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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ДЕРЖАВ НА АДМIНIСТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/9шz,пzц яуllс?
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м. Кам'янка-Бузька

вiдповiдно до статей 6, 4| Закону Украiни <про мiсцевi державнi

адплiнiстрацii), Указу Президента Украiни вiд 19 липня 2005 року Jф1113/2005

<Про пiдготовку та участь спортсменiв УкраiЪи в Олiмпiйських,

Паралriмпiйських i Щефлiмпiйських iграх, BcecBiTHix Унiверсiадах, чемпiонатах
?

cBiTy та европи>>, Комплексноi програми розвитку спорту в Кам'янка-Бузькол,lу

раЙонi на 20|8-2019 роки, затвердженоi рiшенням Кам'янка-Бузъкоi районноi

ради вiд23 березня 2018 року J\s10 <Про затвердженIuI районних Програю>, з

МеТОЮ Мор€tлъного i матерi€Lльного заохочення спортсменiв раЙону для

досягнення високих сшортивних результатiв:

1. Затвердити Положення про призначення. стипендiй та премiй д.тrя

Зареестровано Головним
територiальним управлiнням
юстицii у ЛьвiвеькiЙ областi

УповновФкена oсфf, /ЕOгЁl4у державнOi

провiдних спортсменiв Кам'янка-Бузъкого району, що додаеться.

?f//а:-€J,

реестрацiт



2. Вiддiлу правового забезпечення, взаемодii з правоохоронними

органами, оборонноi та мобiлiзацiЙноi роботи, запобiгання та виявленнrI

корупцii апарату Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii подати

дане розпорядженIuI на державIIу реестрацiю до Головного територiального

управлiншI юстиlliТ у Львiвськiй областi.

З. Вiддiлу комунiкацiй з

iнформацiйноi дiялъностi апарату Кам'янка-Бузъкоi

адмiнiстрацii забезпечити офiцiйне опублiкування цього розпорядження в

засобах масовоi iнформацii.

4. Розпорядження набирае чинностi з дня його офiцiйного

опублiкуванця.

5. Контроль за виконанIuIм розпорядження покласти на заступника

голови районноi державноi адмiнiстрацiт вiдповiдно до розподiлу

функцiон€tльних обов' язкiв.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

РозпорядженнrI голови

Кам'янка-Бузъкоi районноi

державноi адмiнiстрацii

ПОЛОЖЕННЯ

про призначення стипендrи та премrи для провIдних спортсменiв

Кам'янка-Бузького району

I. Загальнi положення

1. Положення про призначеннrI стипендiй та премiй для провiдних

Ё

тторядок призначення та виплати стипендiй та премiй для провiдних

спортсменiв Кам'янка-Бузького раЙону за наступними номiнацiями:

стипендii кращим спортсменам;

одноразовi грошовi премiТ спортсменам за кожним видом спорту (далi -
однор€}зовi грошовi премii за видами спорту);

однорЕвових грошових премiй спортсменам Кам'янка-Бузького району за

присвоення iм спортивЕого звання МаЙстер спорту Украiни (МСУ),

Гросмейстер УкраiЪи (ГУ), Майстер спорту УкраiЪи мiжнародного

Зарееетровано Головним
територiальним управлiнням
юстицiт у Львiвськiй областi

"./7" Ч "2aZZ_p.за
Уповновакена осqбqврдfl ну дер)€внOТ

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

реOстрацii
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2. Стипендii, одноразовi грошовi премii за видами спорту, одноразовi

грошовi премii спортсменам за присвоення iM спортивного званнrI

призначаються дJuI пiдтримки i стимулюваншI розвитку спорту у Кам'янка-

Бузькому районi, мор€Lльного i матерiального заохочення спортсменiв дJuI

досягнення високих спортивних результатiв вiдповiдно до Комплексноi

програми розвитку спорту в Кам'янка-Бузькому районi на 2018-2019 роки,

затвердженоi рiшеннrlм Кам'янка-БузькоТ районноi ради вtд 2З березня 2018

року J\b10.

З. Згiдно з цим Положенням призначаються щомiсячнi стипендii у

розмiрi 1000,0 грн. i 800,0 грн. на мiсяць за ранжуваннrIм спортсменiв,

вiдповiдно до рiшення Кам'янка-БузькоТ районноi KoMicii з питанъ фiзичноi

культури та спорту (далi - Комiсiя).

4. Одноразовi грошовi премii за видами спорту призначаються дJuI

кращого спортсмена у кожному видi спорту, якi представленi у сtIортивних

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

Одноразовi грошовi премiI за видами спорту призначаютъся в кiнцi

календарного року на ocнoBi спортивЕих результатiв за поточний piK у розмiрi:
g

800,0 грн.

5. Нагородження одноразовими |рошовими премiями спортсменiв району

за присвоення iм спортивного звання:

Майсmер спорmу YKpatHu (МСУ),

Гросллейсmер YKpaiHu (IY) - dля u,taxiB, utаutок

Майсmер спорmу YKpatHu

5000,0 zpH;



лliэtснаро dноzо класу (МСУМК) 10000,0 zpH;

15000,0 zpH.Заслуженuй майсmер спорmу YKpaiHu (ЗМСУ)

II. Умови призначення стипендiй та премiй

1. Стипендii призначаються кращим спортсменам району, якi

ПОпереДнЬоIчIу Роцi та в piK виплати стипендii або премii представляють

ЗМаГаннrtх Кам'янка-БузькиЙ раЙон та е уIасникам офiцiйних мiжнародних

ЗМаганЬ з олiмпiЙських, неолiмпiЙських видiв спорту та видiв спорту системи

<<Iнваспорт), а саме Олiмпiйських, Юнацьких 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. Кращi спортсмени

району вiдбираються рiшенням KoMiciT.

2. Одноразовi грошовi премii за видами спорту призначаються

СПОрТсМенам, якi в поточноIч[у роцi представляють на змаганнях Кам'янка-

Бузький район та е }часникам офiцiйних мiжнародних змагань з олiмпiйських,

неолiмпiЙських видiв спорту та видiв спорту системи <<Iнваспорт>>, а саме

Олiмпiйських, Юнацьких Олiмпiйських, Паралiмпiйських та,Щефлiмпiйських

iгор, BcecBiTHix iгор, чемпiонатiв, кубкiв европи та cBiry, iнших офiцiйнЙ

мiжнародних змагаЕь, призерам чемпiонатiв та кубкiв Украiни, .r.p.ro*u"*
офiцiйних Змагань обласного рiвня. Спортсмени вiдбираються рiшенняп,r

KoMiciT.

З. Одноразовi грошовi премii за присвоення спортивного звання

призначаються спортсменам, якi вiдiбранi рiшенням KoMicii.

4. Стипе"дiI, од"оразовi грошовi премii за видами спорту та одноразовi

в

на
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грошовi премiТ за присвосння спортивного звання призначаються спортсменам,

якi народились, або мiсце проживаннrI яких зареестроване у Кам'янка-Бузькому

районi.

5. Стипендii, однор€вовi грошовi премii,за видами спорту та одноразовi

грошовi премii за присвоеннrI спортивного звання призначаютъся спортсменам,

якi проживаютъ, або зареестрованi на адмiнiстративнiй територii об'еднаних

територiа;rьних |ромад Кам'янка-Бузького району за умови видiлення коштiв з

бюджетiв вiдповiдних |ромад на з€вначенi витрати.

III. Вiдбiр кацдидатiв на отримання стипендiй, одноразових грошових

премiй за видами спорту, одноразових грошових премiй за досягнення

спортсменами району спортивцого звання

1. Вiдбiр кандидатiв на отриманнrI стипендiй здiйснюеться рiшенням

KoMicii за клопотаннrIм закJIаду фiзичноi культури i спорту або громадськоi

органiзацii фiзкультурно-спортивноI спрямованостi (на iм'я голови Кам'янка-

Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ).

'Що 
клопотаннrI на отримання стипендii додаються:

копiя протоколiв офiцiйних змагань або витяг з протоколу;

копiя паспорта громадянина Украiни (або свiдоцтва про народження - дJuI

осiб, BiKoM до 16 poKiB);

копiя довiдки про присвоення реестрацiйного номера облiковоi картки

платника податкiв (KpiM фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконан}uI

вiдмовилися вiд гrрийrтяття ресстрацiйного номера облiковоi картки платника

податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноI податковоi служби
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i маютъ вiдмiтку у паспортi, або до паспорта яких BHeceHi данi про

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв).

2. Вiдбiр кандидатiв на отримання однор€вових црошових премiй за

видами спорту здiЙснюеться рiшенням KoMicii ра кJIопотанням закладу фiзичноi

культури i спорry або громадськоi органiзацii фiзкультурно-спортивноi

спрямованостi ("а iм'я голови Кам'янка-Бузъкоi раЙонноi державноi

адмiнiстрацii) iз з€вначеннrIм спортсмена, виду спорту та спортивних досягненъ

протягом поточного року.

Що кJIопотанн;I на отриманшI однор€lзовоi грошовоi премii за видами

спорту додаються:

копiя протоколiв офiцiйних змагань або витяг з протоколу;

копiя паспорта громадянина УкраiЪи (або свiдоцтва про народження - дjul

осiб, BiKoM до 16 poKiB);

копiя довiдки про rтрисвоення реестрацiйного номера облiковоi картки

платника податкiв (KpiM фiзичних осiб, якi через своi релiгiЙнi перекоЕанIuI

вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки гIлатЕика

податкiв та повiдомили про це вiдповiдниЙ орган державноi податковоi служби

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

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв).
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Вiдбiр кандидатiв на оц)имання однор€вових грошових премiй

спортсменам раиону за присвосння iM спортивного звання здiйснюеться

рiшенням KoMicii за клопотанням закладу фiзичноi культури i спорry або

громадськоi органiзацii фiзкультурно-спортивноi спрямованостi (на iм'я голови

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii).

,,Що кJIопотання на отриманнrI премii за присвоення спортсменам

спортивного звання додаються:

копiя паспорта громадянина Украiни (або свiдоцтва про народженшI -
для осiб, BiKoM до 16 poKiB);

копiя посвiдчення спортивного званнrI з обох cTopiH;

копiя довiдки про присвоення реестрацiйного номера облiковоi картки

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

вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника

податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноi податковоi слryжби

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

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв).

4. Пiд час розгляду документiв, зазначених в пунктах 1-3 цього

роздiлу, обробка персонzшьних даних здiйснюеться вiдповiдно до Закону

Украiни <Про захист персон€tдъних данию).

Iv. Порядок призначення та виплати стипендiй i премiйI

1.ПризначеннrI стипендiй кращим спортсменам, однор€}зових грошових

лJ.

премiй спортсменам за видами спорту, однор€tзових грошових премiй



сПорТсМенам Кам'янка-Бузького раЙону за присвоеннrI iM спортивного звання

здiЙснюстъся розпорядженшIм голови Кам'янка-БузькоТ районноi державноi

адмiнiстрацii вiдповiдно до рiшення KoMiciT.

2. Стипендii призначаються щороку з 01 с!чня на один к€rлендарний piK, в

розмiрах, визначених у пунктi 3 роздiлry 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

премii.

4. Виплата стипендiй, премiй здiйснюеться за рахунок коштiв районного

бюджету, передбачених у Комплекснiй програмi розвитку спорту у Кам'янка-

Бузькому районi на20|8-2019 роки, за умови H€uIBHocTi фiнансового ресурсу.

5. За умови вiдсутностi фiнансового ресурсу на початку к€Lлендарного

року засiдання KoMicii переноситься до моменту наявностi коштiв дJuI виплати

стипендiЙ та премiЙ. У такому разi, вiдповiдно до рiшення комiсiI, виплату

стипендiй та uремiй, при наявностi коштiв у пiзнiшi сц)оки, можна здiйснити за

попереднiй перiод, €lJIе не бiльше року.

7. Iнформацiя про призначенIuI та виплату стипендiй i премiй, а також ik

отримувачiв, оприлюднюеться на

районноТ державноi адмiнiстрацii.

офiцiйному веб-сайтi Кам'янка-Бузькоi
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Y.Припинення виплати стипендiТ

1. КлопотаннrI про припиненнrI

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi

культури i спорту або громадськоi

спрямованостi, структурного пiдроздiлу

виплати стипендii подаються головi

адмiнiстрацii вiд закJIаду фiзичноi

органiзацiТ фiзкультурно-спортивноТ

з питань фiзичноi культури та спорту

Кам'янка-Бузъкоi районноi державноi адмiнiстрацii.

2. Рiшення про шрипинення виплати стипендii uриймаетъся Комiсiею

протягом 15 календарних днiв з днlI реестрацiТ клопотання.

3. Виплата стипендii пригrиняеться розпорядженЕrIм голови районноi

державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до рiшення KoMicii у разi:

поруIлення спортсменом навч€Lпъно-тренувЕuIьного режиму, icToTHe

зниженнrt спортивних результатiв або припинення занять спортом;

невиконання iндивiдуального плану пiдготовки або дисквалiфiкацiя

спортсмена;

припинення 1^racTi, або вiдмова спортсмена у офiцiйних змаганнях,

включених до единого к€lлендарного плану фiзкультурно-оздоровчих 
'i

спортивних заходiв УкраiЪи, каIIендарних планiв фiзкультурно-оздоровчих i
спортивних заходiв областей, MicTa Киева, календарних планiв фiзкультурно-

оздоровчих i спортивних заходiв раЙонiв, MicT, селищ та сiд (далi - календарнi

плани), або вiдмова представJuIти на офiцiйних змаганнях обласного рiвня

Кам'янка-Бузький район;

засудження за злочин;
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змiни громадянства;

cМepTi спортсмена

Завiдувач сектору молодi та
спорту Кам Оянка-Бузькоi

районноi державноi адмiнiстрацii Т.Б. Койда


