
Додаток 1

Положення
про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної 

громади у 2022 році 

1.Стипендія встановлюється персонально талановитим спортсменам Тернопільської 
міської територіальної громади, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів, першостей світу, 
Європи,  України, Всеукраїнських, інших змагань, турнірів тощо з олімпійських, 
паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, сприяють уславленню громади на 
всеукраїнському і міжнародному рівнях.

2. Підставою для призначення стипендії є відповідне клопотання, та інформація про 
результати участі в змаганнях спортсменів-кандидатів. Висунення на здобуття стипендії 
проводять тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки тощо (осередки 
Всеукраїнських спортивних федерацій, асоціацій, спілок тощо), керівники фізкультурно-
спортивних установ, закладів та організацій. Спортсмен може висунути свою кандидатуру на 
встановлення стипендії самостійно.

3. Відбір серед спортсменів-кандидатів на здобуття стипендії здійснює комісія, 
персональний склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету.

4. Стипендії призначаються до 31 грудня поточного року та виплачуються за рахунок 
коштів міського бюджету, передбачених управлінню розвитку спорту та фізичної культури 
по КПКВК 1115062 і виплачуються управлінням розвитку спорту та фізичної культури 
Тернопільської міської ради.

5. Розмір стипендії становить 2000,00 (Дві тисячі грн. 00 коп.) на місяць на одного 
спортсмена.

6. Кількість стипендіатів, затверджуються наказом управління за результатами 
розгляду комісії, але не може перевищувати 20 (Двадцять) осіб.

7. На здобуття стипендії подаються наступні документи:
- відповідне клопотання;
- копії протоколу змагань;
- копія паспорта громадянина України (або свідоцтво про народження);
- копія документу, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків.
8. Виплата стипендій може переглядатися комісією з призначення стипендій кращим 

спортсменам Тернопільської міської територіальної громади за високі спортивні досягнення, 
упродовж року відповідно до рівня спортивних результатів участі у змаганнях, припинятися 
у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу або дискваліфікації 
спортсмена та призначатися іншому спортсмену. 

9. Спортсменам, яким виплачується стипендія Президента України, стипендія 
облдержадміністрації, стипендії Тернопільської міської територіальної громади не 
виплачуються.

10. Рішення про дострокове позбавлення стипендіата стипендії і призначення її 
іншому кандидату приймається наказом управління розвитку спорту та фізичної культури за 
поданням комісії з призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської 
територіальної громади у 2022 році.

Міський голова Сергій НАДАЛ




