
УКРА ЇНА  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 13 грудня 2016 року                                                                 № 641 
 
 

Про призначення щорічної  
міської  стипендії  кращим  
спортсменам і матеріального  
заохочення тренерам  
м. Кропивницького 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. «б»                       
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рішення Кіровоградської  міської ради від 29 березня 2016 року № 138 «Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді 
на 2016 рік» (зі змінами), з метою підтримки і стимулювання розвитку спорту 
вищих досягнень в місті Кропивницькому, морального та матеріального 
заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 
  

1. Встановити з 2016 року щорічну міську стипендію кращим 
спортсменам і матеріальне заохочення тренерам м. Кропивницького за високі 
спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 

2. Затвердити Положення про призначення щорічної міської                   
стипендії кращим спортсменам і матеріального заохочення тренерам                                     
м. Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних 
всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 

3. Відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради 
забезпечити виплату щорічної міської стипендії кращим спортсменам і 
матеріального заохочення тренерам м. Кропивницького відповідно до 
Положення протягом грудня, починаючи з 2016 року.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 
 

 
 
Міський голова        А. Райкович 
 
Колодяжний 24 38 52  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
13 грудня 2016 року 
№ 641 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про призначення щорічної міської стипендії кращим спортсменам  
і матеріального заохочення тренерам м. Кропивницького за високі 

спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних 
змаганнях 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про призначення щорічної міської стипендії кращим 
спортсменам і матеріального заохочення тренерам м. Кропивницького за 
високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних 
змаганнях (далі - Положення) встановлює умови та порядок визначення 
кращих спортсменів та тренерів за підсумками спортивного року (далі – 
Конкурс). 

1.2. Щорічна міська стипендія та матеріальне заохочення 
призначаються для підтримки, стимулювання розвитку спорту вищих 
досягнень, морального і матеріального заохочення спортсменів і тренерів 
міста Кропивницького для досягнення високих спортивних результатів. 

1.3. Відбір проводиться за результатами виступів спортсменів міста 
лише на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях з видів спорту, 
за таблицею нарахування очок Міністерства молоді та спорту України. 

1.4. Щороку, починаючи з 2016 року, стипендія і матеріальне 
заохочення призначаються за такими номінаціями: 

5 кращих спортсменів з олімпійських видів спорту – по 1500 грн; 
тренери, які підготували 5 кращих спортсменів з олімпійських видів 

спорту (один тренер на одного спортсмена), – по 1200 грн; 
 5 кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту – по 1200 грн; 
тренери, які підготували 5 кращих спортсменів з неолімпійських видів 

спорту (один тренер на одного спортсмена), – по 1000 грн; 
5 кращих спортсменів (юніори) з видів спорту – по 1200 грн; 
тренери, які підготували 5 кращих спортсменів (юніори) з видів спорту 

(один тренер на одного спортсмена), – по 1000 грн; 
5 кращих спортсменів (юнаки та дівчата) з видів спорту – по 1000 грн; 
тренери, які підготували 5 кращих спортсменів (юнаки та дівчата) з 

видів спорту (один тренер на одного спортсмена), – по 900 грн. 
 

2. Умови призначення стипендії та матеріального заохочення 
 

2.1. Щорічна міська стипендія кращим спортсменам і матеріальне 
заохочення тренерам м. Кропивницького призначаються за високі спортивні 
досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях. 
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2.2. Стипендія призначається спортсменам, які в рік виплати стипендії 
виступали за м. Кропивницький. 

2.3. Спортсменам, за виступи яких за м. Кропивницький встановлено 
консолідований залік з іншими регіонами України, стипендія призначається  
у розмірі 50 % від встановленої суми. 

 

3. Визначення кандидатів на призначення стипендії  
та матеріального заохочення 

 

3.1. Стипендія призначається спортсменам-громадянам України, які 
виступають за м. Кропивницький.  

3.2. Обов’язковою умовою для одержання стипендії є зайняття 
спортсменом відповідного місця в офіційних змаганнях (Олімпійські ігри, 
Юнацькі Олімпійські ігри, Європейські ігри, Універсіади, чемпіонати і кубки 
світу, Європи та України). 

3.3. Відбір та висунення кандидатів на призначення стипендії та 
матеріального заохочення здійснюється відділом фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради (далі – Відділ) за поданням дитячо-юнацьких 
спортивних закладів міста, федерацій або спортивних організацій, у яких 
займається спортсмен або працює тренер. 

3.4. Подання про призначення стипендій та матеріального заохочення 
подаються до Відділу до 20 листопада за підсумками поточного року. 

3.5. До подання додаються наступні матеріали: 
копії протоколів змагань з видів спорту або витяги з протоколів; 
копії нагород (дипломи, сертифікати, грамоти тощо); 
копія наказу (розпорядження) про зарахування спортсмена (тренера) до 

спортивної організації; 
копії ідентифікаційного номера та свідоцтва про народження або 

паспорта; 
фотокартка розміром 9 х 13 см; 
банківські реквізити для перерахування коштів. 
3.6. Комісія Відділу, яка утворюється наказом начальника Відділу, 

протягом 10 календарних днів з дати надходження подань, визначає 
персональний склад спортсменів і тренерів для виплати щорічної стипендії  
та матеріального заохочення і подає пропозиції міському голові на 
затвердження. 

3.7. Стипендія та матеріальне заохочення сплачуються за рахунок 
видатків загального фонду міського бюджету по відділу фізичної культури  
та спорту Кіровоградської міської ради після видання наказу начальника 
Відділу. 

 
 

Начальник відділу  
фізичної культури та спорту      С. Колодяжний  


