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ВИТЯГ З РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
від 01.03.2016 № 141
	
Про затвердження  Порядку призначення стипендій  
Житомирського міського голови обдарованим та 
перспективним спортсменам міста Житомира  

Порядок призначення
стипендій Житомирського міського голови обдарованим та перспективним  спортсменам міста Житомира  


	Встановлюються 80 стипендій Житомирського міського голови розміром 2000 гривень кожна та 30 стипендій Житомирського міського голови розміром 5000 гривень кожна обдарованим та перспективним спортсменам міста Житомира, з них: 

          - 60 стипендій з видів спорту, що  включені до програми Олімпійських ігор»; 
          - 45 стипендій з видів спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор»; 
          -  5 стипендій з інвалідного спорту». 

	Обов’язковою умовою для призначення 80 стипендій Житомирського міського голови розміром 2000 гривень кожна є здобуття спортсменом серед юнаків та інших молодших вікових груп з видів спорту, що входять до програми Олімпійських ігор, що не входять до програми Олімпійських ігор, серед спортсменів інвалідів:

     - І-ІІІ місця на чемпіонатах, кубках або іграх України (за умови не менше 6 учасників в особистих змаганнях – окрім найлегших та найважчих вагових категорій у єдиноборствах; 6 команд в командному виді – окрім сучасного п’ятиборства);
     - І-V місця на чемпіонатах, кубках або іграх України в ігрових видах спорту;
     - ІV-VІ місця на чемпіонатах Європи, світу, юнацьких Олімпійських іграх, кубках світу та Європи.

        Для призначення спортсменам 30 стипендій по 5000 гривень з видів спорту, що входять до програми Олімпійських ігор, що не входять до програми Олімпійських ігор, серед спортсменів інвалідів:
     - І-ІІІ місця на змаганнях серед дорослих, молоді, юніорів на чемпіонатах, кубках або іграх України (за умови не менше 6 учасників в особистих змаганнях – окрім найлегших та найважчих вагових категорій у єдиноборствах; 6 команд в командному виді – окрім сучасного п’ятиборства), 
Європи, світу, Всесвітніх універсіадах та іграх, Олімпійських, Параолімпійських та Дефлімпійських іграх 
       - І-ІІІ місця на змаганнях серед юнаків чемпіонатах Європи, світу, юнацьких Олімпійських іграх.

3. Результати спортсмена враховуються в період з 11 серпня попереднього року по 10 серпня поточного року включно.

4. Стипендіату не може бути призначено більше ніж одна стипендія одночасно, окрім чемпіонів Європи, світу, Всесвітніх ігор, кубках світу, Європи, учасника Олімпійських ігор.

5. Ініціювання питання подання кандидатур спортсменів на здобуття стипендії Житомирського міського голови мають право здійснювати федерації з видів спорту, фізкультурно-спортивні товариства, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, обласна школа вищої спортивної майстерності, Житомирський регіональний центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації, позашкільні навчальні заклади і громадські організації спортивного спрямування. 

6. Спортивні організації, подають управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради щорічно до 10 серпня наступні документи кандидата на здобуття стипендії:
- клопотання про призначення стипендії;
- анкета кандидата на здобуття стипендії з фотокарткою (в паперовому та електронному вигляді);
- копія протоколу змагань або грамоти, завірені печаткою відповідальної організації, яка подає клопотання; (!!! Необхідно звернути увагу на те, що в категоріях де обумовлена мінімальна кількість учасників обов’язково потрібно надавати завірену копію протоколу змагань).
- копія свідоцтва про народження або паспорта;
- копія ідентифікаційного номеру;
- заяву-згоду на використання персональних даних.

        7. Рада проводить засідання щороку не пізніше 01 вересня, на якому   розглядає   анкети та документи спортсменів, подані управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради  та здійснює конкурсний відбір серед спортсменів.

        8. Рішення Ради про визначення переможців конкурсу приймається більшістю присутніх на засіданні членів Ради відкритим голосуванням та оформлюється протоколом, що підписується головою Ради (за його відсутності – заступником) та секретарем Ради. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.
     

