
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Олександрівської 

селищної ради 

від 24 грудня 2020 року №82 

 

Положення 

про стипендії для спортсменів та тренерів 

 Олександрівської селищної ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цим положенням регламентується порядок призначення та виплат 

стипендій Олександрівської селищної ради для спортсменів - переможців 

Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України індивідуальних та 

командних видів спорту, призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, 

Європи, України індивідуальних та командних видів спорту та  учасників 

Олімпійських ігор, які посіли 4-6 місця - їх тренерів (далі стипендії). 

1.2. Стипендії призначаються за рішенням комісії для підтримки та 

стимулювання розвитку спорту вищих досягнень в Олександрівській селищній 

раді морального та матеріального заохочення спортсменів та їх тренерів для 

досягнення вищих спортивних результатів. 

1.3. На протязі року, щомісячно, починаючи з 01 січня 2021 року, залежно від 

досягнутих результатів стипендії встановлюються у таких розмірах: 

                  Чемпіонам Олімпійських ігор – 3000 грн.; 

                  ІІ місце на олімпійських іграх  - 2500 грн.;           

               ІІІ місце на олімпійських іграх – 2000 грн.; 

               учасник олімпійських ігор (4 – 6 місце) – 1500 грн.; 
 

                Чемпіон світу – 2500 грн.; 

                ІІ місце на чемпіонаті світу – 2000 грн.; 

                ІІІ місце на чемпіонаті світу – 1500 грн.; 
 

                Чемпіон Європи – 2000 грн.; 

                ІІ місце на чемпіонаті Європи – 1800 грн.; 

                ІІІ місце на чемпіонаті Європи – 1600 грн.; 
 

                Чемпіон України – 1000 гривень 

                ІІ місце на чемпіонаті України – 800 грн.; 

                ІІІ місце на чемпіонаті України – 600 грн.; 
 

   1.4.Стипендії тренерам-викладачам виплачуються одноразово:  

                                    

                 Тренеру чемпіона Олімпійських ігор – 4500 грн.; 

                 Тренеру спортсмена, який посів ІІ місце на олімпійських іграх  -                      

3900 грн.;           

               Тренеру спортсмена, який посів ІІІ місце на олімпійських іграх – 

3300 грн.; 

               Тренеру учасника олімпійських ігор (4 – 6 місце) – 3000 грн.; 
 

                Тренеру чемпіона світу – 3000 грн.; 



                Тренеру спортсмена, який посів ІІ місце на чемпіонаті світу –  

 2400 грн.; 

                Тренеру спортсмена, який посів ІІІ місце на чемпіонаті світу –  

                1800 грн.; 
 

                Тренеру чемпіона Європи – 2400 грн.; 

                Тренеру спортсмена, який посів ІІ місце на чемпіонаті Європи –                                                

2100 грн.; 

                Тренеру спортсмена, який посів ІІІ місце на чемпіонаті Європи –    

1800 грн.; 
 

                Тренеру чемпіона України – 2000 гривень 

                Тренеру спортсмена, який посів ІІ місце на чемпіонаті України – 

                1800 грн.; 

                Тренеру спортсмена, який посів ІІІ місце на чемпіонаті України  

                1500 грн.; 
 

2.Умови призначення стипендії 
 

    2.1.Стипендії призначаються спортсменам Олександрівської селищної ради                          

– переможцям Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України 

індивідуальних та командних видів спорту, призерам Олімпійських ігор, 

чемпіонатів світу, Європи, України індивідуальних та командних видів спорту 

та  учасникам Олімпійських ігор, які посіли 4-6 місця – та їх тренерам (якщо в 

одного тренера декілька спортсменів то виплата призначається за кращий 

результат). Спортсменам та тренерам з не олімпійських видів спорту та не 

олімпійських номерів програми виплата стипендії здійснюється у розмірі 50% 

від встановленої норми. 

    2.2. Обов’язкова умова – всі чемпіонати світу, Європи, України повинні бути 

включені в календарний план Міністерства молоді та спорту та приймати у них 

участь  не менше 10 збірних команд (країн, областей) або не менше 15 чоловік в 

індивідуальних видах спорту (у ваговій категорії). 

     2.3.Стипендії призначаються спортсменам та їх тренерам з 01 січня 

наступного року, документи на призначення стипендії подаються до 15 грудня 

поточного року. 

 

3. Визначення кандидатів на призначення стипендій 
 

3.1. Стипендії призначаються спортсменам – громадянам України, які 

постійно проживають на території України та є мешканцями Олександрівської  

територіальної громади, виступають за Олександрівську  територіальну 

громаду, КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

3.2. Стипендії призначаються тренерам – громадянам України, які постійно 

проживають на території України та їх вихованці виступають за 

Олександрівську селищну раду, КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» Кропивницького 

району Кіровоградської області. 



3.3.Висунення кандидатів на призначення стипендії здійснюється за поданням 

федерації, відділу молоді та спорту, спортивної організації, КЗ «ДЮСШ 

ім.М.П.Іванова». 

  

4. Відбір претендентів на призначення стипендії 
 

4.1.Відбір претендентів на призначення стипендії здійснюється селищної 

комісією з відбору претендентів на призначення стипендії(далі -  комісія)на 

підставі подання відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради. 

4.2. За результатами конкурсу комісія приймає рішення щодо стипендії. 

 

5. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів на 

призначення стипендій 

 

5.1. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення стипендій 

здійснюється відділом молоді та спорту Олександрівської селищної ради.  

5.2. Безпосередній відбір претендентів на призначення стипендій 

здійснюється селищної комісією.  

5.3. Комісію очолює секретар Олександрівської селищної ради.  

5.4. До складу комісії входять секретар, члени комісії.  

5.5. Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правомочним, 

якщо на ньому присутні не менше половини її складу.  

5.6. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх 

членів комісії шляхом відкритого голосування.   

5.7. Інформація про проведення конкурсного відбору та визначення 

стипендіатів оприлюднюється на офіційних сайтах селищної ради.  

5.8. Комісія має право одержувати від спортивної організації в якій тренується 

спортсмен, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на неї завдань.  
  

6. Порядок призначення та виплати стипендій 
 

6.1. Підставою для виплати стипендій є рішення селищної комісії.  

Стипендії призначаються на календарний рік з 1 січня  згідно списку 

спортсменів та тренерів, затвердженим рішенням комісії.  

6.2. Стипендії спортсменам виплачуються щомісячно у розмірі, зазначеному у 

пункті 1.3 цього Положення незалежно від розміру заробітної плати, пенсії 

тощо (з урахуванням виду спорту).  

 6.3.  Стипендії тренерам виплачуються одноразово у розмірі, зазначеному у 

пункті 1.4 цього Положення незалежно від розміру заробітної плати, пенсії 

тощо (з урахуванням виду спорту).  

6.4. Виплата стипендій здійснюється за рахунок коштів Олександрівської 

селищної ради передбаченого по галузі «Фізична культура і спорт» головним 

розпорядником яких є відділ молоді та спорту селищної ради.   

6.5. Рішення комісії про виплату та зняття стипендії направляється до відділу 

молоді та спорту селищної ради, який видає відповідний наказ начальника 

відділу.  



6.6. Кандидати на здобуття стипендії (спортсмени) розглядаються комісією за 

наявності таких матеріалів:  

- копії протоколів змагань з видів спорту або витягів з протоколів з мокрою 

печаткою;  

- копії нагород: дипломи, сертифікати, грамоти тощо;  

- витяг з наказу (або розпорядження тощо) про зарахування спортсмена до 

спортивної організації;  

- копії ідентифікаційного коду та свідоцтва про народження (або паспорта);  

- банківські реквізити для перерахування стипендій.  

 6.7. Кандидати на здобуття стипендії (тренера) розглядаються комісією за 

наявності таких матеріалів:  

- копії протоколів змагань з видів спорту або витягів з протоколів з мокрою 

печаткою де вказано прізвище тренера;  

- витяг з наказу (або розпорядження тощо) про зарахування спортсмена під 

керівництво відповідного тренера;  

- копії ідентифікаційного коду та паспорта;  

- банківські реквізити для перерахування стипендій.  

6.8. Після призначення стипендії кандидат на її отримання зобов’язаний в 

місячний термін надати відповідні банківські реквізити.  
  

7. Позбавлення стипендії 

 

7.1. Виплата стипендії може бути припинена рішенням комісії  за поданням 

відділу молоді та спорту Олександрівської селищної ради у разі:  

- порушення спортсменом навчально-тренувального процесу;  

- зниження спортивних результатів, невиконання індивідуального плану 

підготовки або дискваліфікації спортсмена;  

- припинення виступу спортсмена за Кропивницький район; 

- смерті спортсмена.  
  

8. Очікувані результати 
 

Виплата стипендій сприятиме підтримці і стимулюванню діяльності 

спортсменів та тренерів Олександрівської селищної ради, спрямованої на 

досягнення найвищих спортивних результатів, підвищення іміджу району та 

області на спортивній арені України.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Олександрівської 

селищної  ради 

від « __ » грудня 2020 року № ___ 
 

 

СКЛАД 

районної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій   

для спортсменів та тренерів Олександрівського ОТГ 

 

Члени комісії: 

Брайко  

Віталій Вікторович  

 

 

Артеменко  

Яна Юріївна 

- секретар Олександрівської селищної 

ради  

 

 

- заступник директора з НТР  КЗ 

«ДЮСШ Кропивницького району»  

 - голова постійної комісії районної  

ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, спорту, молодіжної 

політики, у справах сім’ї та 

соціального захисту населення 

Приймак  

Вадим Михайлович  

- старший тренер-викладач КЗ «ДЮСШ 

Кропивницького району»  

Марфула  

Микола Миколайович 
- депутат районної ради 

Пересунько 

Любов Миколаївна 

- головний бухгалтер централізованої 

бухгалтерії відділу молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради 

Шията  

Валентина Іванівна 

- начальник фінансового управління 

Олександрівської селищної ради  

 

____________ 


