
Додаток 1  

до рішення міської ради  

                                                                              від  24.12.2019  №  5 - 17/VIІ 

 

 

Порядок 

виплати одноразових грошових винагород міської ради  

спортсменам та їх тренерам за  

досягнення високих спортивних результатів 

 

І. Загальні положення 

1. Цим Порядком регламентується виплата одноразових грошових винагород 

міської ради спортсменам – переможцям та призерам офіційних регіональних, 

всеукраїнських, міжнародних змагань та їх тренерам (далі - Винагорода). 

2. Винагорода виплачується для підтримки і стимулювання розвитку спорту 

вищих досягнень в Перещепинській об’єднаній територіальній громаді, 

морального і матеріального заохочення спортсменів та їх тренерів у 

досягненні високих спортивних результатів. 

 

ІІ. Умови виплати винагороди 

1. Винагорода виплачується спортсменам Перещепинської об’єднаної 

територіальної громади, які зайняли: 

1.1. перше  п’яте місця на Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, або їх учасникам, у разі якщо спортсмен посів шосте місце та нижче; 

1.2. перше – п’яте місця у складі збірних команд України на офіційних 

міжнародних змаганнях: Всесвітніх, Європейських, Юнацьких Олімпійських 

іграх; перше – третє місця на чемпіонатах та кубках світу, чемпіонатах та 

кубках Європи з олімпійських та не олімпійських видів спорту, чемпіонатах та 

кубках світу і Європи серед спортсменів з інвалідністю; 

1.3. перше  трете місця на офіційних всеукраїнських, регіональних змаганнях.  

2. Виплата Винагороди спортсменам здійснюється за одним найвищим 

зайнятим місцем в особистому заліку на змаганнях. 

3. За підготовку спортсменів - переможців і призерів Олімпійських, 

Параолімпійських, Дефлімпійських ігор; офіційних міжнародних змагань: 

Всесвітніх, Європейських, Юнацьких Олімпійських ігор; чемпіонатів та 

кубків світу, чемпіонатів та кубків Європи з олімпійських та не олімпійських 

видів спорту; чемпіонатів та кубків світу і Європи серед спортсменів з 

інвалідністю, на офіційних всеукраїнських, регіональних змаганнях їх 



тренерам встановлюється Винагорода у розмірі 50% від розміру Винагороди, 

встановленого для спортсмена. 

4. Винагорода тренерам за отриману перемогу та зайняті місця спортсменів 

(незалежно від кількості спортсменів та зайнятих ними місць на одних 

змаганнях) виплачується за найвищим зайнятим призовим місцем одним із 

спортсменів. У разі, коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, 

їм виплачується одна Винагорода, яка розподіляється між ними залежно від 

особистого внеску. 

5. Розмір Винагород для спортсменів і тренерів встановлюється виходячи з 

Граничних розмірів одноразових грошових винагород спортсменам та їх 

тренерам за досягнення високих спортивних результатів, затверджених цим 

рішенням, та в межах видатків, передбачених в міському бюджеті головному 

розпоряднику коштів на ці цілі на відповідний рік. 

6. Базовий розмір Винагороди для спортсменів у віковій категорії «дорослі» 

(чоловіки та жінки) розраховується відповідно до прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб станом на 01 січня року, в якому відбувається виплата. 

7. Розмір Винагороди визначається за досягненнями спортсмена, для чого 

застосовується коефіцієнт. 

8. У вікових категоріях: «юнаки», «дівчата», «юнаки старшого віку», «старші 

юнаки», «кадети», «юніори», «юніорки», «молодь» за зайняті призові місця 

сума виплат складає 50 % від затвердженого коефіцієнту для спортсменів у 

віковій категорії «дорослі» на відповідних змаганнях (крім Юнацьких 

Олімпійських ігор). 

9. У вікових категоріях: «діти», «молодші юнаки», «юнаки молодшого віку», 

«юнаки середнього віку» за зайняті призові місця сума виплат складає 35 % 

від затвердженого коефіцієнту для спортсменів у віковій категорії «дорослі» 

на відповідних змаганнях. 

10. У разі якщо спортсмен займає призове місце в кінці бюджетного року, йому 

та його тренеру виплачується Винагорода у наступному році, на умовах року, 

в якому він став призером. 

 

ІІІ. Порядок виплати винагороди 

1. Списки спортсменів і тренерів із зазначенням розмірів Винагород 

формуються виконавчим апаратом міської ради, погоджується постійною 

комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної 

політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, 

материнства та дитинства,  з питань освіти, науки, культури, мови, прав 

національних меншин та затверджуються розпорядженням Перещепинського 

міського голови. Списки формуються на підставі офіційних публікацій у 



засобах масової інформації та, у разі необхідності, підтверджуються 

протоколами відповідних регіональних, всеукраїнських, міжнародних 

змагань, поданнями Управлінням молоді і спорту Дніпропетровської  

облдержадміністрації, федераціями з видів спорту. 

2. В ігрових видах спорту Винагорода виплачується кожному спортсмену у 

розмірі, встановленому за відповідне призове місце в індивідуальних номерах 

програми. 

3. Виплата винагород за рахунок бюджетних коштів за результатами 

регіональних, всеукраїнських, міжнародних змагань, що проводились на 

комерційній основі, не здійснюється. 

4. Винагорода виплачується міською радою за рахунок коштів місцевого 

бюджету в національній валюті України на особистий рахунок спортсмена 

(або опікуна), тренера у банку згідно з поданими ним банківськими 

реквізитами в 3-хмісячний термін з дня прийняття відповідного 

розпорядження Перещепинського міського голови. 

5. Для виплати Винагороди спортсмени та тренери надають до апарату міської 

ради наступні документи: копії паспорту (при відсутності: свідоцтво про 

народження), ідентифікаційний код, банківські реквізити, за потребою інші 

документи необхідні для здійснення виплати. 

6. Оподаткування Винагороди здійснюється згідно діючого законодавства. 

7. Обробка персональних даних спортсменів Перещепинської міської ОТГ та 

їх тренерів, яким виплачується Винагорода, здійснюється з урахуванням вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

8. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів, що спрямовуються на виплату Винагород, а також контроль за їх 

цільовим та ефективним використанням здійснюється у встановленому 

законодавством порядку. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  М.Г.КОПИТЬКО 

 

 



Граничні розміри 

виплати одноразових грошових винагород спортсменам та їх тренерам 

за досягнення високих спортивних результатів 

  

Назва змагань 1 місце 2 місце 3 місце 4 місце 5 місце Участь у 

змаганнях 

 розмір коефіцієнту відповідно до прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб станом на 01 січня року, в якому відбувається виплата 

Олімпійські ігри 20 15 12 9 8 5 

Всесвітні ігри                  15 12 8 5 3 - 

Європейські ігри 8 6 5 3 2 - 

Юнацькі Олімпійські  ігри          8 6 5 3 2 - 

Чемпіонат, Кубок світу, загальний 

залік серед дорослих: 

  

   

- олімпійські види спорту 6 5 4 - - - 

- не олімпійські види спорту 4 3 2 - - - 

Чемпіонат, Кубок Європи, загальний 

залік серед дорослих:    

   

- олімпійські види спорту    5 4 3 - - - 

- не олімпійські види спорту 3 2 1 - - - 

Етап Кубка світу, Кубка Європи 

серед дорослих: 

 

- олімпійські види спорту 3 2 1 - - - 



Назва змагань 1 місце 2 місце 3 місце 4 місце 5 місце Участь у 

змаганнях 

- не олімпійські види спорту 2 1,5 1 - - - 

Всеукраїнські змагання (офіційні) 3 2 1,5 - - - 

Регіональні змагання (офіційні) 2 1,5 1 - - - 

 

Спорт серед людей з інвалідністю 

 

Параолімпійські, Дефлімпійські ігри 20 15 12 9 8 5 

 



Чемпіонат (Кубок) світу серед 

спортсменів з інвалідністю з видів 

спорту, що входять до програми 

Параолімпійських та 

Дефлімпійських ігор: 

  

- що входять до програми 

Параолімпійських та 

Дефлімпійських ігор 

6 5 4 - - - 

- що не входять до програми 

Параолімпійських та 

Дефлімпійських ігор 

4 3 2 - - - 

Чемпіонат (Кубок) Європи серед 

спортсменів з інвалідністю з видів 

спорту: 

  

   

- що входять до програми 

Параолімпійських та 

Дефлімпійських ігор 

5 4 3 - - - 

- що не входять до програми 

Параолімпійських та 

Дефлімпійських ігор 

3 2 1 - - - 



Етап Кубка світу, Кубка Європи 

серед спортсменів з інвалідністю з 

видів спорту:  

  

  

  

  

- що входять до програми 

Параолімпійських та 

Дефлімпійських ігор 

3 2 1 - - - 

- що не входять до програми 

Параолімпійських та 

Дефлімпійських ігор 

2 1 0,5 - - - 

Всеукраїнські змагання (офіційні) 3 2 1,5 - - - 

Регіональні змагання (офіційні) 2 1,5 1 - - - 

 

  

 

                      Секретар міської ради                                                                                  М.Г.КОПИТЬКО 

 

 


