
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
Запорізької обласної державної 
адміністрації 

18 серпня 2022  року № 362 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок встановлення та виплати в 2022 році 

стипендій спортсменам і тренерам за результатами рейтингу виступів 
на змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту 

та видів спорту осіб з інвалідністю 
 

І. Загальні положення 
 
1. Це Положення визначає порядок встановлення та виплати в 2022 році 

щомісячних стипендій спортсменам і тренерам за результатами рейтингу 
виступів на змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів 
спорту осіб з інвалідністю, відповідно до Цільової програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Запорізькій області на 2022-2026 роки, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 16 грудня 2021 року № 39  
(далі – Цільова програма). 

 
2. Стипендія спортсменам і тренерам за результатами рейтингу виступів на 

змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з 
інвалідністю (далі – стипендія) призначається з метою підтримки і 
стимулювання розвитку спорту вищих досягнень у Запорізькій області, 
морального і матеріального заохочення спортсменів та їх тренерів задля 
досягнення ними високих спортивних результатів. 

 
3. Стипендія призначається провідним спортсменам Запорізької області та 

кращим тренерам (залік за виступи яких встановлено Запорізькій області), які є 
громадянами України. 

 
4.Стипендії тренерам призначаються по одній з олімпійських, 

неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. 
 
5. Головним розпорядником коштів на виплату стипендій є Управління 

молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної 
адміністрації (далі – Управління). 
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ІІ. Умови призначення стипендій 

 
1. Основні критерії для отримання стипендій: 
1-3 місце, зайняте спортсменом на ХХХІІ Олімпійських іграх в м. Токіо 

(Японія) у 2021 році; 
1 місце, зайняте спортсменом на чемпіонатах світу серед дорослих з 

олімпійських видів спорту; 
1-3 місце, зайняте спортсменом з олімпійських видів спорту в олімпійських 

номерах програми на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи серед дорослих, 
молоді та юніорів, у Кубках світу та Європи серед дорослих; 

представництво у складі офіційної делегації національної збірної команди 
України для участі у ХІ Всесвітніх іграх 2022 року в м. Бермінгем (США), 
затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 07 травня 
2022 року № 1265 «Про затвердження складу та участь офіційної делегації 
національної збірної команди України у ХІ Всесвітніх іграх з неолімпійських 
видів спорту 2022 року в м. Бірмінгемі (США)» (зі змінами); 

1-3 місце, зайняте спортсменом на ХVI Паралімпійських іграх в м. Токіо 
(Японія) у 2021 році; 

найбільша кількість очок, нарахованих тренеру з олімпійських видів 
спорту за виступ його спортсменів на ХХХІІ Олімпійських іграх в м. Токіо 
(Японія) у 2021 році, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи серед дорослих, 
молоді та юніорів, Кубках світу та Європи серед дорослих у 2021 році та 
неолімпійських видів спорту за виступ його спортсменів на чемпіонатах світу та 
чемпіонатах Європи серед дорослих, молоді та юніорів у 2021 році, відповідно 
до наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 липня 2020 року № 530 
«Про затвердження Положення про рейтинг з олімпійських та неолімпійських 
видів спорту в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
14 серпня 2020 року за № 785/35068; 

найбільша кількість очок, нарахованих тренеру з видів спорту осіб з 
інвалідністю за виступ його спортсменів на міжнародних змаганнях серед 
дорослих, молоді та юніорів у 2021 році, 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. 

 
2. Спортсмену та тренеру може бути призначено не більше однієї 

стипендії. 
 

ІІІ. Визначення претендентів на призначення стипендій 
 
1. Визначення претендентів на призначення стипендій здійснюється 

Управлінням за письмовим клопотанням місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, спортивних федерацій, Запорізького  
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регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» та 
інших закладів фізичної культури і спорту до яких зарахований спортсмен та 
тренер. 

 
2. Клопотання подаються до Управління молоді, фізичної культури і спорту 

Запорізької обласної державної адміністрації за поштовою адресою: 69107, 
місто Запоріжжя, проспект Соборний 164, кабінет 717. 

 
3. Клопотання про встановлення стипендій у 2022 році за підсумками 

2021 року подаються протягом 15 календарних днів з дня набрання чинності 
цим Положенням. 

 
4. До клопотання додаються: 
копії протоколів змагань; 
копія паспорта громадянина України; 
копія 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 реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія 
(за наявності) 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 контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті); 

реквізити банківського рахунку. 
Вірність копій вищезазначених документів засвідчує організація, яка подає 

клопотання про встановлення стипендії. 
 
5. Під час розгляду документів обробка персональних даних здійснюється 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 
 

ІV. Порядок розгляду документів 
 
1. Для безпосереднього відбору претендентів на отримання стипендій 

наказом Управління утворюється обласна комісія щодо встановлення стипендій 
Запорізької обласної державної адміністрації (далі – обласна комісія). 

 
2. Роботу обласної комісії організовує та відповідає за її діяльність голова 

обласної комісії, який за посадою є заступником начальника Управління 
відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

 
3. Персональний склад обласної комісії затверджується наказом 

Управління. 
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До складу обласної комісії входять працівники Управління, керівники 
громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та інших 
закладів фізичної культури і спорту (за згодою). 

 
4. Формою роботи обласної комісії є засідання, які проводяться в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
Засідання обласної комісії є правомочним, 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. 

Рішення обласної комісії оформлюється протоколом, який підписується 
всіма членами комісії, присутніми на засіданні. 
 

6. Обласна комісія забезпечує: 
розгляд поданих документів для отримання стипендії; 
прийняття рішення про призначення стипендії або відмову у її 

призначенні; 
прийняття рішення про припинення виплати стипендії. 

 
V. Відбір претендентів на призначення стипендій 

 
1. Відбір претендентів на призначення стипендій здійснюється обласною 

комісією за поданням Управління з урахуванням вимог, передбачених розділом 
ІІ цього Положення. 

 
2. Розмір та кількість стипендій визначається обласною комісією 

відповідно до Цільової програми, в межах коштів передбачених на зазначені 
цілі в обласному бюджеті на відповідний рік. 

 
3. Подання Управління про призначення стипендій у 2022 році за 

підсумками 2021 року надається до обласної комісії протягом 20 календарних 
днів з дня набрання чинності цим Положенням. 

 
4. Обласна комісія протягом 15 календарних днів з дня надходження 

подання приймає рішення, яким визначає персональний склад осіб на виплату 
стипендій (далі – стипендіати). 

 
VI. Порядок виплати стипендій 

 
1. Виплата стипендій здійснюється на підставі наказу Управління 

прийнятого відповідно до протоколу обласної комісії. 
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2. Виплата стипендій 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. Стипендія перераховується на банківський рахунок стипендіата 

щомісяця. 
 
4. Інформація про стипендіатів оприлюднюється на офіційному вебсайті 

Запорізької обласної державної адміністрації. 
 

VIІ. Припинення виплати стипендії 
 
1. Виплата стипендії припиняється на підставі наказу Управління 

відповідно до протоколу засідання обласної комісії. 
 
2. Виплата стипендії припиняється у разі: 
порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу; 
невиконання індивідуального плану підготовки або дискваліфікації 

спортсмена; 
виступу спортсмена на офіційних змаганнях включених до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України за 
іншу область; 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 
зміни громадянства; 
смерті. 
 
3. Обласна комісія протягом 15 календарних днів з дня встановлення факту, 

зазначеного в пункті 2 розділу VIІ цього Положення приймає рішення, яким 
визначає персональний склад претендентів на позбавлення стипендій. 

 
4. У разі припинення виплати стипендії стипендіату, вона призначається 

іншому претенденту, що йде наступним у рейтингу спортивних досягнень за 
останнім стипендіатом, якому виплачується стипендія. 

 
 

В. о. начальника Управління 
молоді, фізичної культури 
та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації                                                              Павло БЛАНК 


