разі подання документів 
представником додатково надається нотаріально 
засвідчена довіреність)
2) Копія 1-ї та 2-ї сторінки паспорта громадянина 
України або свідоцтво про народження дитини до 16 
років, завірені печаткою;
3) Фотокопія протоколу або витягу з протоколу 
відповідних офіційних змагань (для ігрових видів спорту 
- копії протоколів змагань, що засвідчують участь 
спортсмена не менше ніж у 50 відсотках ігор за 
календарем змагань) підтверджуючих виконаний 
результат: - головного судді і трьох суддів не нижче 
першої категорії (для Кандидатів у майстри спорту 
України); - головного судді і трьох суддів не нижче другої 
категорії (для І спортивного розряду); - підписом 
уповноваженої посадової особи всеукраїнської/обласної 
спортивної федерації з відповідного виду спор і ту, завірені 
печаткою цієї організації

3. Платність або 
безоплатність

Безоплатно

4. Результат надання 
послуги

Присвоєння спортивних розрядів «Кандидат у майстри 
спорту України» або І спортивний розряд

5. Строк надання послуги 
(днів)

Впродовж ЗО календарних днів з дня реєстрації заяви

6. Спосіб отримання 
відповіді (результату) 
послуги

Особисто або через уповноважену особу, шляхом 
відправлення документів поштою (рекомендованим 
листом).

7. Акти законодавства щодо 
надання послуги

I. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»,
2.3акон України «Про захист персональних даних»
3. Постанова КМУ від 2 липня 2014 р. № 220, «Про 
затвердження Положення про Міністерство молоді та 
спорту України»
4. Наказ Міністерства молоді та спорту України від
II. 10.2013 № 582 «Про затвердження
5. ГІОЛОЖЄННЯ про Єдину спортивну класифікацію України» 
із змінами, накази Міністерства Молоді та спорту України 
від 17.04.2014 №1258 «Про затвердження Кваліфікаційних 
норм та витрат Єдиної спортивної класифікації України з 
олімпійських видів спорту» із змінам, наказ накази 
Міністерства Молоді та спорту України від 24.04.2014 
№1305 «Про затвердження Кваліфікаційних норм -та витрат 
Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських 
видів спорту» із змінам
6. Наказ управління молоді та спорту та спорту Львівської 
обласної державної адмініс трації від 12.02.2014 № 88 «І Іро 
затвердження Порядку присвоєння спортивних розрядів» 
(зі змінами)



Завізовано:

Провідний спеціаліст О. БІЛИК


