
Додаток 1  

до рішення 2 сесії сільської 

ради 8 скликання  

від 10.12.2020 року № 12 

 

 

Положення  

про призначення, за призові спортивні досягнення у 2021 році, 

заохочувальної стипендії спортсменам вихідцям з території Миколаївської 

сільської ради 
 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблене на виконання пункту 4 розділу 6 Програми  

розвитку фізичної культури і спорту на території Миколаївської сільської ради 

на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням 31 сесії сільської  ради VII 

скликання від 21.12.2018 року № 02, та визначає порядок призначення стипендій 

громади Миколаївської сільської ради мешканцям та вихідцям з території 

населених пунктів громади, які досягли призових успіхів у спорті.  

1.2. Стипендії громади Миколаївської сільської ради призначаються  

персонально спортсменам мешканцям населених пунктів сільської ради та/або 

вихідцям з її території для матеріального їх стимулювання та фінансової 

підтримки, забезпечення можливості постійного спортивного вдосконалення,  

стимулювання їх в успішних виступах у національних та міжнародних 

змаганнях. 

1.3. Підставою для призначення стипендії спортсменів-кандидатів є  

відповідне клопотання та інформація про результати участі в змаганнях, копії 

протоколів змагань. Висунення на здобуття стипендії проводять тренери 

спортсменів, спортивні федерації (осередки Всеукраїнських спортивних 

федерацій), керівник: фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій/ 

1.4. Стипендії призначаються з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року за  

результатами змагань 2020 року та виплачуються щомісячно  за рахунок коштів 

сільського  бюджету.  

1.5. Кошти на спортивні стипендії, виділяються рішенням Миколаївської  

сільської ради. 

1.6. Граничний розмір стипендії становить 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.)  

на місяць на одного спортсмена. 

1.7. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендій громади  

розпорядженням Миколаївського сільського голови утворюється комісія з 

призначення стипендій (далі - Комісія). 

1.8. Основним завданням Комісії є визначення спортсменів для  

призначення стипендій громади за результатами розгляду списку кандидатів на 

отримання стипендій, наданих документів,  комісія, більшістю голосів від 

загального складу, вносить пропозиції щодо зміни кількості стипендій, але в 

межах виділеного фінансового ресурсу на їх виплату. 

1.9. Комісія, при визначенні кандидатів на стипендії, приймає до уваги  



офіційні документи по кожному претенденту: протоколи змагань (копії, офіційні 

виписки завірені печаткою), річний рейтинг спортивних досягнень, значимість 

його спортивних досягнень, клопотання, перспективи спортивних досягнень на 

найближчий час. 
 

2. Організація роботи Комісії 

2.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником сільського голови, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

2.2. До складу комісії входять голова постійної комісії сільської ради із 

соціальних питань, забезпечення законності та правопорядку, депутатської 

діяльності та етики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, депутати  

Миколаївської сільської ради.  

2.3. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням 

Миколаївського сільського голови. Формою роботи Комісії є засідання, які 

проводяться за необхідності. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше половини від складу Комісії. 

2.4. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів 

шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який 

підписується головою Комісії, заступником голови Комісії, секретарем Комісії 

та всіма присутніми членами Комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови 

Комісії є вирішальним. 

2.5. До повноважень Комісії належать: 

2.5.1. Ознайомлення та аналіз пакету документів, що надійшли до розгляду  

виконавчого комітету. 

2.5.2. Підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних 

стипендій громади Миколаївської сільської ради. 

2.5.3. Внесення відповідних пропозицій виконавчому комітету сільської 

ради. 

2.5.4. Приймати рішення з інших питань, що пов’язані з призначенням 

стипендій громади Миколаївської сільської ради. 

2.6. Комісія має право: 

2.6.1. Одержувати від місцевих спортивних федерацій (осередки 

Всеукраїнських спортивних федерацій), всіх типів ДЮСШ, спортивних клубів, 

фізкультурно – спортивних товариств, установ та організацій, спортсменів, які 

порушили клопотання про призначення стипендій громади Миколаївської 

сільської ради, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на неї завдань; 

2.6.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її 

компетенції. 
 

3. Порядок подання документів 

3.1. Подання (висунення) претендентів на призначення стипендії громади  

Миколаївської сільської ради здійснюють місцеві спортивні федерації  

(осередки Всеукраїнських спортивних федерацій), всі типи ДЮСШ,  

спортивні клуби, фізкультурно – спортивні товариства, установи та  



організації. 

3.2. На розгляд Комісії подаються такі документи: 

3.2.1. Клопотання керівника/тренера організації про призначення стипендії 

громади Миколаївської сільської ради відповідним спортсменам, за їхньою 

попередньою згодою. 

3.2.2. Протоколи змагань за 2020 рік, завірені в установленному 

законодавством порядку. 

3.2.3. Копія паспорта громадянина України. 

3.2.4. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або 

серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 

мають відмітку у паспорті). 

3.3. Довідка про відкриття рахунку в банку.  

3.4. Документи на призначення стипендії громади Миколаївської сільської ради, 

зазначені у пункті 3.2 цієї глави, подаються до загального відділу виконавчого 

комітету. 

3.5. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають 

на розгляд Комісії. 
 

4. Вимоги до претендентів на призначення 

стипендій громади Миколаївської сільської ради 

4.1. На здобуття стипендій громади Миколаївської сільської радивисуваються 

спортсмени зі  складу членів, кандидатів та резерву збірних команд України, 

збірноїСумської  області з олімпійських та неолімпійських видів спорту, які 

постійно проживають на території України та зареєстровані на території 

Миколаївської сільської ради або є вихідцями з території громади, що 

підтверджується відповідною довідкою виконавчого комітету.  

4.2. Обов’язковою умовою для одержання стипендії громади Миколаївської 

сільської радиє здобуті спортсменом І - ІІІ місця на Олімпійських іграх, 

Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх, Всесвітніх іграх з 

неолімпійських видів спорту, Всесвітніх інтелектуальних іграх, Всесвітніх іграх 

з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, Паралімпійських іграх, 

Дефлімпійських іграх, чемпіонатах, кубках України, Європи і світу серед молоді, 

юніорів, юнаків та дорослих. 
 

5. Порядок призначення та виплати стипендій 

5.1. Стипендії громади Миколаївської сільської ради призначаються за рахунок 

коштів місцевого бюджету, передбачених на розвиток фізичної культури і 

спорту. 

5.2. Стипендії громади Миколаївської сільської ради призначаються спортсменам 

на бюджетний рік. 

5.3. На підставі протоколу Комісії виконавчий комітет сільської ради готує 

проект рішення на розгляд чергового засідання ради про призначення стипендій 

громади Миколаївської сільської ради.  



5.4. Щомісячна виплата стипендій громади Миколаївської сільської ради 

здійснюється на підставі рішення сільської ради. 

5.5. Спортсмену може бути призначено не більше ніж одну стипендію громади 

Миколаївської сільської ради на протязі поточного року. 

5.6. Стипендії громади Миколаївської сільської ради виплачуються з першого дня 

місяця, що настає за місяцем, в якому було прийнято рішення про їх призначення 

до кінця бюджетного року. 

5.7. Позбавлення стипендій громади Миколаївської сільської ради може бути 

здійснено рішенням сільської  ради за поданням виконавчого комітету  на 

підставі протоколу Комісії, у разі порушення спортсменом навчально-

тренувального процесу, засудження за умисний злочин або дискваліфікації 

спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом, міжнародною спортивною 

організацією або національною спортивною федерацією з видів спорту. 

5.8. Спортсменам, яким виплачується стипендія Президента України, стипендія 

Сумської обласної державної адміністрації, стипендія громади міста Суми, 

стипендія громади Миколаївської сільської ради також може бути виплачена за 

рішенням сільської ради.  

 

 

 

Секретар сільської ради    Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до  

Положення про призначення, за призові 
спортивні досягнення у 2021 році, 
заохочувальної стипендії спортсменам 
вихідцям з території Миколаївської 
сільської ради 
  

 

 ЗАЯВА/КЛОПОТАННЯ   

керівника/тренера  організації про призначення стипендії громади 

Миколаївської сільської ради спортсменам, які зайняти І-ІІІ місця у різних видах 

спорту  

(заповнюється друкованими літерами) 
 

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата _____________________________________________________ 

Число, місяць, рік і місце народження _____________________________________________________ 

Місце проживання_______________________________________________________________________ 

Моб.тел. (________)_____________________________________________________________________ 

Дом. тел. (______)_______________________________________________________________________ 

Електронна пошта _______________________________________________________________________ 

Освіта   ________________________________________________________________________________ 

Посада та місце роботи (навчання)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Вид спорту ____________________________________________________________________________ 

Здобуті досягнення за 2019 рік 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Найменування організації, П.І.П. керівника/тренера, що здійснює висунення на стипендію 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

        

 ________________________________                                          ___________________________ 

   (П. І. Б.)                   (підпис) 



 

Голові Миколаївської сільської ради 

Самотою С.В. 

________________________________ 

П.ІП. керівника/тренера,  

________________________________ 

(представника кандидата на стипендію) 

  

 

 ЗАЯВА/КЛОПОТАННЯ   

керівника/тренера  організації про призначення стипендії громади 

Миколаївської сільської ради спортсменам, які зайняли І-ІІІ місця у різних видах 

спорту  

 (заповнюється друкованими літерами) 
 

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата ______________________________________________________ 

Число, місяць, рік і місце народження ______________________________________________________ 

Місце проживання_______________________________________________________________________ 

Моб.тел. (________)_____________________________________________________________________  

Дом. тел. (______)_______________________________________________________________________ 

Електронна пошта _______________________________________________________________________ 

Освіта   ________________________________________________________________________________ 

Посада та місце роботи (навчання)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Вид спорту ____________________________________________________________________________ 

Здобуті досягнення за 2019 рік 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Найменування організації, П.І.Б. керівника/тренера, що здійснює висунення на стипендію 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                           

________________________________                                          ___________________________ 

   (П. І. Б.)                   (підпис) 



 

Зворотній бік заяви/клопотання  

 

3. Порядок подання документів 

3.1. Подання (висунення) претендентів на призначення стипендії громади 

Миколаївської сільської ради здійснюють місцеві спортивні федерації (осередки 

Всеукраїнських спортивних федерацій), всі типи ДЮСШ, спортивні клуби, 

фізкультурно – спортивні товариства, установи та організації. 

3.2. На розгляд Комісії подаються такі документи: 

3.2.1. Клопотання керівника організації про призначення стипендії громади 

Миколаївської сільської ради відповідним спортсменам, за їхньою попередньою 

згодою.  

3.2.2. Протоколи змагань за 2020 рік, завірені в установленному 

законодавством порядку. 

3.2.3. Копія паспорта громадянина України. 

3.2.4. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або 

серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 

мають відмітку у паспорті). 

3.3. Довідка про відкриття рахунку у відповідному банку.  

3.4. Документи на призначення стипендії громади Миколаївської сільської 

ради, зазначені у пункті 3.2 цієї глави, подаються до загального відділу 

виконавчого комітету. 

3.5. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи 

передають на розгляд Комісії. 

 

 

 

 

 

 

 


