КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 22.10.2015 № 57/VI-244
м. Краматорськ
Про затвердження положення про
стипендію Краматорської міської
ради провідним спортсменам міста в
новій редакції

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2011 року № 11/VІ-93, керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити положення про стипендію Краматорської міської ради провідним
спортсменам міста у новій редакції (додається).

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

Додаток
до рішення міської ради
22.10.2015 № 57/VI-244
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендію Краматорської міської ради
провідним спортсменам міста
1. Стипендія Краматорської міської ради (далі - стипендія) провідним спортсменам
міста призначається спортсменам, які прописані та проживають у місті Краматорську, з
метою стимулювання успішних майбутніх виступів на спортивних змаганнях високого рівня,
визнання вагомого їх внеску в розвиток спорту вищих досягнень, та розвитку фізичної
культури і спорту в місті Краматорську за здобуття спортсменами віком до 23 років у
минулому році: 1 місця – на обласних змаганнях, 1-3 місця – на чемпіонатах та першостях
України, Європи та світу.
2. Стипендія призначається на конкурсній основі. Кількість призначених стипендій
визначає координаційний комітет з питань подальшого розвитку фізичної культури та спорту
в м. Краматорську (далі - комітет). Розмір стипендії визначається за досягненнями
спортсмена: 1-3 місця на чемпіонаті світу – один прожитковий мінімум; 1-3 місця на
чемпіонаті Європи – 90% від прожиткового мінімуму; 1 місце на чемпіонаті України – 80%
від прожиткового мінімуму; 2-3 місця на чемпіонаті України – 70% від прожиткового
мінімуму; 1 місце на чемпіонаті області – 60% від прожиткового мінімуму.
3. Висунення кандидатів на стипендію проводять міські федерації з видів спорту,
громадські спортивні об’єднання, навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи.
4. Термін подання кандидатур щодо призначення стипендії на розгляд комітету
закінчується 01 листопада.
5. В поданні на спортсмена, за його попередньою згодою, щодо призначення стипендії
до розгляду комітетом зазначаються наступні дані: прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження, адреса місця проживання та прописки, контактний телефон, вид спорту,
спортивне звання, найменування змагань у відповідності з календарним планом, результат
вказується відповідно до норм Положень або ЄСКУ. До подання додаються: витяг з
протоколу відповідних змагань, копії паспорту спортсмена (при відсутності свідоцтво про
народження) та ідентифікаційного номеру. Інформація про його тренера, за його
попередньою згодою, надається до комітету у тому ж порядку як і на спортсмена.
6. У строк до 15 листопада комітет призначає стипендію простою більшістю голосів, з
обговорюванням кожного спортсмена індивідуально. Прийняте протокольне рішення
комітету оформлюється відповідним рішенням міської ради.
7. Позбавлення спортсменів стипендій здійснюється рішенням міської ради в разі
зниження ними спортивного результату, порушення навчально-тренувального процесу,
форс-мажорних обставин (засудження за умисний злочин, тяжка травма, хвороба, смерть,
виїзд за кордон), дискваліфікації спортсмена.
8. Рішення міської ради про позбавлення спортсмена стипендії може бути у
встановленому порядку оскаржено ним, він має право подати відповідний позов до суду.
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9. У разі припинення виплати стипендії спортсмену за відповідні правопорушення
комітет має право призначити на протязі року стипендію іншому спортсмену-кандидату при
умові проходження встановленої процедури відбору кандидатури, але на строк не менше,
ніж на 3 місяці.
10. Стипендія виплачується спортсменам в національній валюті України на особистий
рахунок у банку згідно з поданими ним банківськими реквізитами щомісяця протягом
одного календарного року, починаючи з січня.

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

