
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  №435 

25 листопада 2022 р. 32 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 26 листопада 2021 року № 268 (зі змінами)

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області 
«УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», затвердженої рішенням 
27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 (зі змінами), 
враховуючи клопотання обласної військової адміністрації, висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка 11 рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 26 листопада 2021 року № 268 «Про затвердження положень»), виклавши 
Положення про забезпечення виплати стипендій обласної Ради та 
облдержадміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, 
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту у новій редакції згідно з 
додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань освіти, А релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення Д/1 сесії обласної 
Ради 8 скликання
від  У /_ 2022 року № 3333

Положення про забезпечення виплати стипендій обласної  
Ради та облдержадміністрації провідним спортсменам області і 
олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту»

до рішення 14 сесії обласної Ради від 26 листопада 2021 року 
№ 268 «Про затвердження положень»

1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати 
стипендій провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських видів 
спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю та неолімпійських видів спорту, 
які здатні забезпечити успішний виступ на офіційних міжнародних змаганнях 
І рангу та II рангу, відповідно до діючого Положення про Єдину спортивну 
класифікацію України у рік призначення стипендії (далі - стипендії).

I ранг змагань - Ігри Олімпіад, зимові Олімпійські ігри, Паралімпійські 
ігри, Дефлімпійські ігри, Всесвітні ігри.

II ранг змагань - чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх 
вікових груп, Глобальні ігри, розіграші Кубків світу та Європи, гран-прі, 
Всесвітні шахові олімпіади, Всесвітні інтелектуальні ігри, Всесвітні ігри з 
єдиноборств, Всесвітні ігри серед спортсменів з інвалідністю з наслідками 
дитячого церебрального паралічу, Всесвітні ігри сліпих, Всесвітня шахова 
олімпіада серед спортсменів з інвалідністю, Юнацькі олімпійські ігри, 
Всесвітні універсіади, Європейські ігри, інші міжнародні змагання, що 
включені до календарних планів міжнародних федерацій та федерацій осіб з 
інвалідністю з відповідних нозологій.

III ранг змагань -  чемпіонати України.

1.2. Стипендії призначаються спортсменам Вінницької області за 
спортивні досягнення, здійснені в попередньому році, і при дотриманні умов, 
визначених цим Положенням.

1.3. Стипендії призначаються з метою підтримки і стимулювання 
розвитку спорту вищих досягнень у Вінницькій області, морального і



матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних 
результатів.

1.4. Стипендії призначаються спортсменам з пріоритетних (олімпійських, 
паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських) видів спорту області, 
затверджених наказом структурного підрозділу обласної державної 
адміністрації, відповідального за розвиток фізичної культури та спорту, 
відповідно до критеріїв пріоритетності, на визначений термін.

2. Порядок призначення стипендій

2.1. Стипендії призначаються провідним спортсменам області, які 
виступають за Вінницьку область у рік призначення стипендії (з 
олімпійських видів спорту, з неолімпійських видів - у видах програми, які 
включені до програми Всесвітніх ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, 
Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх інтелектуальних ігор, з видів 
спорту осіб з інвалідністю - у видах програми, включених до 
Паралімпійських, Дефлімпійських ігор), а саме переможцям, призерам 
офіційних міжнародних змагань І-ІІ рангу та, як виняток, перспективним 
спортсменам - переможцям, призерам всеукраїнських змагань III рангу за 
умови, що вони є членам збірних команд України.

В неолімпійських видах спорту стипендії призначаються за умови участі 
в офіційних міжнародних змаганнях не менше 4 учасників з 4 країн світу в 
одному номері програми.

2.2. Кандидатури на призначення стипендій надаються відповідним 
структурним підрозділом обласної державної адміністрації, відповідального 
за розвиток фізичної культури та спорту, з врахуванням рішення колегії 
структурного підрозділу, відповідального за вказаний напрямок, на розгляд 
комісії, створеної розпорядженням голови обласної Ради (далі - Комісія).

До розгляду також можуть допускатися кандидатури спортсменів, які 
мають високі спортивні досягнення у рік призначення стипендій і отримані 
до дати засідання Комісії. Комісія, за поданням обласної державної 
адміністрації або її структурного підрозділу, відповідального за розвиток 
фізичної культури та спорту, проводить своє засідання та, в межах коштів, 
передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ 
ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки», затверджує додатковий список спортсменів, 
на отримання стипендій.



2.3. До клопотання структурного підрозділу обласної державної 
адміністрації обов’язково надається копія офіційного протоколу змагань 
оприлюдненого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної 
культури і спорту та пакет документів, який підтверджує високі спортивні 
досягнення кожного кандидата на призначення стипендії з олімпійських, 
неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, визначених 
на відповідний період (цикл) згідно з критеріями пріоритетності.

2.4. Якщо кількість претендентів, які відповідають критеріям па 
призначення стипендій більша, ніж сума коштів, передбачених в обласному 
бюджеті на їх виплату, а досягнення рівнозначні - перевага надається 
спортсмену, який досягнув результату при вищій конкуренції з врахуванням 
його досягнень в інших офіційних змаганнях.

2.5. Перелік кандидатур на призначення стипендій затверджуються 
розпорядженням голови обласної Ради за пропозиціями Комісії, яке 
опубліковується на офіційному веб-сайті обласної Ради.

2.6. Для виплати стипендії, затверджені кандидатури подають до 
структурного підрозділу обласної державної адміністрації, відповідального за 
розвиток фізичної культури та спорту, такі документи:

- особисту заяву;

- копію паспорта;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

2.7. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності на 
ньому більше половини від її затвердженого складу. У разі рівності кількості 
голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

2.8. Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше 
половини присутніх на засіданні членів Комісії.

3. Порядок виплати стипендій, їх кількість та розмір

3.1. Основою для розрахунку розміру стипендії береться прожитковий 
мінімум для працездатних осіб, станом на 01 січня року (далі - прожитковий 
мінімум), на який призначається стипендія.

3.2. Кількість стипендій залежить від досягнень спортсменів Вінницької 
області.

3.3. Комісією, за поданням структурного підрозділу обласної державної 
адміністрації, відповідального за розвиток фізичної культури та спорту,



можуть братися до розгляду кандидатури спортсменів, які не відповідають 
вимогам Положення, але визначені окремим клопотанням як перспективні 
спортсмени. Розмір такої стипендії не може перевищувати 4-ох прожиткових 
мінімумів. Кількість таких стипендій не може бути більше чотирьох (до двох 
з олімпійських видів спорту, не більше одного -  з неолімпійських видів 
спорту, не більше одного -  з видів спорту осіб з інвалідністю).

3.4. Розміри стипендії:

- спортсменам, які посіли на Олімпійських іграх від першого до 
третього місця - встановлюється стипендія у розмірі до 7 прожиткових 
мінімумів, від четвертого до восьмого -  до 6 прожиткових мінімумів, за 
участь або у випадку, що спортсмена включено до складу національної 
збірної команди на участь в Олімпійських іграх -  до 4 прожиткових 
мінімумів;

- спортсменам, які посіли на Всесвітніх іграх, Паралімпійських, 
Дефлімпійських іграх від першого до третього місця - встановлюється 
стипендія у розмірі до 5 прожиткових мінімумів, від четвертого до восьмого 
-  до 4 прожиткових мінімумів, за участь або у випадку, що спортсмена 
включено до складу національної збірної команди на участь в 
Паралімпійських, Дефлімпійських ігр ах -до  3 прожиткових мінімумів;

- спортсменам, які посіли на, Всесвітніх іграх з единоборств, Всесвітній 
шаховій олімпіаді, Всесвітніх інтелектуальних іграх, Всесвітніх Універсіадах 
від першого до третього місця - встановлюється стипендія у розмірі до 5 
прожиткових мінімумів, від четвертого до восьмого -  до 4 прожиткових 
мінімумів, за участь або у випадку, що спортсмена включено до складу 
національної збірної команди на участь в цих змаганнях -  до 3 прожиткових 
мінімумів;

- спортсменам, які посіли на Європейських іграх, Юнацьких 
Олімпійськіх іграх від першого до третього місця - встановлюється стипендія 
у розмірі до 4 прожиткових мінімумів, від четвертого до восьмого -  до З 
прожиткових мінімумів, за участь або у випадку, що спортсмена включено до 
складу національної збірної команди на участь в цих змаганнях -  до 2 
прожиткових мінімумів;

- переможцям та призерам чемпіонатів і кубків світу з олімпійських 
видів спорту встановлюється стипендія у розмірі до 6 прожиткових 
мінімумів, спортсменам, які посіли від четвертого до восьмого -  до 5 
прожиткових мінімумів; за участь у цих змаганнях -  до 3 прожиткових



мінімумів. У цих же змаганнях у віковій категорії, що передує віковій 
категорії дорослих спортсменів (чоловіки та жінки) переможцям та призерам 
чемпіонатів і кубків світу з олімпійських видів спорту встановлюється 
стипендія у розмірі до 3 прожиткових мінімумів, спортсменам, які посіли від 
четвертого до восьмого -  до 2 прожиткових мінімумів; за участь у цих 
змаганнях -  до 1 прожиткового мінімуму;

- переможцям та призерам чемпіонатів і кубків Європи з олімпійських 
видів спорту встановлюється стипендія у розмірі до 5 прожиткових 
мінімумів, спортсменам, які посіли від четвертого до восьмого -  до 4 
прожиткових мінімумів. У цих же змаганнях у віковій категорії, що передує 
віковій категорії дорослих спортсменів (чоловіки та жінки) переможцям та 
призерам чемпіонатів і кубків Європи з олімпійських видів спорту 
встановлюється стипендія у розмірі до 2 прожиткових мінімумів, 
спортсменам, які посіли від четвертого до восьмого -  до 1 прожиткового 
мінімуму;

- в неолімпійських видах програми переможцям та призерам 
чемпіонатів і кубків світу з олімпійських видів спорту встановлюється 
стипендія у розмірі до 5 прожиткових мінімумів, спортсменам, які посіли від 
четвертого до восьмого -  до 4 прожиткових мінімумів; за участь у цих 
змаганнях -  до 2 прожиткових мінімумів. У цих же змаганнях у віковій 
категорії, що передує віковій категорії дорослих спортсменів (чоловіки та 
жінки) переможцям та призерам чемпіонатів і кубків світу з олімпійських
видів спорту встановлюється стипендія у розмірі до 2 прожиткових
мінімумів, спортсменам, які посіли від четвертого до восьмого -  до 1 
прожиткового мінімуму.

- в неолімпійських видах програми переможцям та призерам чемпіонатів 
і кубків Європи з олімпійських видів спорту встановлюється стипендія у 
розмірі до 4 прожиткових мінімумів, спортсменам, які посіли від четвертого 
до восьмого -  до 3 прожиткових мінімумів. У цих же змаганнях у віковій 
категорії, що передує віковій категорії дорослих спортсменів (чоловіки та 
жінки) переможцям та призерам чемпіонатів і кубків Європи з олімпійських
видів спорту встановлюється стипендія у розмірі до 2 прожиткових
мінімумів, спортсменам, які посіли від четвертого до восьмого -  до 1 
прожиткового мінімуму.

В неолімпійських видах спорту стипендії призначаються в частковому 
співвідношенні від розмірів стипендій, вказаних у цьому пункті Положення,



в залежності від кількості учасників і кількості країн світу в офіційних 
міжнародних змаганнях в одному номері програми, а саме:

- за умови участі не менше 10 учасників з 10 країн світу -  100 відсотків 
від суми визначеного розміру стипендії;

- за умови участі не менше 9 учасників з 9 країн світу -  90 відсотків від 
суми визначеного розміру стипендії;

- за умови участі не менше 8 учасників з 8 країн світу -  80 відсотків від 
суми визначеного розміру стипендії;

- за умови участі не менше 7 учасників з 7 країн світу -  70 відсотків від 
суми визначеного розміру стипендії;

- за умови участі не менше 6 учасників з 6 країн світу -  60 відсотків від 
суми визначеного розміру стипендії;

- за умови участі не менше 5 учасників з 5 країн світу -  50 відсотків від 
суми визначеного розміру стипендії;

- за умови участі не менше 4 учасників з 4 країн світу -  40 відсотків від 
суми визначеного розміру стипендії.

За рішенням Комісії пропорції не застосовуються до учасників змагань 
Всесвітніх та Європейських ігор.

3.5. Стипендії виплачуються щомісячно у розмірах, зазначених у п.3.4 
цього Положення.

3.6. Позбавлення стипендії, у разі порушення спортсменом навчально- 
тренувального процесу, зниження спортивних результатів, невиконання 
індивідуального плану підготовки, дискваліфікації спортсмена або переходу 
спортсмена у іншу область (іншу країну), порушення спортивної етики, за 
поданням структурного підрозділу обласної державної адміністрації, 
відповідального за розвиток фізичної культури та спорту, на підставі рішення 
Комісії, здійснюється розпорядженням голови обласної Ради.

3.7. Виплата стипендій здійснюється за рахунок та в межах коштів, 
передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку 
місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ 
ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки» шляхом перерахування коштів на особистий 
рахунок спортсмена, який відкривається ним в установах та філіях банків.



3.8. Головним розпорядником коштів є відповідний структурний 
підрозділ Вінницької обласної державної адміністрації, відповідальний за 
розвиток фізичної культури та спорту.

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК


