
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

сорок шоста сесія VІ скликання 
 
від  24.09.2015 р. № ___ 
 
Про затвердження Положення про стипендії  
виконавчого комітету Коростенської міської ради  
для провідних спортсменів міста Коростеня  
 

 З метою забезпечення матеріального стимулювання провідних 
спортсменів та тренерів м. Коростеня, в рамках реалізації міської Програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки, відповідно до Указу 
Президента України від 02.08.2006 р. №667/2006 „Про національний план дій 
щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту”, 
керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про стипендії виконавчого комітету 
Коростенської міської ради для провідних спортсменів міста Коростеня 
(Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Дзигу О.О. 

 
Міський  голова                                                                      В. Москаленко 

 
                                     
   Секретар міської ради                                                                                В. Ходаківський 
 
   Заступник міського голови                                                                       О. Дзига 
 
   Начальник фінансового управління                                                         Л. Щербанюк  
 
    Начальник відділу у справах сім’ї,  
    молоді, фізичної культури та спорту                                                        О. Черних 
 
    Начальник юридичного відділу                                                                Т. Камінська 



Додаток 1 
до рішення Коростенської міської ради 
сорок шостої сесії VІ скликання 
№ ____ від 24 вересня 2015 року 

 
Положення 

про стипендії виконавчого комітету Коростенської міської ради 
для провідних спортсменів міста Коростеня 

 
1. Стипендії виконавчого комітету Коростенської міської ради для 

провідних спортсменів міста Коростеня (далі –  стипендії) призначаються 
кращим спортсменам. 

 
2. Стипендії призначаються щороку, станом на 1 січня за рахунок коштів 

міського бюджету, передбачених на утримання галузі фізичної культури і 
спорту. 

 
3. Кількість та розмір стипендій, список спортсменів, яким призначаються 

стипендії, затверджується розпорядженням міського голови за поданням 
відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого 
комітету Коростенської міської ради після розгляду на засіданні 
координаційної ради з питань розвитку фізичної культури і спорту. 

 
4. На одержання стипендій висуваються спортсмени, які представляють 

м.Коростень на усіх рівнях змагань. Обов’язковою умовою для 
оформлення стипендії є здобуття спортсменом у поточному році 1-6 
місць на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, України та 1-3 
місць на чемпіонатах області серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та 
дівчат. 

 
5. Висування спортсменів на здобуття міських стипендій проводять тренери 

міста Коростеня, голови міських федерацій (осередків Всеукраїнських 
спортивних федерацій), керівники фізкультурно-спортивних установ та 
організацій. Конкурсний відбір цих спортсменів здійснюється на 
засіданні координаційної ради з питань розвитку фізичної культури і 
спорту. За результатами конкурсу відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради 
готує пропозиції щодо встановлення стипендій. 

 
6. Виплата стипендій може припинятися за клопотанням відділу у справах 

сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на підставі подання тренерів у разі 
порушення спортсменом навчально-тренувального процесу, зниження 
спортивних результатів або дискваліфікації спортсмена. 

 
Секретар міської ради                                                              В. Ходаківський 


