
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

 

від     17     червня  2013 року            м. Тернопіль                                    №  257-од 

 

 

Про затвердження Положення 

про стипендію облдержадміністрації  

провідним спортсменам і тренерам області 

  

 Відповідно до статей 2,6,13,22 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Указу Президента України від 02 серпня 2006 року  

№ 667/2006 „Про національний план дій щодо реалізації державної політики у 

сфері фізичної культури і спорту”, з метою відзначення досягнень провідних 

спортсменів області та стимулювання творчої праці їх тренерів, вирішення 

соціально-побутових проблем, заохочення громадян до формування навичок 

здорового способу життя: 

 1. Затвердити Положення про стипендію облдержадміністрації провідним 

спортсменам і тренерам області (далі – Положення), що додається.  

2. Управлінню з питань фізичної культури і спорту обласної державної 

адміністрації забезпечувати виплату стипендії за рахунок коштів, передбачених 

у межах видатків на галузь „Фізична культура і спорт” відповідно до 

Положення. 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 14 вересня 2004 року № 505 „Про стипендії та 

премії обласної державної адміністрації спортсменам і тренерам області”. 

 4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

обласної державної адміністрації ГОЧУ П.В. 

    
 

 Голова обласної державної 

            адміністрації              В.А.ХОПТЯН  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

17.06.2013   № 257-од 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендію облдержадміністрації провідним спортсменам  

і тренерам області 

 

1. Загальні положення 

Цим положенням регламентується порядок призначення та виплат 

стипендії обласної державної адміністрації провідним спортсменам та тренерам 

області (далі - стипендія) з олімпійських видів спорту, які здатні забезпечити 

успішний виступ на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, 

Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. 

Стипендію призначають для підтримки і стимулювання розвитку спорту 

вищих досягнень, морального і матеріального заохочення спортсменів і 

тренерів для досягнення високих спортивних результатів. 

2. Умови призначення стипендії та визначення кандидатів 

Стипендію призначають спортсменам – громадянам України, які постійно 

проживають на території України та зареєстровані в області. 

На здобуття стипендії висуваються кандидатури спортсменів та тренерів 

із видів спорту, які входять до програми Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських та Юнацьких Олімпійських ігор. 

Стипендію призначають чемпіонам та призерам чемпіонатів України,  які 

входять до основного складу збірної команди України або є кандидатами в 

збірну команду України. 

3. Порядок призначення та виплати стипендії 

Конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій проводиться 

комісією з відбору претендентів на призначення стипендій обласної державної 

адміністрації (далі – Комісія), яка утворюється у встановленому порядку 

управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендії визначає управління 

з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації (далі – Управління). 

За результатами конкурсу Комісія вносить відповідні пропозиції 

Управлінню щодо кандидатур на одержання стипендії облдержадміністрації. 

Комісію очолює голова, який за посадою є начальником управління з 

питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени 

Комісії. 
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Персональний склад Комісії затверджується наказом начальника 

Управління. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за 

необхідності. 

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх 

членів (не менше половини її складу) шляхом відкритого голосування та 

оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали 

участь у засіданні. У разі рівності голосів, голос голови є вирішальним. 

Підставою для виплати стипендії є наказ начальника Управління. 

Стипендії призначаються терміном на один рік. Виплати здійснюються 

щомісяця в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на одного спортсмена. 

Виплата стипендії здійснюється за рахунок коштів за кошторисним 

призначенням в межах виділених на галузь „Фізична культура і спорт”, 

головним розпорядником яких є Управління. 

Подання на призначення стипендії подається Комісії за необхідності. 

До Комісії подаються наступні документи: 

- копія паспорта громадянина України (або свідоцтво про народження); 

- подання обласної федерації з видів спорту або спортивної організації; 

- копії протоколу змагань; 

- ідентифікаційний номер. 

4. Позбавлення стипендії 

Комісія може позбавити стипендію у випадках: 

- дискваліфікації спортсмена національною федерацією за вживання 

допінгу; 

- зниження спортивних результатів або невиконання індивідуальних 

планів підготовки; 

- за дії та вчинки, які суперечать нормам громадського порядку. 

 

 

 

Заступник голови-керівник апарату 

обласної державної адміністрації                     Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙ 

 

 

Начальник управління з питань  

фізичної культури і спорту  

обласної державної адміністрації            І.В.ПІДГАЙНИЙ 

 

 

    

 

 
 


