
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
Д ВАД Ц Я Т Ь  П ’ Я ТА  С Е С І Я

№ V І І / 2 5 / 1 2                           від 16 листопада 2018 року

Про затвердження Положення 
про призначення стипендій кращим 
спортсменам м. Збаража

З метою створення умов для розвитку в місті пріоритетних видів спорту,
підтримки  і  стимулювання  розвитку  спорту  вищих  досягнень,  морального  і
матеріального  заохочення  спортсменів  для  досягнення  високих  спортивних
результатів,  відповідно  до  Закону  України  «Про  фізичну  культуру  і  спорт»,
керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Положення  про  призначення  стипендій  кращим  спортсменам
міста у 2019 році за високі спортивні досягнення згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад комісії з призначення стипендій кращим спортсменам міста
у 2019 році за високі спортивні досягнення згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради
Р.П. Напованця.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток 1
до рішення міської ради
від 16.11.2018 року №VII/25/12

Положення
про призначення стипендій кращим спортсменам міста у 2019 році

за високі спортивні досягнення

1.  Стипендія  встановлюється  персонально  талановитим  спортсменам,

жителям м. Збаража, які є чемпіонами та призерами чемпіонатів світу, Європи,

України  з  олімпійських,  параолімпійських,  видів  спорту,  які  сприяють

уславленню міста на всеукраїнському і міжнародних рівнях.

2.  Підставою  для  призначення  стипендії  спортсменів-кандидатів  є

відповідне  клопотання  та  інформація  про  результати  участі  в  змаганнях.

Висунення  на  здобуття  стипендії  проводять  тренери  спортсменів,  спортивні

федерації  (осередки  Всеукраїнських  спортивних  федерацій),  керівники

фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій. Спортсмен не може

висунути свою кандидатуру на встановлення стипендії самостійно.

3.  Відбір  серед  спортсменів-кандидатів  на  здобуття  стипендії  здійснює

комісія.

4. Стипендії призначаються з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року за

результатами змагань  за  2018 рік  та  виплачуються  щоквартально  за  рахунок

коштів міського бюджету по КПКВК 1115062.

5.  Кошти  на  спортивні  стипендії,  виділяються  рішенням  Збаразької

міської ради при затверджені міського бюджету міста Збаража на 2019 рік.

6.  Граничний  розмір  стипендії  становить  1500,00  (одна  тисяча  п’ятсот

грн. 00 коп.) на місяць на одного спортсмена.

7. За результатами розгляду списку кандидатів на отримання стипендій та

наданих документів комісія, більшістю голосів від загального складу, вносить

пропозиції щодо зміни кількості стипендій, але в межах виділеного фінансового

ресурсу на їх виплату.

8. Спортсменами-кандидатами на здобуття стипендії подаються наступні

документи:

- копія паспорта громадянина України (або свідоцтво про народження);



-  клопотання  тренера  спортсмена,  спортивних  федерацій  (асоціацій,

спілок тощо), фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій;

- копії протоколу змагань;

- ідентифікаційний номер.

9.   Комісія,  при  визначені  кандидатів  на  стипендії,  приймає  до  уваги

офіціальні  документи  по  кожному  претенденту:  протоколи  змагань  (копії,

офіційні  виписки  завірені  печаткою),  річний  рейтинг  спортивних  досягнень

спортсмена, значимість його спортивних досягнень,  клопотання, перспективи

спортивних досягнень на найближчий час.

10. При розгляді кандидатів на отримання стипендії перевага перш за все,

надається  спортсменам,  які  досягли  значних  спортивних  досягнень  в

олімпійських,  параолімпійських,  видів  спорту,  які  рішенням  виконавчого

комітету визнані пріоритетними для м. Збаража, членам збірних команд області

і  України,  кандидатам  на  участь  в  олімпійських  та  параолімпійських  іграх,

чемпіонатах Європи та світу.

11.  Кількісний  і  персональний  склад  стипендіатів  затверджуються

рішенням виконавчого комітету міської ради за результатами розгляду комісії,

але не може перевищувати 3 (трьох) осіб.

12.  Виплата  стипендій  може  переглядатися  комісією  з  призначення

стипендій  кращим  спортсменам  міста  за  високі  спортивні  досягнення,

упродовж року відповідно до рівня спортивних результатів участі у змаганнях,

припинятися у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу

або дискваліфікації спортсмена та призначатися іншому спортсмену. 

13.  Спортсменам,  яким  виплачується  стипендія  Президента  України,

стипендія облдержадміністрації, стипендії міської ради не виплачуються.

14.  Рішення  про  дострокове  позбавлення  стипендіата  стипендії   і

призначення її іншому кандидату приймається  рішенням виконавчого комітету

міської ради за поданням комісії з призначення стипендій кращим спортсменам

міста за високі спортивні досягнення.

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ



Додаток 2
до рішення міської ради
від 16.11.2018 року №VII/25/12

Склад комісії 
 з призначення стипендій кращим спортсменам міста у 2019 році

за високі спортивні досягнення

Напованець Р.П. - секретар міської ради, голова комісії
Синчишин А.Д. - заступник  міського  голови,  секретар

комісії
Члени комісії:

Багрій П.Ф. - за згодою
Драган В.Л. - за згодою
Король П.Є. - за згодою

Секретар міської ради Р.П. НАПОВАНЕЦЬ


