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Про внесення змін до Положення про встановлення та виплати в 2017-2021 
роках стипендій спортсменам і тренерам за результатами рейтингу виступів 
на змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту 
інвалідів 
 

 

Керуючись статтею 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»,  Цільовою   програмою  розвитку фізичної культури і спорту в 

Запорізькій області на 2017-2021 роки, затвердженою рішенням Запорізької 

обласної ради від 26 січня 2017 року № 58, з метою подальшого 

вдосконалення спорту вищих досягнень та створення сприятливих умов 

для підготовки спортсменів області до участі в змаганнях з олімпійських, 

неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів: 
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1. Пункти 4 і 8 Положення про порядок встановлення та виплати в 

2017-2021 роках стипендій спортсменам і тренерам за результатами 

рейтингу виступів на змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів 

спорту та видів спорту інвалідів, затвердженого розпорядженням голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 17 травня 2017 року № 225 

«Про встановлення та виплату в 2017-2021 роках стипендій спортсменам і 

тренерам за результатами рейтингу виступів на змаганнях з олімпійських, 

неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів», зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції в Запорізькій області 

22 травня 2017 року за № 21/1817, виклавши в новій редакції: 

«4. Кількість стипендій: 

14 стипендій – для спортсменів олімпійських видів спорту; 

3 стипендії – для спортсменів неолімпійських видів спорту; 

3 стипендії – для спортсменів-інвалідів; 

4 стипендії – для тренерів спортсменів; 

1 стипендія – для спортсмена в номінації «Воля до перемоги».». 

«8. Основні критерії для оцінки поданих матеріалів: 

1-3 місце, зайняте спортсменом в олімпійських видах спорту на 

Чемпіонатах світу, Чемпіонатах Європи серед дорослих, молоді та юніорів;  

1-3 місце, зайняте спортсменом з неолімпійських видів спорту на 

Чемпіонатах світу серед дорослих; 

кількість очок, нарахованих спортсмену-інваліду відповідно до наказу 

Міністерства молоді та спорту України від 23 грудня 2013 року № 1296 

«Про затвердження Положення про рейтинг з видів спорту інвалідів в 

Україні», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції   України  15 січня 2014  

року  за № 63/24840. Цей критерій враховується для призначення стипендії 

тренеру з видів спорту інвалідів;  

рейтинг тренера з олімпійських видів спорту, визначений відповідно 

до наказу Міністерства молоді та спорту України                                 

від 21 жовтня  2013 року № 677 «Про затвердження Положення про рейтинг 
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олімпійських видів  спорту в Україні», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України  06 листопада 2013 року за  № 1893/24425, рейтинг тренера 

з неолімпійських видів спорту, визначений відповідно до  наказу  

Міністерства  молоді  та  спорту  України  від 07 листопада 2013 року № 876 

«Про затвердження Положення про рейтинг з неолімпійських видів  спорту 

в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 

2013 року за  № 1991/24523; 

участь спортсмена в змаганнях у складі збірної команди України не 

менш п’яти років (номінація«Воля до перемоги»).». 

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 

його офіційного оприлюднення. 

 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови  Запорізької    обласної   державної   адміністрації        

Гугніна Е.А. 

 

 

 
Голова Запорізької обласної 
державної адміністрації      К.І. Бриль 
 


