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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДРЖАВНА АДМIНIСТРАlЦЯ

J9 JrrС lичjL rг rг /r tr tl м. кам,янка_Бузька
/а

Пр о з аmв ер dнсення Полосtс ення

про прuзначення сmапенdiй mа

премiй dля кршtцлtх спорmсменiв

К пм' я н ка-Бу з ь ко zo р а йо ну

ВiдповiднО до статей 6, 41 Закону Уr<pаiЪи оПро мiсцевi державнi

адмiнiстрацiЬ>, Указу Президента Украiъи вiд 19 липня 2оа5 року },{ъ11 |з120о5

<Про ..,*пiдготовку та r{асть спортсменiв УкраiЪи в олiмпiйських,

Паралiмпiйсъких i Щефлiмпiйських iграх, BcecBiTHix Унiверсiадах, чемпiонатаб

cBiTy та Свропи>>, КомплексноТ програми розвитку спорту в Кам'янка-БузькОму

районi на 2020 piK, затвердженоТ рiшенняМ Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд
t

17 грудня 20|9 року J\b3 <Про затвердження районних Програм)), з метою

мор€tльного i матерiаrrьного заохочення спортсменiв pal-toнy для досягненнrI

високих спортивних результатiв :
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1. ЗатвеР дитИ ПоложеНня прО призначення стипендiй та премi й для
кращиХ спортсменiВ Кам'янка-БузькогО районУ Львiвсъкоi областi, що
додаеться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженнrI голови
Кам'янка-Бузъкоi районноi державноI адмiнiстрацiт вiд 19.07.2018 J\b 48l/02-
08/18 кПро затвердження Положення про призначеннrI стипендiй та премiй для
провiдних спортсменiв Кам'янка-Бузького району>>, зареестроване Головним
територiальниМ управлiнням юстицii У Львiвсъкiй областi 17.08.2018 за

J\ъ 61l1935.

3. Сектору з питанъ правовоi роботи, запобiгання та виrIвленнrI

корупцiт апарату Кам'янка-Бузъкоi районноi державнот адмiнiстрацii подати
,.l

дане розпорядженнrI на державну реестрацiю до Захiдного мiжрегiон€Lльного

управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м. Лъвiв).

4. Сектору культури, молодi та спорту Кам'янка-Бузькоi районноi
державноi адмiнiстрацii забезпечити офiцiйне огryблiкуваннrl цъого

розпорядження в засобах масовоТ iнформацii.

чинностi з дня його офiцiйного

на заступника

вlдповlдно до

6. Контроль за виконанюIм роaarорrоження покJIасти

голови Кам'янка-Бузъкоi районноТ державноi адмiНiстрацiТ

розгtодiлу функцiон€tJIьних обов'язкiв.

ffi
*, "Ооа- 1l\

чfrрдtнь}j

Голова Христина ЗАМУЛА



ЗАТВЕРДЖЕНО

РозпорядженшI голови

Кам'янка-БузькоТ районноТ

державноi адмiнiстрацii

l,9 , рY Mlo t\//F f ., з.t/;о
-=---_--7--

ПОЛОЖЕННЯ
Еро Еризначенця стипендiй та премiй для кращих cEopTcMeHiB Ка*;'янка-

Бузького району

r. Загальнi положення

1. Положення про призначення стипендiй та премiй дJuI кращlD!

спортсмеriiв Кам'янка-Бузького району (даоi Положення) регламентус

порядок призначеннrI та виплати стипендiй та премiй для кращих спортсменiв
; ',

Кам'янка-Бузъкого району за наступними номiнацiями:

стипендiТ кращим спортсменам; t
однор€lзовi грошовi премiТ спортсменам за кожним вцдом спорту (далi -

одноразовi грошовi премii за видами спорту);

одноразових грошових премiй спортсменам Кам'янка-Бузького району за

присвоення iM,, спортивного званйя Майстер спорту УкраiЪи (МСУ),

Гросмейстер УкраiЪи (ГУ), Майстер спорту УкраiЪи мiжнародного

класу (МСУМК), Заслужений майстер спорту УItраiЪи (ЗМСУ).
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2. Стипендii, одноразовi грошовi премii за видами спорту, одноразовi

ГРОшОвi премii спортсменам за присвоення iM спортивного званнrI

ПРИЗНаЧаЮТъся ДлЯ пiдтримки i стимулюваЕня розвитку спорту у Кам'янка-

Бузькому районi, мор€Lльного i матерiа-гlьного заохочення спортсменiв для

досягЕення високих сtIортивних результатiв вiдповiдно до Комплексноi

програми розвитку спорту в Кам'янка-Бузькому районi на 2020 piK,

затвердженоi рiшенням Кам'янка-Бузькоi районноi ради вiд 17 грудня 2OI9

року JФ3.

3. Згiдно з цим Положенням призначаються щомiсячнi стипендii у

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

вiдповiдно до рiшення Кам'янка-Бу."*оij районноi KoMicii з питань фiзичноi
кулътури та спорту (даrri - Комiсiя).

4. Одноразовi гроптовi премiТ за видами спорту призначаються дJur

кращого спортсмена у кожному видi спорту, якi представленi у спортивних

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

5. Нагородження однор€lзовими грошовими премiя1\{и спортсменiв району
за присвоенЕя iM спортивного звання:

Майсmер спорmу Украtнu (МСУ),

Гросмейсmер Украiнu (ГУ) - dля **ir, ulаu]ок

Майсmер спорmу YKpaiHu

Одноразовi грошовi премii за видами спорту призначаютъся в кiнцi

поточний piK у розмiрi:

5000,0 zpH;
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лаiэtснаро dноео кпасу (МСУМК)

Заслуэtсенuй лtайсmер спорmу YKpaiHu (ЗМСУ)

10000,0 zpH;

15000,0 zpH.

II. Умови призначення стипендiй та премiй

1. Стипендii призначаютъся кращим сtIортсменам району, якi в

попередньому роцi та В pik виплати стипендii або премii представJuIють на

змаганнях Кам'янка-Бузъкий район та е у{асникам офiцiйних мiжнародних

змаганъ з олiмпiйських, неолiмпiйських видiв спорту та видiв сгIорту системи

<<IнваспорТ>, а саме олiмпiйських, Юнацъких олiмпiйсъких, Параrriмпiйсъких

та Щефлiмпiйсъких iгор, BcecBiTHix iгор, чемпiонатiв, кубкiв европи та cBiTy,

iнших офiцiйних мiжнародних змаганъ, призерам чемпiонатiв та кубкiв

украiни, IIереможцям офiчiйних змаганъ обласного рiвня. Кращi сIIортсмени

району вiдбираються рiшенням KoMicii,

'2.одноразовiгрошовiпремiiЗаВиДаМисгIорТУПриЗначаюТъся
спортсменапd, якi в поточному роцi представляютъ на змаганнях Кам'янка-

БУзькийрайонТас)л{асникаМиофiцiйнихмiжнароднихЗМаГанЬЗ
олiмпiйсь. ких, неолiмпiйських видiв спорry та видiв спорту системи

<<IнваспорТ>, а саме олiмпiйсъких, Юнацъких олiмпiйсъких, Паралiмтriйсъких

та Щефлiмпiйсъких iгор, BcecBiTHix iгор, чемпiонатiв, кубкiв европи та cBiTy, "

iнших офiцiйних мiжнародних ,ru.urr", 1rризерам чемпiонатiв та кубкiв

украiни, переможцям офiцiйних змаганъ обласного рiмrя, Кращi спортсмени

району вiдбираютъся рiшенням KoMicii,

з. Одноразовi грошовi премiI за присвое'ння спортивного звання

i,

призначаються спортсменам, якi вiдiбранi рiшенням KoMicii,

4. Стипендii, одноразовi грошовi премii за видами спорту та одноразовi
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ГРОТПОВi ПреМii За присвоення спортивного звання призначаються спортсменам,

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

районi.

5. Стицендii, одноразовi грошовi премii за видами спорту та одноразовi

грошовi премii.u.rр"a"осння спортивного звання призначаютъся спортсменам,
.n:якi проживають, або зареестрованi на адмiнiстративнiй територii об'еднаних

територiалъних цромад Кам'янка-Бузького раЙону за умови видiлення коштiв з

бюджетiв вiдповiдних |ромад на з€вначенi витрати.

III. Вiдбiр кандидатiв на отримання стипендiй, одноразових грошових

премiЙ За видами спорту, одцоразових грошових премiй за досягнецня

спортсменами району спортивного звання

1. Вiдбiр кандидатiв на отримання стиIIендiй здiйснюеться рiшенням
KoMicii За кJIопотаншIм закJIаду фiзичноi культури i спорту або громадськоi

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

Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii).

,Що клопотання на отримання стипендii додаютъся:
}

копiя протоколiв офiцiйних змагань або витяг з протоколу;

копiя пасгIорта громадянина УкраТни (або свiдоцтва"про народження - для

осiб, BiKoM до 1б poKiB);

копiя довiдки про rrрисвоення реестрацiйного ]roMepa облiковоi картки

плаТника податкiв (KpiM фiзичних оiiб, якi через своi релiгiйнi переконання

вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника

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

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв).

2. Вiдбiр кандидатiв на отримання однорutзових |рошових премiй за

видами спорту здiЙснюеться рiшенням KoMicii за кJIопотанням_ закJIаду фiзичноi

культури i спорry або громадськоi органiзацii фiзrсультурно-спортивноi
'.сшрямованостi ("а iм'я голови Кам'янка-БузькоТ раЙонноТ державноi

адмiнiстрацii) iз зазначенIuIм спортсменц виду спорту та спортивних досягненъ

протягом поточного року.

копiя гIротоколiв офiцiйних змагань або витяг з протоколу;

копiя паспорта громадянина Украiни (або свiдоцтва про народження - для

осiб, BiKoM до 16 poKiB);

копiя довiдки про присвоення реестрацiйного номера облiковоТ картки

платнЙка податкiв (KpiM фiзичних oci6, якi через своi релiгiйнi переконаннrI
. '}

вiдмовилйся вiд гrрийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника

податкiв та повiдомили про це вiдповiдниЙ орган державноi податковоi сrryжби
i '"

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

реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiф
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З. Вiдбiр кандидатiв на отримання однор€}зових грошових премiй

СIIОРТСМеНаМ РаЙонУ За присвоення iM спортивного звання здiйснюеться

РiШенням KoMicii за кJIопотанням закладу фiзичноi культури i спорту або

|РОМаДсЬкоi органiзацii фiзкультурно-спортивноi спрямованостi (на iм'я голови

Кам'янка-БузькоI районноi державноi адмiнiстрацiТ).
;

Що клопотаннrI на отриманнrI премii за присвоеннrI спортсменам

спортивного звання додаються :

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

копiя посвiдчення спортивного званЕrI з обох cTopiH;

копiя довiдки про присвоення реестрацiйного Еомера облiковоi картки

ПлаТника податкiв (KpiM фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi перекоЕанIuI

вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоI картки платника

поДаткiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державноi податковоi служби

i макiтъ вiдмiтку у паспортi, або до паспорта яких BHeceHi данi про
..l

ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв).

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

роздiлу, обробка персонЕlльних даних здiйснюеться эiдповiдно до Закону

Украiни <Про захИст персональних даних).

IV. Порядок призначенця та виплати стrfпецдiй i премiй

a,

1. ПризначеннrI стипендiй кращим спортсменам, однор€вових грошових

премiЙ спортсменам за видами спорту, однорЕвових |рошових премiЙ



спортсменам Кам'янка-Бузъкого району за присвоення iM спортивного званнrI

здiйснюеться розrrорядженнrlм голови Кам'янка-Бузъкоi районноi державноi

адмiнiстрацii вiдповiдно до рiшення KoMicii.

2. Стипендii призначаються щороку з 01 сiчrш на один к€Lлендарний piK, в

розмiрах, визначенрtх у пунктi З роздiлу I цього Положення.

3. Премii призначаються щороку з 01 по 10 грудЕя, в розмiрах,

визначених у rтунктах 4-5 роздiлу I цього Положення.

СпортсмеЕам, яким призначено стигIендii, також можуть бути призначенi

премii.

4. Виплата отипендiй, премiй здiйснюеться за рахунок коштiв районного

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

Бузькому районi на2020 piK, за умови наявностi фiнансового ресурсу.

5. За умови вiдсутностi фiнансового ресурсу на початку календарЕого

року засiдання KoMicii переноситься до моменту HzuIBHocTi коштiв для виплати

стипендiй та премiй. У такому разi, вiдповiдно до рiшення KoMicii, виплату
{

стипендiЙ'та премiЙ, при наявностi коштiв у пiзнiшi строки, можна здiйснити за

попереднiй перiод, €ule не бiльше року.

премii перераховуються6. Стипендii,

отримувачiв.

банкiвський рахунок

7. Iнформацiя про призначенIuI та виплату стипёндiй i премiй, а також ik
отримувачiв, огiрилюднюеться

районноi державноi адмiнiстрацii.

на офiцiйному веб-сайтi Кам'янка-БузькоТ
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V.Припиценця виплати стипендiТ

1. КлоuотаншI про припинення виплати стипендii подаються головi

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii вiд закJIаду фiзичноi
культури i спорry або громадсъкоi органiзацii фiзкультурно-спортивноi

спрямованостi, структурного пiдроздirry з питань фiзичноi культури та сIIорту

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii.

2. Рiшення про припиненнrI виплати стипендii прийпдаеться Комiсiею

протягом 15 календарних днiв з дня реестрацii клопотання.

З. Виплата стипендii припиняетъся розпорядженням голови Кам'янка-

Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до рiшення KoMicii у разi:

порушення сIIортсменом навч€uIьно-тренув€uIьного режиму, icToTHe

зниженнrI спортивних результатiв або припиненIuI зашIть спортом;

неВиконання iндивiдуального плану пiдготовки або дисквалiфiкацiя

спортсмена;

ПРИiТинення 1..racTi, або вiдмова спортсмена у офiцiйних змагаЕнях,

включених до единого к€Lлендарного плаЕу фiзкультурно-оздоровчих r
спортивних заходiв УкраiЪи, каJIендарних планiв фiзкулътурно-оздоровчих i

спортивних заходiв областеЙ, MicTa Киева, к€tлендарни)ýпланiв фiзкультурно-

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

плани), або вiдмова представJuIти на офiцiйних змаганнrIх обласного рiвня

Кам'янка-Бузький район;

:,

засудженнrI за злочин;
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змlни громадянства;

cМepTi сIIортсмена

В.о. завiдувача сектору культурио молодi
та спорту КамОянка-Бузькоi
районноi державноi адмiнiстрацii Л.В.Шевчук
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ШОЯСН[ОВАЛЬНА ЗАПИСКА

дФ tI{JocKTy розпорядження голови Кам'янка-БузькоI районноi державноТ

адглi+лiетрашii <<[Ipo затвердження Шоложення про призначення стипендiй

т* препсiй для кращих спортсменiв Кам'янка-Бузькогtl району>>

i. ]il;::tltt}*utg

1'l|1i:ri:ir.T ггjзi]срядженfiя розроблено з NlетоFо пспаlьшого матерiа:тьного Til

\,,{Cl]ii,,.,lllll,]I i-i :j.о.t(]чЁЕiня спортсменiв palioHy для досягнення висок}lх спорт,l.{вних

0e lji,',rj:, l ,:t,i iз та д{]{]ягн8нi;"

ii, iiiрrlб.гле1,{а. яка rrотiвебчс ;лозв'язання

,jа,]ji:зlле,т,энr{)ц виплати стипендiй та лремiй кращим спортсменам Кам'янка-

Б)r,.,ьл,:г:,, ijr l}a.rfc,H\i за досягЕtутi нltми високi результати та спортивнi досягнення.

.9 ,..,'ll-г;, г_lрsскl,ч акта

lЗа rн,:;l,цlli ення ]lолоiкення п-ро призначення стипендiй та преi\{iй д-пя крацtих

cI];] l ]]] i:t, ii: ]:l,ачl'янка-Бузьidoго району.

,Ё. i,iilil.itlltз Hst билджс*з,

Pe:,-:iilз;.tlliя п]]оскту розtlt,!ряд}кення переlхбаt]ас tsliкорiастанця коlti"гiв

pa.Ё1,1т;;lll,ii l,а Iч{iсц€;вого бюдrкетiв у рамках реалiзаuiТ КомплексrrоТ проllэа,rлri

рс}зiitj,ii;\, c{loi]Tv в Кам'янка-Б;,zзькоп,ту rэайонi на 2020 piK. затворлlкеноТ 0irпенtt;lлл

ceq;i'i F.;,,rлi':,tлк;л-i]узькоТ tap-toHHoT радивiд i7. 12,2,ai9 Jф З.

:з, l, jiп.,;лtцiяз*irлтеgrесФваних оtэганiв

. i];,,,i,lt:T tlозпсрядження погоджеIjо Кам'янка-БYзькою t)a,}-ioНHott) рал()i0 
,,;1

ii гiг,;:] t,l l,]i {ljIl,{ ti'ri.Jа,};сiв'Каlи'янка-БузькоТ райоrr;lоТ лерiirавноt ;rдмiriiстраi:iТ,

.;
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tli, ii }рrr;r-нDз Е IIJIивy

_Г'i:.,-,li,, al],iT аtt,га Ё]9 il,laTl{Me вплI,tву }ra:

.i:j,,.{lK]Otit: сесодOвише, забезtrечення прав та iHTepeciB суб"скт,iв

го l] гl 0, i ;:,l-)]r:} ва}; н_{ " громадяiI i лерrкав lт ,

. 
{:,],):iL:ii,lolt ti;li,iilнiB, гtiдвиrr{ення Ltи зни}кеflня спромо)itностi теригорiа.ilьнl1х

l-i)l,r i]ii.,-]. li ]

i, ,l], ,l. i{Fillli. iliBeHb ззйtrятос гi гtаселення:

. г)с}lll?iдiьltе здOсов'я. покрашlеIfня.llт пt,tгiртлення станy зJIоl]ов'я Ha_ceJ{eilriя

а-б,: _jcll ,_r *iiD,iMиK гр)]il;

., еlli_i;ttэгitо ],il }{авколишIнс природне середовише. обсяг прriроднLjх peС,\,"pCiB.

Эil;,:'i l, r,, б э'iiд.лс,riня аIN4осферногсl tlовiтря. води, з9мель;

* i,,ll;, cс)ip}I счспiлъних вiдносиlt.

7. Жо:згдr{iя заiнтересованих органiв

i-ф+сtст^ ]эозпорядження потребуе пOгодження з Кам'янка-Бузькою

районнокл радою та управлiнням фiнансiв Кам'янка-БузькоТ paIloHHoT державF{OТ

ад.\{iнiс,i]эацiТ.

В i;] !{:itiк_,! "[fr обие}кення

.}, ,it]."1Cl11-1 ilкl-a вlде\,"гч1 iiо,rlояtення" U{о стссYiOтl,ся прав та сtsоOо.i"

t,a})i]].{;, r,.,t,ii:t.iiltlc l'.l),+:з,]F-;til€ю про захrjст гIрев JIюдини i основогtоложних свобоj].

BI]rjl,i.:]1l]},1,1: bt;l забезпеч€:цня рiвних прав та hlоя{jiивостеL'i iкifioк i чолоuiкir,,

1.1il: l,i+] ,!:, ljii,tзi,,.,_l,i вчrtцення коD-упttriйнltх праtsопор,Vшень l а IlpaBoгIopyшie1-1b1

tll,:lE''r,:E.jil,ij, з коl])/пцiсю. створrоють rтiдставI{ для дi{скриь{irтаr]iТ. с,госyiоться

ji;шtltx ]iL IjilKi& Tui обý{едень" якi MoiKyTb виникн}iти пiд час i]еалiзацit'акта.

Г{:о,,i.-tдська ан j-икорупшiйна та гроN{адська ан,гtIдискрr,rмiнаrliIlна ексг{ертизj,l

Н0 j i],{li:i,.),I1 j,,l..irIiib.
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9. Iiдстава розроблення проекту акта

Проект акта ро,зроблено

держав:ri адмiнiстрацii>, Указу

ф1l1з <Про пiдготовку та участь огtортсменiв УкраiЪи В ОЛiМПiЙСЪКИХ,

ПаралiмпiйськиN i flефлiмпiйських iграх, BcecBiTнix Унiверс!адах, чемпiонатах

cBiTy та еврогrи>>, Коiл,tплексноi

районi на 2020 piK.

Голова
Л uzrcryo,q,, 202а р.

*
}

на виконання Закону,

Президента УкраТни

програми розЕитку спорту в Кам'янка-БузъкомJ,

Христина ЗАlVIУЛА

a

Украiни <lПро мiсцевi

вiд 19 липня 2005 року
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довIдкА
цfi,t}j{с iliдlцсвiдrlостi зобов9язанням Украiни у сферi европейськоi iнТеГРаЦiТ

та праву €вропейського Союзу (acquis €С)
iil[jr}]:ý,lT]У р{lзл|()ряДж(ення гOлови Кашr'янка-БузькоТ районноi деglжавноТ

аЛ,tЯi,, lir:Ъ'l,лаl_iii кПрО затвердЖеннfl lIо;tоження про призначення стипендiй
-ii i| tl?je]l!iй ,цля краlцих спортсменiв Капr'янка-Бyзького grайону>

Гii:,э,:ilт рOз_].I0рядження розроблено сектором культурI{1 п4олодi та спорту

Ki].I,; 'f н ;,r-}iузьксli' районноТ державноТ aдMiHicTparriT.

t, t[алежнiсть гtроскту акта до сфер, правовiдносини в якlлх
pgt,l,лltjtij,l b,crl п!эавоý{ €вропеЙського Со*озу (acquis €С)

i, ::':;,li.ii' ]э(}:]t10]:,яд)(ення за rтредметом гIравового регулювання не нале/ttjТь

iiО i,lЛъ^i}, :lпазовiдНосинИ в яких регулюються правом Свропеtiськогсl Сокэзу

{al;,,],li; ;: l,_ ;.

l" ,:i;сlбоrз'язання YKpaTHlr v сФерi свропейськоi iнтеграuii (у To:lty числi
ý{ i }!,]ll{ Е,,]iя t_l л н tl*пpaBoB i)

Ёi] ]ij,\iов\lк)l]и I]yHKT 1 .Щовiдки, джерела мiнtнародно*правових зобов'яЗаLlЬ
yb,:llat l i,i "v сферi свропейськот iнтеграшiт чи досягнення lлiхlнародних

JС}rr()i... ],.]t:С'Гf;Г{ ш]од.О lIредмете правового рег},лювання про€кт}, розпоря.]7iення
ia (,]l i:li_it!I,I зtlровадх(енt{я вiцповiдних зобов'язань, шо реГ)'ЛЮЮТЬ
гit;;i,i:,O.] i_:il]{{.}Iэиi]l_. у визначенiЙ сферi, вiлсутнi.

;,, I i,po,i,p*ntнi документи v сферi свропейськоi iнтеграrriТ

|]l,з;1.1iqlgз.,Iоц_и пyнктлI 1 i 2 Щовiлки програмнi документи у сфеРi

c_Bi]{,)j1:_:,{;]"icoj' lнтеграIriТ 11резидента УкраiЪи таlабо Кабiнету MiHicTpiB, вiДсут,ti.

{, ;] iiэ cllллня.Iъtlо-{ х{}авоврtй аHa"lliз

-j, illЁахуванням пунктiв |, 2 та
Вi,ц,;'r, i ,:,i, ii.

Ц r. }11ip;,7g;rrri результати

З Щовiлки порiвняльно-правовиli ;illал.iз

irrr.):i,v_.ibl,iTc},{ реа,чiзашiТ гtроекту розпорядження будa ЗаТВеРДЖе}jНЯ

П1.1.-li,]}].1:1,1,1.!} пс0 пr}L{значеriня ст;лпендiй та прешлiй д.пя краrцлIх спортспtенiВ

Ki:],I'.,;i,l, ::t-iir,'l.,KClгo райоFIу ,Ia заоХочення ctlopTcMeHiB району до досягнен}lя
Bl,{e i, i,,tr:i: l.;l]{)p,fиE,HLl}a результатiв.
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б. lузагальнений висновок

i illo;itT розпорядження не потребуе проведення експертизи на,

Bi,I1 
,l,,tli t l,rl]Tb зобов'язанняп{ УкраТни у сферi свропеriськоТ iнтеграцiТ, },тому

LlL]C.i,i v, i_ltci:ар.lДflO-правоВиtvl. та правУ €)вропейського Союзу (acquis СС),

ГG,it,]t,;ii, Христина ЗАМУЛА

<< J_g_>> azt пп / 2$2а pOK_v
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висновок

шIрФ шрOведення гендерно-правовоТ експертизи проскту

розruорfiД}кеннЯ головИ Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii

<<Прtэ зllтверд)ltення fIоложення про призначення стипендiй та премiй для

крашцих спортсменiв Кам' янка-Бузь ко го райоrry>>

t l r с _l ь::' iJoзгiсся,д)i(ення 1эозроблен() сектором кул bT"vpи.

К а м' я гтк а - }ii,:1r,no' trlайонноТ державноТ адпц i нiстрачiТ.

моllодi та спорт)/

l, ii*lltэ.тriк плiлкнародних дOговорiв Украiни, згода на обовоязковiсть

i{Kpll iýй,;{i}rIr] iBepxcBHoro Радоло Украiни, та резолюuiй пliжнароitних

кон{ll:рtllli+liЁi, п.лi;кна}эодЕих органiзацiй, ii оlэганiв, викорисТаНИХ ПiД ЧаС

гЕр*ts л:,1tё ii ;llliI [}t(сгriэртtdзи"

Iliii ,;ili.' ilровt]деFIня гендеРно-гIравоВоТ експеРтизи проскту розrjоряд}IiсFiня

BttKC}r]ric j,t;]:]r),Bыl:,{cb: \liiяснарсrлниЙ пакт про гроN{адянськi i полiтичt,ti права. 1966

pil;: I{l,tTBt г;t.i..;i гро бороТьбу З тоогiвлеЮ людьмИ i з експлуатацiсю проститушii'

TЁ)i-Ti,i],j 1:.,jl_;[ia.]\iii, l949 piK; Конвенцiя про лiквiдацiло Bcix форl.,r дltскриптiнацii'

Ш{(};1i]'],:i']]}:]r_i}:i. i,r}lr9 pib; Конвенцiя про захисТ прав люДини i основоположIt]4х

слlrб,:,t" !,lj.C pial та протоколр1 до неТ; €вропейська соцiальна ХаРТiЯ

(пt]Oi:,_;яl, ,,,г;l), i99tr pirc; Конвенцiя Ралl,t €вропlr про заходи 1цоло ilротидiТ

тоiг.лзill ,] :(.;lылj.l" 2]005 piK; Конвенцiя про права осiб з iнвалiднiстю,2006 piK;

Рdснпг:ti;tl,; \'i,;Цlt'tаЕrtlцноТ ооганiзацiТ прашi J\ъ ]56 про piBHe ставлення i piBHi

iяcя{]1liBc_;,,,,ii ]i.lя ,г}]удяцих LIoj]oBiKiB i жiTroK: ,груляшi iз сilчtейttимrt обОв'ЯЗКаМI,i.

1ЕЕ i p,ii*;; ,i(сэнвсl;цiя МirкнаролноТ органiзацiТ пparri JYg t00 ПРО 1ЭiВГrе

]jri ilali |)tr,ii } ]1:iljгlзr. чоловiкiв i яtiнок за працю piBHoT цiнiiостi" 1 95 i PiK;
i.

N4iHtl+apiri,,,lia Idс}}..венцiя про лiквiдацiю Bcix форм расовоТдискрlrмiнацiТ, 1965 piK:

lйl;Krl;,iptl,lt.;дй п2.1кт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права, 1966 piK; РапцКОВа

KoidBel:iI.j,l ]tl.ti):]ilХp,tcT нацiональНИХ l\,IrЭНшtин, 1995 piK' Загальна деклараr{iя гrрав

лю,l,]:,t,:jи{. ii,i,{8 iэjк; ilекiнськадекла}]аitiя, 1995 piK; Резолюцiя 4'7l1З5 ГенеРаЛЬНОТ

Acalr'ilt.] l)(.}iI. <,;Jекларацiя про права осiб, шо нале}iать до нацiонацьнtrх абr_,l

eTl{i,.lli .1}." .:;,;":" iiI,iiriiи]( та ,\lовних hIенш]ин)). 1992 BiK.
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2. [Ёep*;liK aKTiB законодавства, використаних пiд час експертизи.
I1iц оlд1" провL,,цеНня гендеРно-правоВоТ експертизи проскту розпорядження

в}rксlГt.'с'Г|,i]:li'ВаЛ]{сяi: Конституltiя УкраТни, закон}l УкраТни . <Про забезгiечеrlня

piBHiTi,l I{r;e;B та мо}к.цивостей ясiнок iчоловiкiв>. <ГIро засади запобiгання та
пpoT,ll;,ii ]]rl{,]{о1,1\{jrriацiТ в УrсраlЪi>, <<Про запобiгання та протидiкэ домашньо^IY
наaил jrc,_,E i,)>- л<Г]ро tiрtlтидitо тоilгiвлi людьми>.

],. [i*ялл-;Нii:ть абО вiдсугнiсть положень проекту розпорядження, якi не
вil{гl*зв,iд,аjIijirь tlринципУ забезгяечення рiвних ilpag та &{ожливостеil rKiHolc i
.Iолоriiк;ii;l.

J/ гil:rсrект j ],:озшоряДrtення вiдсутнi полояtення, якi не вiдповiдалоть

пpLlHIilJi t ]аr:!езrlеченFlя 1эiвних прав та NIож(ливостейl жiнок i чоловiкiв.

,ii. i-| 
} 
:,оr* еД энl{Я аналiзУ положеНь проскТу нормаТивно-правOвого акт*,

якi пl:liку],ь} ;llCIpyrri-_-yBaTи IIриНцип забезпечення рiвних прав та можливостей
;:.;illtrt. l l ;t,rг,it.iB.

'ji il::o,;itTi ;rозПорядженНя вiлс,чтнi гIоложення" якi ivIO)iiVTb ll0l]ymv3al.i.1

riрIrнritlг :абl,:зпсч9нIlя рiвних праjз та N{ожливостей rKiHoK i чоловiкiв.

l}gвi;{ъ,вlrtli ce{.iTоpy з ilитань правовоi роботи
заrgобi; а*tFiя Та ВllfiВj_-.{ення корупцi'l апаратч

tr{ ar м' гл *,-t t{.l * Б,у з ь коТ р а йд е ржал м i н icT р а ц i i

У rtо яз t-t cl * lt ";,liii:: на rэ ц:оба (ко о рдина то р)

:i лl{,{,i];lг l,, ;littiе:iIlечgння рiвних прав т.а

ft,tc }K.r! },1ЕЕ i:T,eit ;кiнqlк i чоловiкiв

залэобiга,rijнfi тr} пtrотидiiнасIлльстЕ.}' 
^,.,l\/

за Oз[tft { {:,lt:t ,ст,fiз,i \

|,!,_JY| __;?lцl!_^ 2020 р.

Роксолана ЩЯКIВНИ{l
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MIHICTEPCTBO юстшsi укрАiТ{и
зАхIдIЕ мпкрЕгIонА.}ьЕЕ }rIIрАвлItrЕя MIEICTEPCTBA юстI[цIi

(мJIъвIв)
гr.rr. Шашкевич4 1, м- JbBiB, 79000, тел.: (0З2) 26|-2З-66

E-mail: info@lv.minjust,gov.ua" сайг: https://zakhidne-minjust.gov.ua код згИно з €,ЩПОУ 4З317547

"rд оý О8, 2020 р. Nч |78B5lB/|-z0/08-08 на }li 7guаъ54 вlд29,07.2о2а

Кам'янка-Бузька районна державна
адмiнiстрацiя ЛьвiвсъкоТ областi

вул.Незалежностi, бу д.27
м.Кам'янка-Бузъка,
Львiвська область 80400

Щодо державнOТ реестрапii
нормативно-правового акта

Захiдне мiжрегiонапьне управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м.Львiв)

скерову€ розпорядження Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ адмiнiстрачiТ

Львiвськоi областi вiд 29 липня 2а2а року М 16510ЬЗ12О uПро затвердження

Положення про призначення стипендiй та шремiй для кращих спортсменiв

Кам'янка-Бузъкого району>>, заре€строване, як нормативно-правовий акт
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