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ПОРЯДОК
призначення та виплати у 2021 році одноразової грошової премії тренерам
Запорізької області за результатами виступів їх спортсменів на
Олімпійських та Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія)
І. Загальні положення
1.
Порядок призначення та виплати у 2021 році одноразової грошової
премії тренерам Запорізької області за результатами виступів їх спортсменів на
Олімпійських та Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія) (далі – Порядок)
визначає механізм призначення та виплати у 2021 році одноразової грошової
премії тренерам Запорізької області за результатами виступів їх спортсменів на
Олімпійських та Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія), у рамках реалізації
пункту 8 Цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій
області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради
від 26 січня 2017 року № 58 (із змінами) (далі – Цільова програма).
2. Одноразова грошова премія тренерам Запорізької області (далі – премія)
призначається для підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень
у Запорізькій області, морального і матеріального заохочення тренерськовикладацького складу, задля досягнення ними високих спортивних результатів.
3. Головним розпорядником коштів на виплату премій є Управління
молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної
адміністрації (далі – Управління).
ІІ. Умови призначення премії та визначення кандидатів
на призначення премії
1.Основні критерії для отримання премії:
1) премії призначаються тренерам Запорізької області, спортсмени яких
брали участь на Олімпійських та Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія)
(залік за виступи яких встановлено Запорізькій області), які є громадянами
України;
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2) призначення і виплата премій здійснюється незалежно від інших виплат,
які отримує тренер.
2. Розмір премії для тренерів, спортсмени яких стали переможцями або
призерами Олімпійських, Паралімпійських ігор у м. Токіо (Японія), становить
50 тисяч гривень.
Розмір премії для тренерів, спортсмени яких брали участь на Олімпійських
та Паралімпійських іграх у м. Токіо (Японія), становить 10 тисяч гривень.
3. Визначення кандидатів на призначення премії здійснюється
Управлінням за письмовим клопотанням місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, спортивних федерацій, закладів фізичної
культури і спорту, до яких зарахований спортсмен, Запорізького регіонального
центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
4. До клопотання додаються:
копії документа, що посвідчує особу громадянина України, та витягу з
Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця
проживання або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи (у разі
надання копії паспорта у формі картки);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та
мають відмітку в паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний
номер облікової картки платника податків);
витяг з наказу за місцем зарахування спортсмена до закладу фізичної
культури і спорту, до тренера в групу або в інший структурний підрозділ
(згідно з установчими документами), в якій (якому) систематично здійснюється
навчально-тренувальний процес;
документи, що підтверджують знаходження спортсмена у складі
національної збірної команди України та досягнуті ним спортивні результати
на Олімпійських чи Параолімпійських іграх у м. Токіо (Японія);
реквізити банківського рахунку преміанта.
Вірність копій вищезазначених документів засвідчує організація, яка подає
клопотання про призначення премії.
5. Клопотання разом з доданими документами подаються до Управління за
підсумками Олімпійських та Паралімпійських ігор у м. Токіо (Японія) з дня
набрання чинності цього Порядку, за поштовою адресою: 69107, місто
Запоріжжя, проспект Соборний 164, кабінет 717.
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6. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку,
зберігаються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних».
ІІІ. Відбір претендентів на призначення премій
1. Для перевірки наданих документів та визначення персонального складу
претендентів на призначення премії, на підставі наказу Управління створюється
обласна комісія з розгляду питань щодо призначення та виплати у 2021 році
одноразової грошової премії тренерам Запорізької області за результатами
виступів їх спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх у м. Токіо
(Японія) (далі – обласна комісія) та затверджується її персональний склад.
2. Організовує роботу обласної комісії та відповідає за її діяльність голова
обласної комісії, який за посадою є заступником начальника Управління
відповідно до розподілу функціональних повноважень.
3. До складу обласної комісії входять працівники Управління, керівники
громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, комунальних
закладів та інших установ (за згодою).
4. Формою роботи обласної комісії є засідання. Засідання обласної комісії
є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.
5. Рішення обласної комісії приймаються більшістю голосів присутніх
членів обласної комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівного
розподілу голосів, вирішальним є голос голови обласної комісії.
6. Рішення обласної комісії оформлюється протоколом, який підписується
всіма членами комісії, присутніми на засіданні.
7. Подання Управління про призначення премій надається до обласної
комісії протягом 2 робочих днів з дня надходження клопотання.
8. Обласна комісія протягом 2 робочих днів від дня надходження подання
Управління приймає рішення, яким визначає персональний склад претендентів
на виплату премій.
ІV. Порядок призначення та виплати премій
1. Відповідно до рішення обласної комісії про визначення персонального
складу претендентів на виплату премій, Управління протягом 2 робочих днів
приймає наказ про призначення премії.
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2. Виплата премій здійснюється з обласного бюджету відповідно до
Цільової програми, в межах коштів, затверджених на зазначені цілі в обласному
бюджеті на відповідний бюджетний період.
Оподаткування коштів проводиться в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
3. Премії перераховується протягом 2 робочих днів з дня прийняття наказу
про призначення премії на платіжну карту преміанта, відкриту у відділенні
банку.
4. Підставами для відмови у виплаті премії є:
1) неподання або подання не в повному обсязі документів, зазначених у
пункті 4 розділу ІІ цього Порядку;
2) недостовірність відомостей, що містяться в поданих документах;
3) дискваліфікація
документами.

тренера,

що

підтверджується

відповідними

5. Інформація про преміантів оприлюднюється на офіційному вебсайті
Запорізької обласної державної адміністрації.
Начальника Управління
молоді, фізичної культури та
спорту Запорізької обласної
державної адміністрації
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