
            

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 лютого  2012 року       №  182 

смт. Голованівськ 

 

Про Положення про районні 

стипендії спортсменам - 

переможцям та призерам 

чемпіонатів світу, Європи, 

України та їх тренерам 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 18 серпня 2004 року    № 

919 «Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, 

Параолімпійських та Дефлімпійських ігор» та на підставі рішення районної 

ради від 16 грудня 2011 року № 141 «Про затвердження районної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 

роки» 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Положення про районні стипендії спортсменам-

переможцям та призерам чемпіонатів світу, Європи, України та їх 

тренерам (додається). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 13 

червня 2008року № 219 «Про Положення про районні стипендії 

спортсменам-переможцям та призерам чемпіонатів світу, Європи, 

України та їх тренерам». 

 

 



3. Рекомендувати районній державній адміністрації передбачити кошти 

пов'язані з виплатою районних стипендій на виконання районної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2012-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 16 грудня 

2011 року №141. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики 

та у справах сім'ї. 

 

 

 

Голова районної ради                                                        О.Чушкін   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Голованівської 

районної ради 

від 24 лютого 2012року  

№ 182 

                                                                             

ПОЛОЖЕННЯ  
про районні стипендії спортсменам-переможцям та призерам 

чемпіонатів світу, Європи, України та їх тренерам 

І 

1. Районні стипендії призначаються спортсменам - громадянам України, 

які постійно проживають на території Україні, що приймали участь в 

офіційних змаганнях, які внесені до Єдиного календаря спортивно-

масових заходів затвердженого профільним міністерством та стали 

чемпіонами і призерам чемпіонатів світу, Європи та України. 

2. Районні стипендії тренерам призначаються громадянам України, які 

постійно проживають на території району, являються основними 

тренерами спортсменів - переможців та призерів чемпіонатів світу, 

Європи та України. 

3. Залежно від досягнутих спортивних результатів районні стипендії 

встановлюються у таких розмірах: 

чемпіонам світу - 300 гривень; 

призерам чемпіонату світу, які посіли друге і третє місце на цих 

змаганнях - відповідно 260 та 200 гривень;  

чемпіонам Європи - 200 гривень; 

призерам чемпіонату Європи, які посіли друге і третє місце на цих 

змаганнях - відповідно 160 та 100 гривень; 

чемпіонам України - 100 гривень; 

призерам України, які посіли друге і третє місце на цих змаганнях – 

відповідно 80 та 60 гривень. 

 

4. Виплата районних стипендій здійснюється на підставі спільного 

розпорядження голови районної державної адміністрації та голови 

районної ради щомісячно, за поданням районної федерації з виду 



спорту або спортивної організації незалежно від розміру заробітної 

плати, пенсії тощо. 

 

Спортсмену може бути призначено лише одну районну стипендію. 

 

Стипендії виплачуються з першого дня місяця, наступного за 

місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення 

протягом одного року. 

 

Перегляд виплат стипендій можливий лише у випадку здобуття 

спортсменом вищого результату за поданням районної федерації або 

спортивної організації. 

 

5. Тренерам виплата районної стипендії здійснюється в розмірі 50 % від 

встановлених норм. 

6. У разі виступу спортсмена за іншу область або його від'їзду за кордон 

на роботу та з інших причин (за винятком відрядження його 

профільним міністерством) більш, як на два місяці, виплата стипендії 

припиняється до його повернення в район. 

7. Тренер та спортсмен може бути позбавлений районної стипендії за 

поданням районної федерації з виду спорту або спортивної організації 

в разі засудження його за умисний злочин або дискваліфікації. 

8. У разі смерті спортсмена або тренера виплата районної стипендії не 

проводиться. 

 

9. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою районних 

стипендій, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, 

виділених на виконання районної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 16 грудня 2011 року 

№141



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


