
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2021 № 16-16/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Положення про стимулювання 

провідних спортсменів та їх тренерів  

 

Розглянувши лист служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (10.12.2021 № 4150) про 

затвердження Положення про стимулювання провідних спортсменів та 

тренерів, відповідно до статті  36 Закону України „Про фізичну культуру і 

спорт”, на виконання міської Програми розвитку фізичної культури і спорту та 

функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади на 

2022 - 2026 роки, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про стимулювання (виплату грошових  

винагород - премій) провідних спортсменів та кращих тренерів громади згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити порядок діяльності комісії із стимулювання (призначення і 

виплати грошової винагороди - премії) провідних спортсменів та їх тренерів 

згідно з додатком 2. 

3. Затвердити склад комісії із стимулювання (призначення і виплати 

грошової винагороди) провідних спортсменів та їх тренерів згідно з додатком 3.  

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови, контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.) 

 

 
Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

Ніна Засенко 23880 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 № 16-16/VIII 

 

Положення 
про стимулювання (виплату грошових винагород – премій)  

провідних спортсменів та їх тренерів 

 

І.Загальні засади 

Грошові винагороди (далі – Премії) надаються перспективним та 

талановитим спортсменам і тренерам громади за вагомі досягнення та значний 

внесок у розвиток спорту, з метою стимулювання їх успішних виступів на 

Всеукраїнських (у складі збірних команд області) в комплексних 

Всеукраїнських змаганнях (Літні спортивні ігри України), Чемпіонатах та 

Кубках України серед дорослих, молоді, юніорів, юніорок, дітей, юнаків, дівчат 

та міжнародних змаганнях, які внесені до єдиного календарного плану змагань 

України, затвердженого Міністерством молоді та спорту України. 

 

ІІ. Вимоги щодо отримання Премій 

Обов’язковою умовою для одержання Премії є здобуття спортсменом на 

чемпіонатах або кубках України (серед дорослих - 1-8 місць, молоді - 1-6 місць, 

юніорів - 1-4 місць, юнаків - 1-3 місць), чемпіонатах та кубках світу, Європи, 

Всесвітніх універсіадах з видів спорту, які входять до програми Олімпійських 

ігор; здобуття спортсменом на чемпіонатах або кубках України (серед дорослих 

- 1-8 місць, молоді - 1-6 місць, юніорів - 1-4 місць, юнаків - 1-3 місць), 

чемпіонатах та кубках світу, Європи, Всесвітніх універсіадах з видів спорту, які 

не входять до програми Олімпійських ігор. Умовою для одержання Премії, є 

також, виконання нормативу „Кандидат в майстри спорту України” (вперше), 

«Майстер спорту України» (вперше), «Майстер спорту України міжнародного 

класу» (вперше). У залежності від досягнутих результатів з вищезазначених 

видів спорту, грошові винагороди – Премії, надаються спортсменам в 

наступних розмірах: 

1 місце - 2000 грн.; 

2 місце - 1500 грн;  

3 місце - 1000 грн;  

місця з 4 по 8 - 500 грн. 

Якщо вказані вище місця у відповідних Всеукраїнських змаганнях 

здобуває команда громади, то грошова винагорода - Премія виплачується на 

команду (незалежно від кількості її членів) в розмірі 10 - ти розмірів Премії за 

4-8 місця (300 грн. х 10 = 3000 грн.) та розподіляється в рівних частках серед 

членів команди. 

Висунення спортсменів, тренерів - кандидатів на здобуття Премії 

проводять федерації з видів спорту, фізкультурно-спортивні товариства, 

дитячо-юнацька спортивна школа, громадські організації спортивного 

спрямування, які подають службі у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

наступні документи: 



- клопотання про призначення Премії спортсмену, тренеру (на премію 

претендують особи, місце проживання яких зареєстровано на території 

Золотоніської громади або ж вони фактично постійно проживають у ній); 

- анкета кандидата на здобуття Премії (біографічні дані) ; 

- наказ про участь у змаганнях; 

- витяг з протоколу змагань, завірений відповідним чином; 

- положення про змагання (оригінал);  

- наказ управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної 

державної адміністрації про присвоєння спортивного розряду або звання; 

- копії свідоцтва про народження або паспорта;  

- копія ідентифікаційного номеру кандидата на здобуття Премії. 

Служба у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту здійснює збір, узагальнення 

документів та подає їх на розгляд комісії із стимулювання. Засідання комісії 

відбувається у місячний термін з дня подання документів секретарю комісії із 

стимулювання. У роботі засідання комісії із стимулювання можуть брати 

участь представники навчальних закладів, фізкультурно-спортивних установ та 

організацій, що діють на території громади, відповідних відділів, управлінь, 

федерацій з видів спорту.  

Рішення про стимулювання провідних спортсменів та їх тренерів 

приймається на підставі голосування простою більшістю членів комісії із 

стимулювання. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови комісії 

із стимулювання, а при його відсутності - головуючого. Засідання комісії є 

правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин членів комісії. 

При наявності зауважень, претензій у членів комісії до поданих документів 

та кандидатур, вони доводяться до відома установ,  які подають матеріали та 

пропозиції на розгляд комісії із стимулювання. Встановлюються терміни 

доопрацювання з подальшим розглядом на черговому засіданні комісії із 

стимулювання.  

Премії призначаються розпорядженням міського голови, на підставі 

протоколу комісії із стимулювання.  

Виплата Премії проводиться службою у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту з коштів, що передбачені у місцевому бюджеті на фінансування сфери 

фізичної культури і спорту в межах затверджених асигнувань.  

 

III. Внесення змін та корективи 

У межах затверджених асигнувань комісія із стимулювання може вносити 

корективи у виплату грошових винагород, її розмір, про що приймається 

відповідне рішення, яке оформляється протоколом. 

При існуванні конкурсу на стимулювання та необхідності преміювання 

більшої кількості спортсменів, тренерів, або спортсменів і тренерів в складі  

команд громади, комісія приймає рішення про пропозиції щодо збільшення 

розміру асигнувань, порядку їх призначення тощо, а при необхідності ініціює 

внесення змін до Положення про стимулювання. 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК



Додаток 2  

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 № 16-16/VIII 

  

Порядок 

діяльності комісії із стимулювання (призначення і виплати  

грошової допомоги – премії) провідних спортсменів та їх тренерів  

  

Комісія із стимулювання (призначення і виплати грошової винагороди - 

премії) провідних спортсменів та їх тренерів (далі – комісія із стимулювання) 

діє на підставі Положення про стимулювання провідних спортсменів та їх 

тренерів. 

Адміністраціями навчальних закладів, фізкультурно-спортивних установ 

та організацій, що діють на території громади, відповідними відділами, 

управліннями, на підставі відповідних документів федерацій з видів спорту, що 

підтверджують результати виступів у змаганнях, які внесені до єдиного 

календарного плану змагань України, затвердженого Міністерством молоді та 

спорту України, подаються відповідні матеріали щодо відзначення провідних 

спортсменів та їх тренерів. 

Засідання комісії відбувається у місячний термін з дня подання 

документів секретарю комісії із стимулювання. У роботі засідання комісії із 

стимулювання можуть брати участь представники навчальних закладів, 

фізкультурно-спортивних установ та організацій, що діють на території 

громади, відповідних відділів, управлінь, федерацій з видів спорту. Рішення 

про стимулювання провідних спортсменів та їх тренерів приймається на 

підставі голосування простою більшістю членів комісії із стимулювання. При 

рівній кількості голосів вирішальним є голос голови комісії із стимулювання. 

Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох 

третин членів комісії. 

При наявності зауважень, претензій у членів комісії до поданих 

документів та кандидатур, вони доводяться до відома установ, які подають 

матеріали та пропозиції на розгляд комісії із стимулювання. Встановлюються 

терміни доопрацювання з подальшим розглядом на черговому засіданні комісії 

із стимулювання.  

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК



Додаток 3 

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 № 16-16/VIII 

 

Склад 

комісії із стимулювання (призначення і виплати  

грошової винагороди – премії) провідних спортсменів та їх тренерів  

 

МАСЛО 

Олег Михайлович  - голова комісії, перший заступник міського 

голови; 

 

ЗАСЕНКО     - заступник голови комісії, начальник служби у  

Ніна Іванівна    справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

 

ШЕВЧЕНКО    - секретар комісії, директор Золотоніської 

Олександр Володимирович дитячо-юнацької спортивної школи 

 

Члени комісії: 

 

СТРОКАНЬ 

Ольга Миколаївна   - начальник відділу освіти; 

 

КОВАЛЕНКО 

Олена Василівна    - начальник фінансового управління; 

  

БОЧЕНКОВА    - начальник відділу зв’язків з громадою; 

Валентина Василівна  

 

СТРОКАНЬ    - головний спеціаліст сектору у  

Микола Данилович  справах сім’ї, молоді та спорту служби у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту; 

 

ВОРОБЙОВА    - консультант КУ ,,Золотоніський центр  

Олена Володимирівна  професійного розвитку педагогічних 

працівників” (за згодою); 

 

ВЛАСЕНКО   - тренер Золотоніської дитячо-юнацької  

Станіслав Валерійович   спортивної школи (за згодою); 

 

МИСЕНКО        - депутат міської ради (за згодою); 

Ігор Валерійович  

 

ЛОЖКАРЬОВА   - начальник відділу бухгалтерського обліку 

Оксана Петрівна   та звітності 

 
 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 


