
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

________________                                                            _____________ 

м. Лиман 

 

Про затвердження Положення про 

стипендії Лиманської міської ради 

провідним спортсменам Лиманської 

міської територіальної громади   

за значні досягнення в спорті 

 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на виконання 

Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки, затвердженої 

рішенням Лиманської міської ради від 16.02.2017 №7/24-1076, з метою підтримки 

кращих спортсменів громади, стимулювання їх за успішні виступи на міжнародних і 

всеукраїнських, обласних змаганнях, визнання вагомого внеску в розвиток спорту 

вищих досягнень, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 
  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про стипендії Лиманської міської ради 

провідним спортсменам Лиманської міської територіальної громади за значні 

досягнення в спорті (додається). 

2. Це рішення набуває чинності з 01 листопада 2021 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук), комісію з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення (Ребров), заступника міського голови Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Лиманської міської ради 

від____________№___________  

  

Положення  про стипендії Лиманської міської ради провідним спортсменам 

Лиманської міської територіальної громади за значні досягнення в спорті 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати 

стипендій Лиманської міської ради провідним спортсменам Лиманської міської 

територіальної громади за значні досягнення у спорті (далі - стипендії) з визнаних 

олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту серед спортсменів з 

інвалідністю за результатами минулого року, які зареєстровані та проживають на 

території Лиманської міської територіальної громади (далі – Лиманська МТГ), та/або 

на змаганнях, як в попередній рік, так і в рік виплати стипендій, представляють 

Лиманську міську територіальну громаду на змаганнях обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівня. 

1.2. Стипендії призначаються з метою підтримки, морального та 

матеріального заохочення кращих спортсменів Лиманської МТГ з метою подальшої 

мотивації та досягнення  високих спортивних результатів. 

1.3. За значні досягнення в спорті можуть бути призначені 20 стипендій для 

спортсменів. 

1.4. Фінансування стипендій забезпечується за рахунок коштів бюджету 

Лиманської МТГ в межах асигнувань, передбачених в кошторисах доходів і видатків 

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради на відповідний рік (далі 

- управління).  

 

2. Умови призначення стипендій 

2.1. Стипендії призначаються за досягнення спортсменів: 1- 10 місця – на 

Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, 1-3 місця – на Всесвітніх 

іграх, 1-3 місця - на чемпіонатах, кубках Світу, Європи, на чемпіонатах, кубках 

України з визнаних  в Україні олімпійських,  неолімпійських видів спорту, видів 

спорту спортсменів з інвалідністю (в тому числі з командних ігрових видів спорту – 1 

кращий гравець за поданням тренера),  1 місця - на чемпіонатах, кубках області з 

командних ігрових олімпійських та неолімпійських видів спорту (надається 1 кращий 

гравець за поданням тренера),  видів спорту спортсменів з інвалідністю.  

2.2. В 2022 році стипендії призначаються за здобуття спортсменами місць у 

період з квітня 2021 року по грудень 2021 року; в 2023 році і в подальших роках - за  

здобуття спортсменами місць у  році, що минув. 

2.3.При розгляді кандидатів на призначення стипендій перевага надається тим 

спортсменам, які мають найкращі спортивні результати за сукупністю їх досягнень, 

членам збірних команд області, спортсменам, які входять до складу резерву, чи є 

кандидатами або членами національних збірних команд України з видів спорту, 

кандидатами на участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх, чемпіонатах Європи 

та світу. 



2.4. Висування кандидатів на стипендію можуть здійснювати: дитячо-

юнацькі спортивні школи, спортивні клуби, спортивні федерації, громадські 

спортивні об’єднання, які зареєстровані та діють на території Лиманської міської 

ради. При призначенні стипендій також враховуються листи-клопотання: управління 

з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації, 

обласних спортивних федерацій, рейтинг спортсменів, списки кандидатів, членів 

збірних команд України, затверджених Міністерством  молоді та спорту України. 

2.5. На кандидатів надаються наступні документи: 

- клопотання про призначення стипендії спортсмену від організації, яка 

висуває кандидатуру; 

-  подання на спортсмена (за його попередньою згодою), яке розглядається 

на засіданні координаційної ради та в якому мають бути зазначені:  прізвище, ім’я, 

по-батькові, дата народження, адреса місця проживання та/або місця реєстрації, 

контактний телефон , місце навчання (роботи), вид спорту, спортивне звання 

(спортивний розряд), перелік досягнень з зазначенням назви змагань у відповідності з 

календарним планом,  дати, місця проведення та результатом виступу (додається); 

- протоколи змагань, таблиці результатів у командних видах спорту (копії, 

офіційні виписки, завірені печаткою); 

- копія сторінок паспорту громадянина України з даними про прізвище, 

ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації, ID-картки з обох боків  або 

свідоцтва про народження, якщо претендент не досяг 14-річного віку; 

- власниками ID-карток додається Витяг з Єдиного державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру облікової 

картки платника податків, а для осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття такого реєстраційного номера, – копія сторінки паспорту з 

відміткою про повідомлення про це відповідний державний орган. 

2.6. Стипендія не призначається спортсменам, які вже отримують стипендію 

обласної ради, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

3. Граничний розмір і виплата стипендій 

3.1. Розміри стипендій визначаються відповідно до досягнень спортсменів. 

3.2. Максимальний розмір стипендії не перевищує 80 % прожиткового 

мінімуму станом на 01 січня року, в  якому відбувається виплата. Мінімальний розмір 

стипендії дорівнює 30 % від прожиткового мінімуму. 

3.3.  З олімпійських видів спорту: 

- 1-10 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських Іграх –

80 % від прожиткового мінімуму; 

- 1-3 місця - на чемпіонатах, кубках Світу –70 % від прожиткового 

мінімуму; 

- 1-3 місця – на чемпіонатах, кубках Європи – 60% від прожиткового 

мінімуму; 

- 1 місце -  на чемпіонатах, кубках України (в т.ч. з командних ігрових 

видів спорту) – 50 % від прожиткового мінімуму; 

- 2-3 місця - на чемпіонатах, кубках України (в т.ч. з командних ігрових 

видів спорту) – 45 % від прожиткового мінімуму; 



- 1 місце - на Чемпіонатах, Кубках області з командних ігрових видів 

спорту – 40 % від прожиткового мінімуму. 

3.4. З неолімпійських видів спорту, видів спорту серед спортсменів з 

інвалідністю: 

- 1-3 місця на Всесвітніх іграх – 70 % від прожиткового мінімуму; 

- 1-3 місця - на чемпіонатах, кубках Світу – 60 % від прожиткового мінімуму; 

- 1-3 місця – на чемпіонатах, кубках Європи – 50 % від прожиткового 

мінімуму; 

- 1 місце - на чемпіонатах, кубках України (в т.ч. з командних ігрових видів 

спорту) – 40 % від прожиткового мінімуму; 

- 2-3 місця – на чемпіонатах, кубках України (в т.ч. з командних ігрових видів 

спорту) – 35 % від прожиткового мінімуму; 

- 1 місце - на Чемпіонатах, Кубках області з командних ігрових видів спорту, 

видів спорту спортсменів з інвалідністю – 30 % від прожиткового мінімуму. 

3.5. Виплата стипендій здійснюється з бюджету Лиманської МТГ управлінням.  

3.6. Виплата стипендій здійснюється щомісяця у розмірах відповідно до п.3.3 

та 3.4 даного розділу на особистий рахунок спортсмена або опікуна, чи одного з 

батьків до досягнення спортсменом 14-річного віку, у банку  згідно з поданими ним 

банківськими реквізитами, починаючи з 2022 року, протягом одного календарного 

року, з 01 січня по 31 грудня відповідного року. 

3.7. У разі, якщо сума асигнувань, передбачена в бюджеті Лиманської МТГ 

для виплати стипендій на відповідний рік, є меншою за необхідну суму коштів, то 

зазначені в п.3.3 та п. 3.4 даного розділу відсоткові розміри всіх стипендій  

пропорційно зменшуються. 

 

4. Відбір кандидатів на призначення стипендій 

4.1. Відбір  кандидатів, проведення оцінки наданих матеріалів здійснюється 

координаційною радою з питань розвитку фізичної культури та спорту при управлінні 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (далі – координаційна рада). 

4.2. Засідання координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менш двох третин її  загального складу. Засідання веде голова, а у разі його 

відсутності – заступник голови координаційної ради. 

4.3. Після обговорення кандидатів на призначення стипендії, розгляду  

представлених на них документів, шляхом голосування (приймається більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів координаційної ради) координаційна рада 

визначає стипендіатів та розмір стипендій. 

4.4. Рішення координаційної ради оформлюється протоколом, який 

підписується членами колегії та завіряється гербовою печаткою управління. 

4.5. Термін подання кандидатур щодо призначення стипендій на розгляд 

координаційної ради з 01 листопада по 31 грудня. 

4.6. У строк до 31 січня  координаційна рада визначає стипендіатів. 

4.7. Список стипендіатів та розмір стипендій на календарний рік 

затверджується рішенням міської ради за поданням управління, за результатами 

рішення координаційної ради. 

 

5. Позбавлення стипендій 

5.1. Спортсмени, яким призначена стипендія, можуть бути її позбавлені у 

разі зниження ними спортивних результатів, порушення навчально-тренувального 



процесу, аморальних вчинків, які суперечать кодексу українського спортсмена, 

засудження за умисний злочин, з інших поважних причини, в тому числі тяжка 

травма, хвороба, смерть, виїзд за кордон, дискваліфікації спортсмена. 

5.2. Питання про позбавлення стипендії того чи іншого стипендіата може 

бути вирішене за клопотанням організацій, які висували кандидата на стипендію, 

федерацій з видів спорту, управління, інших уповноважених осіб та організацій. 

5.3.  Рішення про позбавлення стипендії приймається рішенням міської ради 

за поданням управління, за результатами рішення координаційної ради. 

5.4. У разі позбавлення стипендіата стипендії, залишок коштів на її виплату, 

може бути розподілений на призначення стипендії іншому кандидату та отримання 

стипендії у порядку, визначеному цим Положенням. 

 

*Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, встановлюється 

Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік станом на 01 

січня.  

 

Положення про стипендії Лиманської міської ради провідним спортсменам 

Лиманської міської територіальної громади за значні досягнення в спорті розроблено 

управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради. 

 

 

 

Начальник управління освіти, 

молоді та спорту 

Лиманської міської ради       Н.М. Діденко 

 

 

 

Секретар міської ради       Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до Положення 

про стипендії Лиманської міської ради 

провідним спортсменам Лиманської 

міської територіальної громади   

за значні досягнення в спорті 

 

ПОДАННЯ 

на призначення стипендії Лиманської міської ради 

провідним спортсменам Лиманської 

міської територіальної громади за значні досягнення в спорті 
 

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Число, місяць, рік народження____________________________________________ 

 

Місце проживання (реєстрації)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контактний телефон_____________________________________________ 

Місце навчання, роботи__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Суб’єкт сфери фізичної культури та спорту (ДЮСШ, клуб, центр, тощо)___________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Вид спорту_____________________________________________________________ 

Спортивне звання, спортивний розряд_______________________________________ 

Тренер_________________________________________________________________ 

На яких змаганнях став переможцем, призером (за  що претендує на стипендію) 

№ Назва змагань (згідно 

календаря) 

Місце та дата 

проведення 

Зайняте місце 

    

    
 

Участь спортсмена  у інших змаганнях протягом встановленого періоду:  

№ Назва змагань (згідно 

календаря) 

Місце та дата 

проведення 

Зайняте місце 

    

    

Участь спортсмена у змаганнях протягом наступного року (індивідуальний план 

спортсмена на наступний рік) 

№ Назва змагань (згідно календаря) Місце та дата проведення 

   
 

Президент федерації, голова, керівник 

ДЮСШ, клубу, організації тощо   _____________  _____________ 

        (підпис)   (ПІБ) 


