
 

 

 

  
 УКРАЇНА 

 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 01.03.2016 № 141 
м. Житомир  

 

Про затвердження  Порядку  

призначення стипендій   

Житомирського міського голови  

обдарованим та перспективним  

спортсменам міста Житомира   
 

З метою розвитку спорту в місті Житомирі, подальшого стимулювання 

та матеріального заохочення обдарованих та перспективних спортсменів, на 

виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 31.08.2011     

№828-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми 

розвитку фізичної культури  і спорту на 2012-2016 роки», рішення міської 

ради від 28.12.2015 № 31 «Про затвердження міської цільової соціальної 

програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки», 

рекомендацій міської координаційної ради з питань фізичної культури та 

спорту від 23.10.2015р., ст. 28, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити Порядок призначення стипендій Житомирського міського 

голови обдарованим та перспективним спортсменам міста Житомира згідно з 

додатком. 

 2.Визнати таким, що втратило чинність рішення міськвиконкому від 

21.08.2013 № 404 «Про затвердження Положення  про порядок призначення 

стипендій міського голови  перспективним  та  обдарованим  спортсменам  

м.Житомира». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу обов’язків.  

            

 

Міський голова                                                          С.І.Сухомлин 
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Додаток 

до рішення міськвиконкому 

від  01.03.2016 № 141 
 

  

Порядок призначення 

стипендій Житомирського міського голови обдарованим та 

перспективним  спортсменам міста Житомира   
 

 

1. Стипендії Житомирського міського голови призначаються 

обдарованим та перспективним спортсменам міста Житомира з видів спорту 

– членам збірних команд міста, переможцям та призерам всеукраїнських та 

міжнародних змагань, з метою  морального заохочення та матеріальної 

підтримки, що сприяє підвищенню рівня спортивної майстерності молодих 

спортсменів міста. 

2. 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 по КТКВК 130102 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з видів спорту, що  

включені до програми Олімпійських ігор»; 45 стипендій по КТКВК 130106 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з видів спорту, що не 

включені до програми Олімпійських ігор»; 5 стипендій по КТКВК 130105 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з 

інвалідного спорту».  

3. 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),  
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Європи, світу, Всесвітніх універсіадах та іграх, Олімпійських, 

Параолімпійських та Дефлімпійських іграх  

- І-ІІІ місця на змаганнях серед юнаків чемпіонатах Європи, світу, юнацьких 

Олімпійських іграх. 

4. Результати спортсмена враховуються в період з 11 серпня 

попереднього року по 10 серпня поточного року включно. 

5. Стипендіату не може бути призначено більше ніж одна стипендія 

одночасно, окрім чемпіонів Європи, світу, Всесвітніх ігор, кубках світу, 

Європи, учасника Олімпійських ігор. 

6. 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.  

7. Перелічені вище 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; 

- копія свідоцтва про народження або паспорта; 

- копія ідентифікаційного номеру; 

- заяву-згоду на використання персональних даних. 

       8. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради здійснює 

збір, узагальнення документів та подає їх на розгляд міської координаційної 

ради з питань фізичної культури та спорту (далі – Ради). 

        9. Рада проводить засідання щороку не пізніше 20 серпня, на якому   

розглядає   анкети та документи спортсменів, подані управлінням у справах 

сім’ї, молоді та спорту міської ради  та здійснює конкурсний відбір серед 

спортсменів. 

        10. 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. 

        11. Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради 

надає пропозиції міському голові щодо кандидатур на встановлення 

стипендій Житомирського міського голови на підставі рішення Ради. 

        12.Стипендії призначаються розпорядженням Житомирського міського 

голови. 
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13. Виплата стипендій Житомирського міського голови обдарованим та 

перспективним спортсменам міста Житомира проводиться за рахунок коштів, 

передбачених у міському бюджеті, в межах бюджетних призначень на 

відповідний рік.  
 

 

 

Начальник управління                                                             І.А. Ковальчук 

 

 

 

Керуючий справами                          О.М. Пашко 
 


