МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 9 листопада 2012 року

м. Мала Виска

№ 196

Про стипендії для спортсменів
Маловисківського району
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
рішення Кіровоградської обласної ради від 27 липня 2012 року №327 „Про стипендії для
спортсменів Кіровоградської області”, з метою підтримки і стимулювання розвитку спорту
вищих досягнень в Маловисківському районі, моральне і матеріальне заохочення
спортсменів для досягнення високих спортивних результатів, керуючись пунктом 10
напрямів реалізації та заходів районної цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури та спорту на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням Маловисківської районної
ради від 23 грудня 2011 року №139,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Започаткувати стипендії для спортсменів Маловисківського району - переможців
та призерів чемпіонатів України та міжнародних змагань.
2. Утворити районну комісію з відбору претендентів на призначення стипендій для
спортсменів Маловисківського району-переможців та призерів чемпіонатів України та
міжнародних змагань.
3. Затвердити:
- положення про стипендії для спортсменів Маловисківського району переможців та призерів чемпіонатів України та міжнародних змагань, (далі – Положення),
(додаток 1);
- склад районної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій для
спортсменів Маловисківського району - переможців та призерів чемпіонатів України та
міжнародних змагань, (далі – Комісія), (додаток 2).
4. Районній державній адміністрації під час формування районного бюджету на 2013
та наступні роки передбачати асигнування
на виплату стипендій для спортсменів
Маловисківського району - переможців та призерів чемпіонатів України та міжнародних
змагань, в межах загального обсягу асигнувань на фізичну культуру та спорт.
5. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, соціального забезпечення
населення, освіти, культури, спорту молодіжної політики та у справах сім’ї.

Голова районної ради

С.Сосновська

Додаток 1
до рішення Маловисківської
районної ради
від 9 листопада 2012 року № 196

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії для спортсменів
Маловисківського району – переможців та призерів
чемпіонатів України та міжнародних змагань

І. Загальні положення
1. Даним Положенням регламентується порядок призначення та виплати стипендій
для спортсменів Маловисківського району - переможців та призерів чемпіонатів України та
міжнародних змагань (далі - стипендії).
2. Стипендії призначаються для підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих
досягнень в Маловисківському районі, морального і матеріального заохочення спортсменів
для досягнення високих спортивних результатів.
3. Щороку, починаючи з 2013 року, залежно від досягнутих спортивних результатів
стипендії чемпіонам України та переможцям міжнародних змагань встановлюються у розмірі
400 гривень.
ІІ. Умови призначення стипендій
4. Стипендії призначаються :
- спортсменам району - переможцям та призерам офіційних міжнародних змагань і
чемпіонатів України;
- спортсменам, які в попередньому році та в рік виплати стипендії виступають за
Кіровоградську область.
ІІІ. Визначення кандидатів на призначення стипендій
5. Стипендії призначаються спортсменам – громадянам України, які постійно
проживають в Україні.
Обов’язковою умовою для одержання стипендії є зайняття спортсменом у минулому
році першого або призового місця в офіційних змаганнях.
6. Висунення кандидатів на призначення стипендії здійснюється відділом у справах
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації або відділом освіти райдержадміністрації, за
поданням районної федерації або спортивної організації, в якій займається спортсмен.
ІV. Відбір претендентів на призначення стипендій
7. Відбір претендентів на призначення стипендії здійснюється районною комісією на
підставі подання відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації або відділу
освіти райдержадміністрації.
8. Подання відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації або відділу
освіти райдержадміністрації про призначення стипендій надається комісії щороку до 1
грудня за підсумками поточного року.
9. Комісія протягом 15 днів з дати надходження подання відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації або відділу освіти райдержадміністрації приймає
рішення про призначення стипендій, яким затверджує персональний склад претендентів на
виплату стипендій.
V. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів
на призначення стипендій
10. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення стипендій
здійснюється відділом сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації і відділом освіти
райдержадміністрації.
11. Безпосередній відбір претендентів на призначення стипендій здійснюється
районною комісією.
12. Районну комісію очолюють співголови, які за посадою є заступником голови
районної ради та заступником голови районної державної адміністрації.
13. До складу комісії входять співголови, заступник співголів, секретар та її члени.
14. Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правомочним, якщо на
ньому присутні не менше половини її складу.

15. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії
шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на
засіданні є вирішальним.
16. Інформація про стипендіатів оприлюднюється на офіційних сайтах районної ради
та райдержадміністрації.
17. Районна комісія має право одержувати від відділу у справах сім’ї, молоді та
спорту держадміністрації і відділу освіти райдержадміністрації додаткову інформацію,
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
VІ. Порядок призначення та виплати стипендій
18. Підставою для виплати стипендій є рішення районної комісії.
Стипендії призначаються на календарний рік з 1 січня, згідно із списком спортсменів,
які затверджуються рішенням комісії.
19. Стипендії
виплачуються
щомісячно
у
розмірі,
зазначеному
у
пункті 3 цього Положення, незалежно від розміру заробітної плати, пенсії тощо.
20. Виплата стипендій здійснюється за рахунок коштів районного бюджету,
передбачених по галузі «фізична культура і спорт», головним розпорядником яких є
районна державна адміністрації.
21. Рішення комісії про виплату та зняття стипендії направляється до відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, який видає відповідний наказ.
22. Кандидати на здобуття стипендії розглядаються комісією за наявності таких
матеріалів:
- копії протоколів змагань з видів спорту або витягів з протоколів;
- копії нагород (дипломи, сертифікати, грамоти тощо);
- копії наказу (розпорядження тощо) про зарахування спортсмена до спортивної
організації;
- копії ідентифікаційного номера та свідоцтва про народження (паспорта);
- фотографії розміром 9 см х 13 см;
- банківських реквізитів для перерахування стипендій.
VІІ. Позбавлення стипендії
Виплата стипендії може бути припинена рішенням комісії за поданням відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації у разі:
- порушення спортсменом навчально-тренувального процесу;
- зниження спортивних результатів;
- невиконання індивідуального плану підготовки або дискваліфікації спортсмена;
- смерті спортсмена.
VІІІ. Очікувані результати
Виплата стипендій сприятиме підтримці і стимулюванню діяльності спортсменів
району, спрямованої на досягнення найвищих спортивних результатів, підвищення іміджу
району та області на українській та міжнародній спортивній арені.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 2
до рішення Маловисківської
районної ради
від 9 листопада 2012 року № 196
СКЛАД
районної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій для спортсменів
Маловисківського району – переможців та призерів чемпіонатів України
та міжнародних змагань
БРОВЧЕНКО
Людмила Василівна
ЖОВТИЛО
Леонід Борисович

Співголови комісії :
- заступник голови районної державної
адміністрації;
- заступник голови районної ради;

ШЕВЧЕНКО
Світлана Григорівна

Заступник співголів комісії:
- начальник відділу у справах сім’ї, молоді
та спорту райдержадміністрації;

АЛЕЙНІКОВА
Валентина Борисівна

Секретар комісії:
- головний спеціаліст відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації;

БОЮК
Василь Миколайович

Члени комісії:
- голова постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту,
соціального забезпечення населення, освіти,
культури, спорту, молодіжної політики та у
справах сім’ї (за згодою);

ДЕМЧЕНКО
Альвіна Павлівна

- начальник фінансового управління
райдержадміністрації;

ІВАНОВ
Сергій Михайлович

- директор Маловисківської районної дитячоюнацької спортивної школи (за згодою);

КАРМАННИЙ
Юрій Григорович

- голова районної організації Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного товариства „Колос”
(за згодою);

РУДЕНКО
Олексій Анатолійович

- начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

