
ЗАТВЕРДЖЕНО 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про персональні стипендії для спортсменів “За вагомий внесок  

у розвиток спорту вищих досягнень” 
 

І. Загальні положення 
 

1. Персональні стипендії “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих 
досягнень” (далі – стипендії) призначаються з метою розвитку спорту вищих 
досягнень провідним спортсменам області, які є членами збірних команд 
України з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських 
видів спорту та виступають за Хмельницьку область на Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських, 
неолімпійських видів спорту. 

 
2. Виплата стипендій здійснюється в межах коштів, передбачених на 

вказану мету в обласному бюджеті на відповідний рік для Департаменту освіти, 
науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації за 
КПКВК 0615062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”. 

 
3. Залежно від досягнутих спортивних результатів щомісячні стипендії 

спортсменам встановлюються терміном на 1 рік у такому розмірі:  
Олімпійські, Паралімпійські, Дефлімпійські ігри: 1 місце – 20000,0 (двад-

цять тисяч) грн, 2 місце – 17000,0 (сімнадцять тисяч) грн, 3 місце – 15000,0 
(п’ятнадцять тисяч) грн, 4-6 місця – 10000,0 (десять тисяч) грн; 

чемпіонати світу (чоловіки, жінки) з олімпійських видів спорту (олім-
пійських номерів програми): 1 місце – 17000,0 (сімнадцять тисяч) грн, 2 місце – 
15000,0 (п’ятнадцять тисяч) грн, 3 місце – 12000,0 (дванадцять тисяч) грн,        
4-6 місця – 7000,0 (сім тисяч) грн; 

чемпіонати світу (чоловіки, жінки) з олімпійських видів спорту (неолім-
пійських номерів програми) та чемпіонати світу серед спортсменів з інвалід-
ністю (чоловіки, жінки): 1 місце – 15000,0 (п’ятнадцять тисяч) грн, 2 місце – 
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13000,0 (тринадцять тисяч) грн, 3 місце – 10000,0 (десять тисяч) грн, 4-6 місця – 
5000,0 (п’ять тисяч) грн; 

Європейські ігри, чемпіонати Європи (чоловіки, жінки) з олімпійських 
видів спорту (олімпійських номерів програми) 1 місце – 12000,0 (дванадцять 
тисяч) грн, 2 місце – 10000,0 (десять тисяч) грн, 3 місце – 8000,0 (вісім тисяч) грн, 
4-5 місця – 5000,0 (п’ять тисяч) грн; 

Кубки світу, чемпіонати Європи (чоловіки, жінки) з олімпійських видів 
спорту (неолімпійських номерів програми), та Кубки світу, Європейські ігри, 
чемпіонати Європи серед спортсменів з інвалідністю (чоловіки, жінки): 1 місце – 
10000,0 (десять тисяч) грн, 2 місце – 8000,0 (вісім тисяч) грн, 3 місце – 5000,0 
(п’ять тисяч) грн, 4-5 місця – 2500,0 (дві тисячі п’ятсот) грн; 

Юнацькі Олімпійські ігри, чемпіонати світу серед юніорів та молоді з 
олімпійських видів спорту: 1 місце – 5000,0 (п’ять тисяч) грн, 2-3 місця – 4000,0 
(чотири тисячі) грн;  

чемпіонат Європи серед юніорів та молоді з олімпійських видів спорту: 
1 місце – 2000,0 (дві тисячі) грн, 2 місце – 1750,0 (одна тисяча сімсот п’ятдесят) грн, 
3 місце –1500,0 (одна тисяча п’ятсот) грн;  

кандидати на участь в олімпійських іграх (елітна група) 10000,0 (десять 
тисяч) грн; 

члени збірних команд України з олімпійських видів спорту та члени 
збірних команд України, які включено до програми Паралімпійських та 
Дефлімпійських ігор: основний склад – 2000,0 (дві тисячі) грн, кандидати (кра-
щі результати в межах фінансового ресурсу) – 1500,0 (одна тисяча п’ятсот) грн; 

Всесвітні ігри, чемпіонат світу (чоловіки, жінки) з неолімпійських видів 
спорту, де брали участь спортсмени (команди) не менше як з 30 країн-учасниць 
(з видів спорту, які відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України 
відносяться до видів спорту першої категорії неолімпійських видів спорту, 
визнаних в Україні, на відповідний рік) за умови перебування у складі збірної 
команди України (основний склад, кандидати та резерв до основного складу) та 
були відряджені на змагання міжнародного рівня відповідно до наказу 
Міністерства молоді та спорту України: 1 місце – 2500,0 (дві тисячі п’ятсот) 
грн, 2 місце – 2000,0 (дві тисячі) грн, 3 місце – 1500,0 (одна тисяча п’ятсот) грн. 

У разі переходу спортсмена з іншої області до Хмельницької області для 
призначення стипендії, йому рахуються виступи за рік, що передує виплаті 
стипендії, за умови, що спортсмен входить до основного складу збірної 
команди України. 
 

II. Порядок присудження стипендій 
 

1. На здобуття стипендій висуваються спортсмени, які у поточному році 
(до 10 грудня) зайняли відповідні місця у змаганнях, передбачених пунктом 3 
розділу І цього Положення. 

 
2. Кожному спортсмену може бути призначено не більше як одну сти-

пендію протягом одного року.  
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3. Кандидатури на здобуття стипендій можуть висуватися структурними 
підрозділами з питань фізичної культури та спорту районних державних 
адміністрацій, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад, 
органами місцевого самоврядування, спортивними школами всіх типів, 
фізкультурно-спортивними товариствами шляхом подання клопотання та 
документів, зазначених у пункті 4 розділу II цього Положення, до Департа-
менту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної 
адміністрації щорічно до 10 грудня. 

 
4. До листа-клопотання про присудження стипендії додаються такі до-

кументи:  
характеристика кандидата на присудження стипендії, у якій висвітлюються 

його досягнення за поточний рік, за підписом керівника, скріплена печаткою;  
копія паспорта кандидата на стипендію;  
копія довідки про реєстрацію місця проживання особи; 
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (особи, 

які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган, подають копію паспорта з відміткою про наявність у них 
права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки 
платника податків);  

завірені витяги з протоколів про участь у відповідних змаганнях; 
копія наказу Міністерства молоді та спорту України про відрядження у складі 

збірної команди України на чемпіонат світу з неолімпійських видів спорту; 
копії наказів про затвердження складу членів збірних команд України з 

відповідного виду спорту.  
 
5. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою 

виконання вимог цього Положення, здійснюється відповідно до Закону України 
“Про захист персональних даних”.  

 
6. Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної 

державної адміністрації щорічно до 20 грудня опрацьовує подані документи, та 
передає їх на розгляд комісії з присудження персональних стипендій для 
спортсменів “За вагомий внесок розвиток спорту вищих досягнень”. 

 
III. Функції комісії з присудження персональних стипендій для 

спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень” 
та порядок розгляду клопотань 

 
1. Для присудження стипендій утворюється комісія з присудження персо-

нальних стипендій для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту 
вищих досягнень” (далі – Комісія), персональний склад якої затверджується 
розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації.  
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2. До складу Комісії включаються представники Хмельницької обласної 
державної адміністрації, у тому числі Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, керівники обласних 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. 

 
3. Керівництво роботою Комісії здійснює голова, а у разі його відсутності – 

заступник голови Комісії, ведення протоколів засідань – секретар Комісії.  
 
4. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.  
 
5. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, проводить відбір 

кандидатур на здобуття стипендій та присуджує стипендії.  
 
6. Основною формою роботи Комісії є засідання. Рішення Комісії про 

розгляд кандидатів на здобуття та присудження стипендій приймається від-
критим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комісії та 
фіксується у протоколі засідання Комісії. Засідання Комісії є правочинним, 
якщо на ньому присутні дві третини її складу.  

 
7. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент 

освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.  
 
8. На підставі протоколу засідання Комісії про розгляд кандидатів на 

здобуття та присудження стипендій директором Департаменту освіти, науки, 
молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації видається 
наказ про призначення стипендій, який оприлюднюється у місцевих засобах 
масової інформації та офіційному сайті Хмельницької обласної державної 
адміністрації протягом тижня з моменту його прийняття. 

 
IV. Порядок виплати та припинення виплати стипендій 

 
1. Стипендія виплачується щомісяця. Виплата стипендій здійснюється у 

межах коштів, визначених пунктом 2 розділу І цього Положення.  
 
2. Виплата стипендії розпочинається з першого дня місяця, наступного за 

тим, у якому було прийнято рішення про її призначення, та здійснюється 
шляхом перерахування коштів на особові платіжні картки спортсменів. 

 
3. Виплату стипендії спортсмену може бути припинено або спортсмена 

може бути позбавлено стипендії наказом директора Департаменту освіти, 
науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації за 
рішенням Комісії у разі:  

виступу спортсмена у спортивних змаганнях на Всеукраїнських змаганнях 
за іншу область; 

порушення спортсменом навчально-тренувального процесу; 
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дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом, міжна-
родною спортивною організацією, національною спортивною федерацією з 
відповідного виду спорту; 

порушення вимог антидопінгового законодавства; 
припинення участі або відмова спортсмена в участі у спортивних 

змаганнях без поважних причин;  
засудження за злочин; 
припинення громадянства України.  
Виплату може бути призупинено у разі тимчасового відсторонення 

спортсмена від участі у змаганнях. 
 
 
Заступник керівника апарату  
Хмельницької обласної  
державної адміністрації      Зоряна ДАВИДЧУК 
 


