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Вiдповiдно лсl с;,гатей б, 4i Закону УкраТни <Про rvricцeBi лер:калiнi

алмirliстрацii.,>. Указ;,l r[резидента 'УкраТни вiд 19 лрIпня 2005 pcц]rr .Nj21 j iЗl2а{}5

uГ{ро пiдготовкч та ],,часIь слсlртсменiв YKpaТrri,l в Олiпrrriйс+ки-v,"

Ilарtшiпrпiйськрrх i ýефлiмпii-тських iT,tr,lax. trJcecBiTнix Унiверсiадах. чеi,lrliонат;r"";

cBiTv та Свроiiи>>, Ксэ,чtплексноТ програN,lи розвитку спорl,у в Кам'яllка-Б.rзъко,lдч

районi на 2018-20i9 роки;, затRерi{}кеноТ рirшенням Кам'янка-БузькоТ районнrэТ

ради вtд2З березня 2018 року NЬ10 rкПро затвердження районних Програм>, з

метою N,{оральноI,о i платерiаJ,IьнOг0 зао,кочеFIня спорr,сьtенiв райIону д.IJя

досягнення високих спtrl]т,иtsни.ч результат,iв:

n" /Я//ад а3 /ý



1. Затвердити Положення про призначення стипендiй та премiй для

провiдних спортсменiв i TpeHepiB Кам'янка-Бузького району, що додасться.

2. Вiддiлу правового забезпечення, взаемодiТ з правоохоронними

органами, оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи, запобiгання та виявлення

корlrпцiТ апарату Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ адмiнiстрашiТ податri

дане розпорядження на лерх{авну ресстрацirо до Головного терi,rтоiэiаJlьнt}i,о

управлiння юстицiТ у ;1ьвiвськiй областi.

З. tsiддiлу коьцл,нiкацiй з lто\дацськiстrо, органiзацiйноТ т,а

iнформацiйноТ дiяльностi апарату Кам'янка-БузькоТ районноТ .церхсавнrэТ

адмiнiстрацii забезпечити офiцiйне опублiкування цъого розпорядження в

4. Розпорядження набирае чинностi з дня його офiцiйного

опублiкування.

5. Кон,тро.шь за викс}нанняN{ розпоряд}кеFIня шскJiасти на застуг[никi1

голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдно /]о розподiл1,

функцiональних обов'-язкiв.

Голова B"tr. Кири.г{ичffi- IолТГ+ъ
SltDrytrrl



ЗАТВЕРДЖВНО

РозпорядженнrI голови

Кам' янка-БузькоТ районноi

державноi адмiнiстрацii

/ 9 лоre,ru fu/ lfury,fцrЙ оЦ,
--а--ч--_ 
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ПОЛОЖЕННЯ

про призначення стипендiй та премiй для провiдних спортсменiв i TpeHepiB

Кам'янка-Бузького району

I. Загальнi положення

1. Положення про призначення стипендiй та премiй для провiдних

спортсменiв i TpeHepiB Кам'янка-Бузького району (д-i Положення)
?

регламентуе порядок призначеннrI та виплати стипендiй та премiй длI

провiдних c[opTcMeHiB та TpeнepiB Кам'янка-Бузького району за наступними

номiнацiями:

стипендii кращим спортсменам;

однор€lзовi грошовi премii спортсменам та ik тренерам за кожним видом

спорту (д-i - одноразовi грошовi премiТ за видами спорту);

одноразових грошових премiй спортсменам i тренерам Кам'янка-

Бузького району за присвоення iM спортивного звання Майстер спорТУ

Украiни (МСУ), Гросмейстер УкраТни (ГУ), Майстер спорту УкраiЪи



мiжнародного класу (МСУМК), Заслужений майстер спорту Украiни (ЗМСУ),

Заслужений тренер Украiни (ЗТУ).

2. СтипендiТ, одноразовi

гроттtовi премii спортсменам i

призначаютъся для пiдтримки

Бузькому районi, морального i матерi€шъного заохочення спортсменiв та

TpeHepiB для досягнення високих спортивних результатiв вiдповiдно до

Комплексноi програми розвитку спорry в Кам'янка-Бузъкому районi на 2018-

2аР роки, затвердженоТ рiшенням Кам'янка-Бузъкоi районноТ ради вiд

2З березня2018 року J\Ъ10.

З. Згiдно з цим Положенням призначаютъся щомiсячнi

розмiрi 1000,0 грн. i 800,0 грн. на мiсяць за ранжуванням

вiдповiдно до рiшення Кам'янка-БузькоТ районноТ KoMicii з питань фiзичноi

культури та спорry (д-i - Комiсiя).

4. Одноразовi грошовi премii за видами спорту призначаються для

кращого спортсмена та його тренера у кожному видi спорту, якi представленi у

спортивних школах району i зазначенi у абзацi 3 пункту 1 роздiлу I цього

Положення.

Нагородження однорЕLзовими грошовими премiями спортсменiв i

t

стипендii у'
спортсменiв,

грошовi премiТ за видами

тренерам за присвоення Тм

i стимулювання розвитку

спорту, одноразовi

спортивного звання

спорту у Кам'янка-

5.

тренерlв раиону за присвоення 1м спортивного звання:

Майсmер спорmу YKpaiHu (МСУ),



з

Гросмейсmер YKpaiHu (ГУ) * d.lя ulaxiB, Luаutок

Майсmер спорmу Укра|нu

л,ti жн ар о d н о ео кла су (МС У Л,I К )

З аслуж е нuй лt айс m ер с порпtу Укр а|нu (З МС' У),

Зас.пужeHuti mренер Украlнч (ЗТУ)

II. Умови призначенЕя стипендiй та премiй

5000,0 zpH;

10000,0 zpH;

15000,0 zpH.

краrтJим спортсменам району, якi

стипендii або премii представJIяють

1. Стипендii призначаються

попередньому роцi та в piK виплати

в

на
офiцiйних змаганнях обласного рiвня Кам'янка-Бузький район, учасникам
офiцiйних мiжнародних змагань з олiмпiйських, неолiмпiйсъких видiв спорту та
видiВ спортУ системИ <<Iнваспорт>>, а саме олiмпiйських, Юнацъких
олiмпiйСьких, ПаралiмПiйськиХ та ЩефлiмПiйськиХ iгор, BcecBiTHix iгор,
чемпiонатiв, кубкiв Свропи та cBiTy, iнших офiцiйних мiжнародних змагань,
призерам чемпiонатiв та кубкiв Украiъи, переможцям офiцiйних змагань
обласного рiвня. КраIцi спортсмени району вiдбираються рiшенням koMicii.

2. Одноразовi грошовi премii за видами спорту призначаються

спортсменам та ik тренерам, якi в попередньому роцi та в piK виплати стипендii
або премii представляютъ на офiцiйних змаганнях обласного рiвня Кам'янкаj
БузькиЙ район, у{асникам офiцiйних мiжнародних змагань з олiмпiйських,
неолiмпiйських видiв спортУ та видiв спорту системи <<Iнваспорт>, а саме

олiмпiйських, Юнацьких олiмпiйських, Паралiмпiйсъких та !ефлiмпiйських
iгор, BcecBiTHix iгор, чемпiонатiв, кубкiв Свропи та cBiTy, iнших офiцiйних

мiжнародних змагань, призерам чемпiонатiв та кубкiв Украiни, переможцям

офiцiйних змагань обласного рiвня. Спортсмени та ik тренери вiдбираються

рiшенням KoMicii.
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З. Одноразовi грошовi премiТ за присвосння спортивного звання

lтризначаються спортсменам i тренерам, якi вiдiбранi рiшенням KoMicii.

4. СтипендiТ, одноразовi грошовi премiТ за видами спорту та одноразовi

гРошовi премii за присвосння спортивно.о a"u""я призначаються спортсменам i

ТРенерам, якi народились, або мiсце проживання яких зареестроване у
Кам'янка-Бузькому районi.

5. СтипендiТ, однор€tзовi грошовi премiТ за видами спорту та одноразовi

грошов1 прем11 за присвоення спортивного звання призначаються спортсменам

Та ТРенерам, якi проживають, або зареестрованi на адмiнiстративнiЙ територiТ

об'еднаних територiаJIьних громад Кам'янка-Бузького району за умови_

видiлення коштiв з бюджетiв вiдповiдних |ромад на зазначенi витрати.

III. Вiдбiр кандидатiв на отримання стипендiй, одноразових грошових

премiЙ за видами спорту, одноразових грошових премiй за досягнення

спортсменами i тренерами району спортивного звання

1. Вiдбiр кандидатiв на отримання стипендiй здiйснюеться рiшенням

KoMicii за кJIопотанням закJIаду фiзичноi культури i спорту або громадськоТ

органiзацiТ фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi (на iм'я голови Кам'янка-

Бузькоi районноТ державноТ адмiнiстрацii).

Що клопотання на отримання стипендiТ додuror"a",

копiя протоколiв офiцiйних змагань або витяг з протоколу;



КОПiЯ ДоВiдки про присвосння реестрацiйного номера облiковоТ картки

ПЛаТНИКа ПОдаткiв (KpiM фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконаннrI

ВiДМОВИЛИСя вiд прийняття ре€страцiйного номера облiковоi картки платника

ПОДаТКiВ Та пОвiдомили про це вiдповiдний орlан державноi податковоТ служби

i МаЮть вiдмiтку у паспортi, або до паспорта яких BHeceHi данi про

ре естр ац iйний номер облiко воi картки платника податкiв).

2. ВiДбiР КанДиДатiв на отримання одноразових грошових премiй за

ВИДаМИ СПОРТУ_ЗДiЙСнюеться рiшенням KoMicii за кJIопотанням закладу фiзичноi
КУЛЬТУРИ i спорry або громадсъкоi органiзацiТ фiзкультурно-спортивноi
СПРЯМОВаНОСтi (на iм'я голови Кам'янка-Бузькоi районноi державноi

аДМiНiСТРацii) iз зазначенням спортсмена, тренера, виду спорту та спортивних"

досягнень протягом поточного року.

ЩО КЛОПоТання на отримання однор€lзовоi грошовоТ премii за видами

спорту додаютъся:

копiя протоколiв офiцiйних змаганъ або витяг з протоколу;

КОПiЯ ПаСПорТа |ромадянина Украiни (або свiдоцтва про народження - для
?

осiб, BiKoM до 1б poKiB);

КОПiЯ ДОвiдки про присвоення реестрацiйного номера облiковоi ftартки

ПЛаТНИКа ПОДаткiв (KpiM фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання

ВiДМОвилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника

ПОДаТКiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноi податковоТ служби

i МаЮть вiдмiтку у паспортi, або до паспорта яких BHeceHi данi про

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв).

5
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3. Вiдбiр кандидатiв

спортсменам i тренерам раиону

на отримання одноразових |рошових премiй

за присво€ння iM спортивного звання

здiйснюеться рiшенням KoMicii за кJIопотанням закладу фiзичноi культУРИ i

спорту або громадськоТ органiзацiТ фiзкулътур+Iо-спортивноi спрямованостi (На

iм'я голови Кам'янка-Бузъкоi районноi державноi адмiнiстрацiТ).

Що клопотання на отримання премiТ за присвосння спортсМеНаМ,

тренерам спортивного звання додаються:

копiя паспорта громадянина УкраТни (або свiдоцтва про нароДЖеННЯ -
для осiб, BiKoM до 16 poKiB); |.

копiя довiдки про присвоення реестрацiйного номера облiковоi картКИ

платника податкiв (KpiM фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконанНrI

вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки плаТниКа

податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноТ податковоТ слУжби

4. Пiд час розгляду документГв, зазначених в пунктах 1-3 цЬОГО

роздiлу, обробка персон€L[ьних даних здiйснюсться вiдповiдно до ЗаКОНУ

Украiни <Про захист персон€rльних данию).

IV. Порядок призначення та виплати стипендiй i премiй

1.Призначення стипендiй кращим спортсменам, однорulзових грошОВИХ

премiй спортсменам та ik тренерам за видами спорту, одноразових грошОВИХ
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премiЙ спортсменаМ i тренерам Кам'янка-Бузького району здiйснюеться

розпоряДженням голови Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

вiдповiдно до рiшення KoMicii.

2. СтипеНдiТ призначаються щороку з 01.сiчня на один кzшендарний piK,

розмiрах, визначених у пlzнктi 3 роздiлу I цього Положення.

З. Премii призначаютьсЯ щорокУ з 01 пО 10 грудня, в розмiрах,
визначених у пунктах 4-5 роздiлу I цього Положення.

СпортсМенам, якиМ призначено стипендii, також можуть бути призначенi

премiТ.

4. Виплата стипеНдiй, преМiй здiйснюсться за рахунок коштiв районного
бюджетУ, передбачениХ у КомпЛекснiЙ програмi розвитку сtIорту у Кам'янка-

БузькомУ районi Ha20l8-2019 роки, за }мови наявностi фiнансового ресурсу.

5. За умови вiдсутностi фiнансового ресурсу на початку кiLлендарного

рокУ засiданнЯ KoMicii переноситься до моменту наявностi коштiв для виплати

стипендiй та премiй. У такому разi, вiдповiдно до рiшення KoMiciT, виплат)/

стипендiй та премiй, при наявностi коштiв у пiзнiшi строки, можна здiйснити за

попереднiй перiод, EuIe не бiлъше року.

6. СтипендiТ,

отримувачiв.

премii перераховуються банкiвський рахунок

7. IНфОРмацiя про призначеннrI та виплату стипендiй i премiй, а також Тх

отримувачiв, оприлюднюеться

районноТ державноi адмiнiстрацiТ.

на офiцiйному веб-сайтi Кам'янка-БузькоТ
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V. ПрипиЕення виплати стипендii

1. Клопотання
"о:

Кам'янка-Бузькоi раионно1

КУЛъТУри i спорту або громадсъкоТ органiзацiТ фiзкультурно-спортивноi

СПРяМоВаностi, структурного пiдроздiлу з питань фiзичноТ культури -га спорту

Кам'янка-БузькоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ.

2. Рiшення про припинення виплати стипендii приймаетъся Комiсiею

протягом 15 календарних днiв з дня ресстрацiТ клопотання.

припинення виплати стипендii подаються головi

державноi адмiнiстрацii вiд закJIаду фiзичноi

1J. Виплата стипендiТ припиняеться розпорядженням гощови районноi

державноТ адмiнiстрацii вiдповiдно до рiшення KoMiciT у разi:

ПорУшення спортсменом навчzIгIьно-тренувzuIьного режиму, icToTHe

зниження сгIортивних результатiв або припинення занять спортом;

неВиконання iндивiдуального плану пiдготовки або дисквалiфiкацiя

спортсмена;

припинення участi, або вiдмова спортсмена у офiцiйних змаганнях,
?

вкJIючених до единого календарного плану фiзкультурно-оздоровчих 
1

СПОРТиВних Заходiв УкраiЪи, к€lJIендарних планiв фiзкулътурно-оздоровчих i

СПОРТиВних заходiв областей, MicTa Кисва, календарних планiв фiзкулътурно-

ОЗДОроВчих i спортивних заходiв раЙонiв, MicT, селищ та сiл (даrri - календарнi

плани), або вiдмова представляти на офiцiйних змаганнях обласного рiвня

Кам'янка-Бузький район;

засудженнrI за злочин;
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змiни |ромадянства;

cMepTi спортсмена

Завiдувач сектору молодi та
спорту КамОянка-Бузькоi
районноi державноТ адмiнiстрацii Т.Б. Койда


