
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від «___» ___________ 20__ року                     № ______ 

 

 

Про затвердження Положення  

про призначення щорічної міської 

стипендії кращим спортсменам і  

матеріального заохочення тренерам 

м. Кропивницького в новій редакції 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2                

пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року              

№ 87 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Кропивницькому на 2021 – 2024 роки», з метою морального та матеріального 

заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити Положення про призначення щорічної міської стипендії 

кращим спортсменам і матеріального заохочення тренерам м. Кропивницького 

за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних 

змаганнях в новій редакції (додається). 
 

2. Управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради забезпечити 

виплату щорічної міської стипендії кращим спортсменам і матеріального 

заохочення тренерам м. Кропивницького відповідно до Положення за рахунок 

коштів, передбачених у міському бюджеті на фінансування Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 - 2024 роки, 

затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року     

№ 87. 
 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 13 грудня 2016 року № 641 «Про призначення 

щорічної міської стипендії кращим спортсменам і матеріального заохочення 

тренерам м. Кропивницького». 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 
 

 

Міський  голова            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Вадим Бебко 35 83 10 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

«____» __________ 2021 року № ___ 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення щорічної міської стипендії кращим спортсменам  

і матеріального заохочення тренерам м. Кропивницького за високі 

спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних 

змаганнях 
 

I. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує призначення та виплату щорічної           

міської стипендії кращим спортсменам і матеріального заохочення тренерам                          

м. Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 

1.2. Щорічна міська стипендія та матеріальне заохочення призначаються 

для підтримки, стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, морального і 

матеріального заохочення спортсменів і тренерів міста Кропивницького для 

досягнення високих спортивних результатів. 

1.3. Відбір проводиться за результатами виступів спортсменів міста лише 

на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях з видів спорту, за 

таблицею нарахування очок Міністерства молоді та спорту України. 
 

II. Умови призначення стипендії та матеріального заохочення 

2.1. Щорічна міська стипендія та матеріальне заохочення призначаються 

за підсумками виступів та результатами спортивних досягнень на офіційних 

змаганнях: Олімпійські ігри, Юнацькі Олімпійські ігри, Європейські ігри, 

Всесвітні ігри, Універсіади, чемпіонати і кубки світу, Європи та України. 

2.2. Стипендія та матеріальне заохочення призначаються за високі 

спортивні досягнення в індивідуальних видах спорту. 

2.3. Стипендія призначається спортсменам, які є громадянами України та 

в рік виплати стипендії виступали за місто Кропивницький. 

2.4. Щороку, починаючи з 2021 року, стипендія і матеріальне заохочення 

призначаються за такими номінаціями та в розмірі: 

5 кращих спортсменів з олімпійських видів спорту – по 5000 грн; 

тренери, які підготували 5 кращих спортсменів з олімпійських видів 

спорту (один тренер на одного спортсмена), – по 4000 грн; 

5 кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту – по 4000 грн; 

тренери, які підготували 5 кращих спортсменів з неолімпійських видів 

спорту (один тренер на одного спортсмена), – по 3500 грн; 

5 кращих спортсменів (юніори) з видів спорту – по 4000 грн; 

тренери, які підготували 5 кращих спортсменів (юніори) з видів спорту 

(один тренер на одного спортсмена), – по 3500 грн; 

5 кращих спортсменів (юнаки та дівчата) з видів спорту – по 3500 грн; 

тренери, які підготували 5 кращих спортсменів (юнаки та дівчата) з видів 

спорту (один тренер на одного спортсмена), – по 2500 грн.  
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III. Визначення кандидатів на призначення стипендії  

та матеріального заохочення 

3.1. Визначення кандидатів на призначення стипендії та матеріального 

заохочення здійснюється управлінням молоді та спорту Кропивницької міської 

ради (далі – Управління) за поданням закладу фізичної культури і спорту, 

громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості та інших 

установ, до яких належить спортсмен або тренер. 

3.2. Подання про призначення стипендій та матеріального заохочення за 

підсумками поточного року подаються до Управління до 01 грудня. 

3.3. У поданні обов’язково зазначається: П.І.П. спортсмена, вид спорту, 

спортивне досягнення, кількість набраних балів, спортивний розряд, що 

виконано в поточному році, П.І.П. тренера, суб’єкт подання. 

3.4. До подання додаються наступні матеріали:  

копія наказу (розпорядження) про зарахування спортсмена (тренера) до 

спортивної організації; 

копії протоколів змагань з видів спорту або витяги з протоколів; 

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

копія документа, що посвідчує особу громадянина України (свідоцтво про 

народження або паспорт). У разі надання копії паспорта у формі картки, 

додатково надається копія довідки про реєстрацію місця проживання особи; 

банківські реквізити на ім’я особи, яка претендує на призначення 

стипендії або матеріального заохочення, для перерахування коштів. 
 

IV. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів  

для виплати щорічної стипендії та матеріального заохочення 

4.1. Безпосередній відбір спортсменів і тренерів для виплати щорічної 

стипендії та матеріального заохочення визначається комісією, персональний 

склад якої затверджується наказом начальника Управління. 

4.2. До складу комісії входять фахівці Управління, представники 

комунальних закладів фізичної культури і спорту, громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою). 

4.3. Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правочинним, 

якщо на ньому присутні більше половини її складу. 

4.4. Організовує роботу комісії та відповідає за її діяльність голова 

комісії, який за посадою є начальником Управління. 

4.5. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів 

комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, 

вирішальним є голос голови комісії. 
 

V. Порядок виплати стипендії та матеріального заохочення 
5.1. Виплата стипендії та матеріального заохочення здійснюється на 

підставі наказу начальника Управління, прийнятого відповідно до протоколу 

комісії. 
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5.2. Виплата стипендії та матеріального заохочення здійснюється щороку 

в грудні за рахунок видатків загального фонду міського бюджету по 

управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради. 

5.3. Стипендія та матеріальне заохочення перераховуються на особистий 

рахунок спортсмена або тренера, відкритий у відділенні банку. 

 

 

 

Начальник управління  

молоді та спорту      Вячеслав ГУРСЬКИЙ 


