
           ПРОЕКТ 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Знам’янської міської ради «Про внесення змін до Міської цільової 

програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 роки» 

 
 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:  

      Доповнення  Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Знам’янка 

на 2012-2016 роки розділу ІV п.24 «Стимулювати спортсменів міста для успішних  виступів у 

міжнародних та Всеукраїнських змаганнях шляхом виплати грошових стипендій». 

2. Потреба і мета прийняттярішення: 

Популяризація спорту в місті  та заохоченняспортсменівміста до занять фізичною культурою та 

спортом. Реалізаціядержавноїполітики у сферіфізичноїкультури і спорту, 

посиленнясоціальногозахисту та підтримкиперспективнихспортсменів, 

стимулюванняуспішнихвиступів на змаганняхрізногорівня. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: 

Суспільнінаслідкиприйняттярішення – популяризація спорту, розвитокфізкультури іспорту в 

місті.  

Видатки, пов`язані з реалізацією Програми, здійснюються за рахунок виділених в установленому 

порядку коштів міського бюджету, установ та організацій міста, а також добровільних  внесків 

юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.  

Щорічний обсяг коштів на реалізацію Програми визначається рішенням Знам’янської міської ради 

про бюджет м.Знам’янка на відповідний рік. 

4. Механізм виконання рішення: 

- Спортивні організації надають відповідні документи відділу молоді та спорту; 

Відділ молоді та спорту здійснює збір, аналіз та узагальнення документів на розгляд 

комісії; 

- Комісія проводить засідання, на якому розглядає анкети та документи спортсменів та 

здійснює конкурсний відбір серед претендентів. 

5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести 

зміни до існуючого рішення ради): 

Виноситься вперше. 

6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого 

місця оприлюднення:  

Проект даного рішення оприлюднено на офіційному сайті Знам’янської міської 

ради  «    » _____________ 2016 року. 

7.  Дата, підпис та ПІБ суб'єктуподання проекту рішення: 

"___ " квітня 2016 року 

 

Начальник відділу молоді та спорту     Р.Ладожинська 

 

8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Чотирнадцята сесія Знам`янської міської ради 

                         сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від                   2016  року        № 

м. Знам`янка 

 

Про внесення доповнення до Міської цільової 

програми розвитку фізичної культури і спорту 

в місті Знам’янка на 2012-2016 роки 

 

 Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та «Про 

фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 22.06.1994 №334  «Про державну 

підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні», з метою стимулювання 

талановитих перспективних спортсменів міста – кандидатів до участі в Олімпійських. 

Параолімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх, їхнього соціального 

захисту та підтримки, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Доповнити Міську цільову програму розвитку фізичної культури та спорту в місті 

Знам’янка на 2012-2016 роки розділом V «Підтримка та розвиток Олімпійського, 

Параолімпійського та Дефлімпійського руху»,доповнивши: 

- пункт 24 «Забезпечити відзначення кращих спортсменів та їх тренерів за 

результатами роботи та участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних та 

змаганнях шляхом виплати грошових стипендій»; 

- пункт 25 «Вживати заходів щодо забезпечення спортсменам - членам збірних 

команд області та України і їх тренерам належних умов для підготовки до 

офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань, надання їм необхідної допомоги 

у вирішенні житлових та інших побутових питань»; 

- пункт 26 «Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток 

фізичної культури і спорту». 

2. Затвердити Положення про стипендії за високі спортивні досягнення (додається). 

3. Затвердити склад комісії для визначення і конкурсного відбору кандидатур 

стипендіатів (додається). 

4. Організацію виконання даного рішення  покласти на першого заступника міського 

голови  В.Загородню.   

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

культури, молоді та спорту (гол. Ю.Сопільняк). 

 

 

Міський голова                                             С.Філіпенко 

 

 

           

 

 

 

 



           
         Затверджено 

рішенням міської ради 

від «__»  _____2016р. № 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії Знам’янського міськвиконкому за високі спортивні досягнення 
 

1. Стипендія Знам’янського міськвиконкомуза високі спортивні досягнення (далі - 

Стипендія) призначається  кращим спортсменам та фахівцям у галузі фізичної культури та 

спорту, які є жителями міста або вихованцями ДЮСШ міста, що представляють місто 

Знам’янку Кіровоградської області у спортивних змаганнях різних рівнів, та талановитим 

перспективним спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх, які є жителямиміста Знам’янка, з метою 

стимулювання їх до успішних виступів на спортивній арені, відзначення особистого вагомого 

внеску в розвиток фізичної культури і спорту в місті, соціального захисту та підтримки. 

2. Стипендія призначається: 

2.1. спортсменам, які мають у році, попередньому щодо року призначення стипендії, 

високі спортивні досягнення в офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, 

міжнародного рівнів в особистому чи командному заліку; 

2.2. фахівцям – тренерам (тренерам-викладачам), які здійснювали безпосередню 

підготовку спортсмена або спортивної команди, що представляють у спортивних змаганнях 

місто Знам’янку Кіровоградської області та  мають у році, попередньому щодо року 

призначення стипендії, високі спортивні досягнення у офіційних змаганнях обласного, 

всеукраїнського, міжнародного рівнів; 

2.3. талановитим перспективним спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх. 

3. Під високими спортивними досягненнями слід розуміти зайняття 

спортсменом/спортивною командою призових місць (І, ІІ або ІІІ) у змаганнях: 

3.1.  І рангу (Ігри Олімпіад, зимові Олімпійські Ігри, Паралімпійські Ігри, 

Дефлімпійські Ігри, Європейські Ігри, Всесвітні Ігри); 

3.2. ІІ рангу (чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, 

розиграші Кубків світу та Європи, Гран-Прі, Всесвітні шахові Олімпіади, Всесвітні 

Універсіади, інші міжнародні змагання, що включені до календарних планів федерацій 

інвалідів з відповідних нозологій); 

3.3. ІІІ рангу (чемпіонати України, розиграші Кубків України, крім молодших 

вікових груп); 

3.4. ІV рангу (чемпіонати України серед спортсменів молодших вікових груп). 

3.5. V рангу (чемпіонати Кіровоградської області, крім молодших вікових груп). 

3.6. VІ рангу (чемпіонати Кіровоградської області серед спортсменів молодших вікових 

груп). 

4. Стипендія призначається щорічно за результатами попереднього року, а талановитим 

перспективним спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх на підставі зарахування їх до складу таких 

спортсменів, затвердженого відповідним наказом Міністерства молоді та спорту України, 

розпорядженням голови Знам’янської міської ради на підставі рішення комісії з розгляду 

питань щодо призначення стипендії Знам’янського міськвиконкому за високі спортивні 

досягнення. 

5. Стипендія Знам’янського міськвиконкому за високі спортивні досягнення 

призначається відповідно до рівня спортивних результатів у розмірах згідно додатку, а 

талановитим перспективним спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх у двократному  розмірі 

відповідно  до  розміру виплат призерам (І місце) змагань І рангу згідно цього ж додатку 

(додаток 1). 



6. Стипендія виплачується щомісяця з дня її призначення до кінця календарного року 

спортсменам, які мають у році, попередньому щодо року призначення стипендії, високі 

спортивні досягнення в офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного 

рівнів в особистому чи командному заліку, фахівцям – тренерам (тренерам-викладачам), які 

здійснювали безпосередню підготовку спортсмена або спортивної команди, що 

представляють у спортивних змаганнях місто Знам’янку Кіровоградської області та  мають у 

році, попередньому щодо року призначення стипендії, високі спортивні досягнення у 

офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів, а талановитим 

перспективним спортсменам - кандидатам до участі в Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх – щомісяця з дня її призначення до дня 

проведення цих змагань та впродовж трьох місяців потому. 

7. Стипендія виплачується міськвиконкомом на виконання Міської цільової програми  

розвитку фізичної культуриі спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 роки. 

8. Висунення кандидатів на здобуття Стипендії здійснюється у відповідності до цього 

положення за клопотанням міських федерацій з видів спорту, спортивних організацій 

підприємств, установ, на підставі поданих ними відповідних документів.  

9. Про висунення кандидатури на здобуття стипендії Знам’янського міськвиконкому за 

високі спортивні досягнення претендентом не пізніше, ніж за тиждень до дня проведення 

засідання комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії Знам’янського 

міськвиконкому за високі спортивні досягнення, разом з клопотанням подається до 

Знам’янського відділу молоді та спорту пакет документів, а саме: 

заява претендента щодо призначення Стипендії; 

автобіографія претендента на здобуття Стипендії із зазначенням його спортивних 

досягнень; 

витяг з протоколу відповідних офіційних спортивних змагань, копія диплому, грамоти 

нагородження, або інших документів, що засвідчують спортивні досягнення претендента, та, 

якщо претендент-тренер (тренер-викладач), довідка з місця роботи, що підтверджує 

здійснення ним безпосередньої підготовки спортсмена, за підписом керівника закладу 

фізичної культури і спорту, засвідчену печаткою цього закладу; 

копія паспорту або свідоцтва про народження, якщо претендент не досяг певного віку; 

у разі відсутності у претендента  реєстрації місця проживання у місті Знам’янка 

Кіровоградської області - лист-подання директора ДЮСШ м.Знам’янка; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

Спортсмени - кандидати до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, 

Європейських і Всесвітніх іграх подають до Знам’янського відділу молоді та спорту такий 

пакет документів: 

заява претендента щодо призначення Стипендії; 

автобіографія претендента на здобуття Стипендії із зазначенням своїх спортивних 

досягнень; 

відповідні документи, що підтверджують зарахування їх до складу спортсменів - 

кандидатів до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і 

Всесвітніх іграх,  завірені в установленому законодавством порядку; 

копія паспорту або, якщо претендент не досяг певного віку – копія свідоцтва про 

народження і довідка про реєстрацію місця проживання у місті Знам’янка Кіровоградської 

області; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

10. З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення Стипендії 

утворюється комісія з розгляду питань щодо призначення стипендії Знам’янського 

міськвиконкому за високі спортивні досягнення (далі - Комісія). 

Відповідно до покладених на неї завдань та за наявності фінансування видатків, 

передбачених у міському бюджеті на виплату Стипендії, Комісія розглядає заяви 

претендентів щодо призначення Стипендії, проводить конкурсний відбір кандидатів. 



У разі збільшення асигнувань з міського бюджету на виплату Стипендії, Комісія 

правомочна провести повторне засідання щодо розгляду додаткових кандидатур на здобуття 

стипендії Знам’янського міськвиконкому за високі спортивні досягнення. 

Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та 

членів Комісії.  

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням Знам’янського міського 

голови. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. 

Засідання Комісії проводить  її голова або за дорученням голови Комісії його заступник. 

Засідання Комісії вважається правомочним,  якщо на ньому присутні не менш як дві 

третини його складу. 

Рішення Комісії про висунення кандидатів на призначення Стипендії приймається 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. 

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова або його заступник, 

що веде засідання. 

Рішення Комісії є підставою для підготовки проекту розпорядження Знам’янського 

міського голови про призначення Стипендії. 

Організаційне та матеріальне  забезпечення роботи Комісії здійснюється Знам’янським 

міськвиконкомом. 

10. Інформація про призначення стипендії може бути опублікована в місцевій газеті 

«Знам’янські вісті» та інших засобах масової інформації. 

11. Розпорядження Знам’янського міського голови про призначення Стипендії є 

підставою для її щомісячної виплати на визначений термін. Призначення Стипендії за високі 

спортивні досягнення в офіційних змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного 

рівнів в особистому чи командному заліку у році, попередньому щодо року призначення 

стипендії, не позбавляє права на одночасне присудження Стипендії спортсмену - кандидату 

до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх. 

Післязакінчення календарного року стипендіатмає право на 

повторневисуненнясвоєїкандидатури на призначенняСтипендії. 

12. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Стипендії, здійснюється за рахунок 

цільових коштів, передбачених у міському бюджеті на реалізацію Міської Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Знам’янка на 2012-2016 роки. 

13. Позбавлення стипендіата Стипендії може бути здійснено Знам’янським міським 

головою за поданням комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії Знам’янського 

міськвиконкому за високі спортивні досягнення в разі зміни його місця реєстрації, 

дискваліфікації або відрахування з ДЮСШ м.Знам’янка, виявлення недостовірної інформації 

в документах, які було подано, порушення інших вимог цього Положення. 

Рішення про позбавлення стипендії оформляється відповідним розпорядженням 

Знам’янським міського голови на підставі подання (рішення) комісії з розгляду питань щодо 

призначення стипендії Знам’янського міськвиконкому за високі спортивні досягнення.  

У разі виключення спортсмена зі складу спортсменів - кандидатів до участі в 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських і Всесвітніх іграх виплата 

стипендії припиняється. Припинення виплат здійснюється на підставі розпорядження 

Знам’янського міського голови за поданням відділу молоді та спорту Знам’янського 

міськвиконкому. 
 

 

 
Затверджено  

рішенням міської ради  

від                         2016р.№       

 

Склад комісії 



для визначення конкурсного відбору кандидатур стипендіатів 

 

1. Загородня Валентина Григорівна – голова комісії, перший заступник міськогоголови. 

2. Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділумолоді та спорту. 

3. ГавришевськийЄвгенійОлександрович – директор КДЮСШ. 

4. ДовгаленкоВолодимирОлександрович – член виконавчогокомітету, ветеран спорту. 

5. Сопільняк Юрій Михайлович  - депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

освіти, культури, молоді та спорту 

6. Тітарєв Олег Борисович – депутат міської ради, заступник голови постійної комісії з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

Додаток  1 

(до Положення про стипендії 

Знам’янського міськвиконкому за 

високі спортивні досягнення) 

 

Розмір стипендії 

Знам’янського міськвиконкому за високі спортивні досягнення 

 

Призерам Олімпійських Ігор, Паралімпійських Ігор, Дефлімпійських Ігор, Європейських Ігор, 

Всесвітніх Ігор при умові виступу спортсмена за Україну у відповідності до зайнятого місця: 

I місце - 1000 грн. 

IIмісце-800грн. 

III місце - 600 грн. 
Призерам чемпіонатів світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, Кубків світу та 

Європи, Гран-Прі, Всесвітніх шахових Олімпіад, інших міжнародних змагань, що включені до 

календарних планів федерацій інвалідів з відповідних нозологій, при умові виступу 

спортсмена за Україну у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  450 грн. 

IIмісце-350 грн. 

IIIмісце - 300 грн. 
Призерам чемпіонатів України, Кубків України (крім молодших вікових груп)при умові 

виступу спортсмена за Кіровоградську область у відповідності до зайнятого місця: 

I місце - 350 грн. 

IIмісце-300 грн. 

III місце - 250 грн. 
Призерам чемпіонатів України серед спортсменів молодших вікових груп,при умові виступу 

спортсмена за Кіровоградську область у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  250 грн. 

IIмісце-200 грн. 

III місце - 150 грн. 
Призерам чемпіонатів обласного рівня (крім молодших вікових груп) при умові виступу 

спортсмена за місто Знам’янка у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  150 грн. 

IIмісце-100 грн. 

II місце - 50 грн. 
Призерам чемпіонатів обласного рівня серед спортсменів молодших вікових груп,при умові 

виступу спортсмена за місто Знам’янка у відповідності до зайнятого місця: 

I місце -  100 грн. 



IIмісце-50 грн. 

III місце - 30 грн. 
 

 

 
 


