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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

 

Про затвердження Порядку 

виплати щомісячних 

стипендій Ужгородської міської ради  

кращим спортсменам м. Ужгород 

 

 

Відповідно до  статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для занять 

спортом вищих досягнень та підвищення спортивних результатів спортсменів 

міста, виконком  міської ради  ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок виплати щомісячних стипендій Ужгородської 

міської ради кращим спортсменам м. Ужгород (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  В. Гомоная.  

 

 

  

Міський голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             Рішення виконкому 

                                                                                             ____________№________ 

 

 

ПОРЯДОК 

виплати щомісячних стипендій Ужгородської міської ради кращим 

спортсменам м. Ужгород 

 

1. Стипендії Ужгородської міської ради для талановитих і 

перспективних спортсменів м. Ужгород (далі – стипендії) призначаються 

кращим спортсменам міста Ужгород з олімпійських, неолімпійських видів 

спорту, видів спорту інвалідів, які досягли високих спортивних результатів на 

офіційних спортивних змаганнях із визнаних видів спорту не нижче 

Всеукраїнського рівня з метою стимулювання їх подальшої успішної 

підготовки та виступів у державних і міжнародних змаганнях. 

2. Цим Положенням встановлюється 15 щомісячних стипендій у  

розмірі 2000 гривень. 

3. Стипендії призначаються кращим спортсменам міста Ужгород на 

конкурсних засадах, із урахуванням спортивних результатів за попередній 

календарний рік та виплачуються за рахунок коштів міського бюджету у межах 

бюджетних призначень, що передбачені для реалізації відповідного заходу 

галузевої програми з розвитку фізичної культури і спорту. 

4. На здобуття стипендій можуть бути  висунуті спортсмени м. 

Ужгород, які здобули перемогу, або посіли призові місця на Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх, Європейських, Юнацьких 

Олімпійських іграх, чемпіонатах та Кубках України серед дорослих, молоді та 

юніорів з видів спорту, що визнані в Україні у встановленому законодавством 

порядку.  

5. Кандидатури спортсменів на здобуття стипендії подають обласні, 

міські дитячо-юнацькі спортивні школи, федерації з видів спорту, 

фізкультурно-спортивні товариства, спортивні клуби та інші організації 

фізкультурно-спортивної спрямованості, що зареєстровані та фактично 

знаходяться на території міста Ужгород. У разі здобуття перемоги або 

призового місця на змаганнях в командних видах спорту на стипендію 

подається не більше 2 чоловік. Кандидатури спортсменів на отримання 

стипендії у 2020 році подаються  до 1 червня, а  на наступні роки - до 15 

листопада у відділ молоді та спорту управління у справах культури, молоді та 

спорту Ужгородської міської ради із такими документами: 

-клопотання про призначення стипендії спортсмену, що повинно містити 

прізвище, ім’я, по-батькові претендента, дату його народження, адресу 

реєстрації місця проживання та номер телефону; 

-згода на збір та обробку персональних даних; 

-витяг з протоколу змагань (обов’язково зазначити прізвище тренера та  



 кількість учасників); 

-копія паспорта (ID- карти) та ідентифікаційного коду. У разі подання ID- 

карти додається копія довідки про реєстрацію місця проживання. 

6. Відділ у справах  молоді та спорту  Ужгородської міської ради 

здійснює узагальнення документів та подає їх на розгляд комісії з питань 

призначення стипендії Ужгородської міської ради кращим спортсменам м. 

Ужгород (далі Комісія). 

7. Склад   Комісії затверджується розпорядженням міського голови. 

8. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання проводиться 

протягом 2 тижнів із дня закінчення прийому документів.  

9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більше як половина його членів. Засідання комісії веде голова, за його 

відсутності- заступник голови. 

10.  Рішення Комісії приймається  шляхом голосування простою 

більшістю голосів присутніх    членів    Комісії  та оформляється протоколом, 

який підписується головою (за його відсутності – заступником) та секретарем 

Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

11. Стипендія призначається розпорядженням міського голови на 

підставі протоколу Комісії. 

12. У 2020 році спортсмени отримують стипендію протягом 6 місяців 

за результатами 2019 року незважаючи на отримання ними грошової 

винагороди Ужгородської міської ради за підсумками 2019 року. В подальшому 

спортсмен не має права одночасно отримувати стипендію Ужгородської міської 

ради, стипендію обласної державної адміністрації і обласної ради для 

талановитих спортсменів Закарпатської області  або грошову винагороду 

Ужгородської міської ради  за підсумками року. 

13. У випадку коли кількість кандидатів перевищує кількість стипендій 

перевага надається Олімпійським видам спорту, рангу змагань, кількості 

учасників (вагова категорія, вікова група та ін.) та результату спортсмена. 

14. Виплата стипендії припиняється відповідно до рішення Комісії 

згідно з розпорядженням міського голови у разі порушення  спортсменом 

навчально-тренувального процесу, зміни місця проживання, дискваліфікації 

спортсмена, вчинення аморального поступку, притягнення стипендіата до 

кримінальної відповідальності, смерті стипендіата, письмової відмови 

стипендіата від отримання стипендії, що підтверджується відповідними 

документами. 

15. У разі припинення виплати стипендії  спортсмену Комісія має 

право призначити протягом  бюджетного року стипендію іншому кандидату за 

умови проходження ним встановленої процедури відбору, але на строк не 

менше ніж 3 місяці. 

16. Стипендія виплачується спортсменам у національній валюті 

України у 2020 році з липня по грудень, а в наступних роках  з січня по грудень 

поточного року управлінням у справах культури, молоді та спорту 

Ужгородської міської ради на особистий рахунок у банку згідно з поданими 



ними банківськими реквізитами за рахунок коштів міського бюджету у межах 

бюджетних призначень, що передбачені для реалізації відповідного заходу 

галузевою програмою з розвитку фізичної культури і спорту. 

17. Оголошення про початок прийому документів публікується на 

офіційному сайті Ужгородської міської ради (www. rada-uzhgorod.gov.ua) 

 18. Остаточне рішення щодо визначення кандидатів на отримання 

стипендії залишається за Комісією. 

 

_____________________________________________ 

 


