
Додаток 1

Положення
про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної 

громади у 2022 році 

1. Загальні положення
1.1. Стипендії кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 

2022 році (далі - Стипендія) встановлюються персонально провідним та перспективним 
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.

1.2. Відповідно до спортивних результатів у попередньому році, Стипендії 
встановлюються на наступний рік.

1.3. Спортсменам, яким виплачується стипендія Президента України, стипендія 
облдержадміністрації, стипендія кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної 
громади не виплачуються.

2.Умови призначення стипендій

2.1. Підставою для призначення Стипендії є відповідне клопотання до якого додається 
інформація про результати участі в змаганнях спортсменів. 

2.2. Висунення кандидатів 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. 

2.3. Клопотання та інформація про результати участі в змаганнях подаються в 
управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради починаючи з 
01 січня 2022 року та протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого 
комітету Тернопільської міської ради «Про затвердження Положення про призначення 
стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2022 році».

3. Визначення кандидатів

3.1. Для розгляду кандидатур на здобуття Стипендії, рішенням виконавчого комітету 
Тернопільської міської ради утворюється комісія з призначення стипендій кращим 
спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2022 році (далі - Комісія) та 
затверджується її персональний склад.

3.2. До складу Комісії входить голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії 
(не менше трьох осіб) зі складу працівників органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування з питань фізичної культури і спорту, працівників закладів освіти, 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо (за згодою).

3.3. До повноважень комісії належать:
- розгляд клопотання та інформації про результати участі в змаганнях;
- перевірка поданих матеріалів;
- прийняття рішення про призначення Стипендій;



- прийняття рішення про дострокове позбавлення Стипендій та/або призначення її 
іншому кандидату.

3.4. Комісія приймає до уваги документи по кожному кандидату: клопотання, 
інформацію про результати участі в змаганнях (протоколи змагань, копії протоколів змагань, 
офіціальні виписки завірені печаткою тощо), а також значимість спортивних досягнень, 
перспективи спортивних досягнень на найближчий час.

3.5. Кандидати на отримання Стипендій обговорюються Комісією щодо кожного 
індивідуально шляхом аналізу спортивних досягнень кожного та перспективи спортивних 
досягнень на найближчий час.

3.6. Після обговорення кандидатів на Стипендію, розгляду представлених документів 
Комісія шляхом відкритого голосування (шляхом визначення найбільшої кількості голосів 
членів Комісії щодо кожного кандидата) визначає стипендіатів. У разі рівної кількості 
голосів, голова Комісії має переважне право голосу.

3.7. За результатами голосування Комісія готує пропозиції щодо призначення 
Стипендій і подає їх управлінню розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської 
міської ради.

4. Порядок роботи комісії

4.1. Засідання Комісії є правомочним за наявності не менше ніж двох третин її членів.
4.2. Засідання Комісії проводиться не пізніше 30-денного строку з дня прийняття 

рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради «Про затвердження Положення 
про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної 
громади у 2022 році».

4.3. На засіданнях Комісії головує голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник 
голови Комісії.

4.4. Голова комісії:
- визначає порядок денний засідань комісії, дату, час і місце проведення засідання;
- веде засідання комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд питань, що виносяться на засідання 

комісії;
- підписує протоколи засідань комісії.
4.5. Члени комісії: 
- розглядають матеріали кандидатів на призначення Стипендій;
- беруть участь у засіданнях комісії;
- приймають рішення щодо кандидатів на призначення або позбавлення Стипендій 

шляхом голосування;
- зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час відбору кандидатів та 

повідомляти про наявність конфлікту інтересів.
4.6. Члени комісії мають право:
- ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;
- висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
- викладати письмово окрему думку, як додаток до протоколу засідання комісії, що є 

його невід’ємною частиною.
4.7. Секретар комісії:
- повідомляє членів комісії про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання 

або позачергове засідання Комісії; 
- реєструє осіб, які беруть участь у Комісії;
- готує необхідні матеріали;
- у 3-денний строк після засідання Комісії оформляє та підписує протокол;



- зберігає матеріали засідань.
4.8. Підставою для визнання правомочності засідання Комісії є дані реєстрації її членів, 

що проводиться секретарем комісії до початку засідання.
4.9. Голова Комісії може запрошувати на засідання представників підприємств, 

установ, організацій, засобів масової інформації, інших зацікавлених осіб, про присутність 
яких повідомляє під час відкриття засідання Комісії.

4.10. Про порядок денний та дату проведення засідання членам Комісії повідомляється 
не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

4.11. У разі потреби може скликатися позачергове засідання Комісії, про що членам 
комісії повідомляється не пізніше ніж за 2 дні до визначеної дати засідання Комісії.

4.12. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та 
секретарем Комісії.

5. Порядок виплати стипендій

5.1. Стипендії призначаються з 01 січня до 31 грудня поточного року та виплачуються 
за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених управлінню розвитку спорту та 
фізичної культури Тернопільської міської ради по КПКВК 1115062 і виплачуються 
управлінням розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради згідно 
відповідного наказу, що видається на підставі рішення Комісії, викладеного у протоколі 
Комісії.

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

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

5.4. Для виплати Стипендії спортсмени - стипендіати надають в управління розвитку 
спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради наступні документи: завірені копії 
паспорту (при відсутності: свідоцтво про народження або ІD-картки), копія документу, що 
засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків, за потребою інші документи необхідні для здійснення виплати, які вказуються в 
заяві довільної форми.

5.5. Спортсмени, яким призначена Стипендія, можуть бути її позбавлені у разі 
порушення навчально-тренувального процесу, засудження за умисний злочин, з інших 
поважних причин, в тому числі тяжка травма, хвороба, смерть, виїзд за кордон, 
дискваліфікація спортсмена, заява спортсмена – стипендіата про добровільну відмову від 
отримання Стипендії тощо. 

5.6. Порушенням питання про позбавлення Стипендії того чи іншого спортсмена - 
стипендіата може бути відповідне клопотання осіб або організацій, що висували кандидатів 
на здобуття Стипендій.

5.7. Рішення про позбавлення спортсмена Стипендії приймається більшістю голосів 
членів Комісії шляхом відкритого голосування.

5.8. За результатами голосування про позбавлення спортсмена Стипендії Комісія готує 
пропозиції щодо позбавлення Стипендій і подає їх управлінню розвитку спорту та фізичної 
культури Тернопільської міської ради.

5.9. Підставою для позбавлення спортсмена Стипендії є відповідний наказ управління 
розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської рад.



5.10. У разі позбавлення спортсмена - стипендіата Стипендії, залишок коштів на її 
виплату, може бути розподілений на надання Стипендії іншому кандидату на отримання 
Стипендії у порядку визначення стипендіатів встановленим цим Положенням.

5.11. Оподаткування стипендії здійснюється згідно діючого законодавства.
5.12. Обробка персональних даних спортсменів міста, яким виплачується стипендія, 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Міський голова Сергій НАДАЛ


