
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про стипендії Харківської 

обласної державної 

адміністрації ста 

перспективним 

спортсменам Харківської 

області 

 

 

 

 

З метою підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень 

у Харківській області, морального і матеріального заохочення спортсменів для 

досягнення вищих спортивних результатів, відповідно до соціальної Програми 

розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування 

здорового способу життя у Харківській області на 2014 – 2018 роки, 

затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року 

№ 886-VI (зі змінами), керуючись статтями 6, 13, 22, 39, 41 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації»: 

 

1. Установити щомісячні стипендії Харківської обласної державної 

адміністрації ста перспективним спортсменам Харківської області – 

переможцям та призерам офіційних міжнародних змагань, Олімпійських 

(Паралімпійських) ігор, чемпіонатів і Кубків світу та Європи, чемпіонатів 

України, членам збірних команд України. 
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2. Затвердити Положення про стипендії Харківської обласної державної 

адміністрації ста перспективним спортсменам Харківської області (додається). 

 

3. Управлінню у справах молоді та спорту Харківської обласної 

державної адміністрації (Кириленко В.В.) забезпечити виплату встановлених 

стипендій Харківської обласної державної адміністрації ста перспективним 

спортсменам Харківської області за рахунок коштів, передбачених в обласному 

бюджеті на фінансування сфери фізичної культури та спорту. 

 

4. Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

(Овсянніков С.І.) забезпечити фінансування витрат на виплату стипендій за 

рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на розвиток фізичної 

культури та спорту на 2016 рік, та під час формування обласного бюджету на 

наступні роки передбачати виділення коштів на вказані цілі у межах загального 

обсягу асигнувань. 

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Харківської обласної державної адміністрації: 

від 16 лютого 2004 року № 66 «Про стипендії голови обласної державної 

адміністрації ста перспективним спортсменам Харківської області», 

зареєстроване в Харківському обласному управлінні юстиції 23 лютого 

2004 року за № 23/719; 

від 11 серпня 2004 року № 314 «Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2004 року № 66  

«Про стипендії голови обласної державної адміністрації ста перспективним 

спортсменам Харківської області», зареєстроване в Харківському обласному 

управлінні юстиції 25 серпня 2004 року за № 72/768; 

від 29 березня 2011 року № 129 «Про внесення змін до Положення про 

стипендії голови обласної державної адміністрації ста перспективним 
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спортсменам Харківської області», зареєстроване в Головному управлінні 

юстиції у Харківській області 26 квітня 2011 року за № 77/1185. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації М.Є. Черняка. 

 

7. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в газеті 

«Слобідський край». 

 

 

Тимчасово виконуюча обов’язки  

голови обласної державної  

адміністрації         Ю.О. СВІТЛИЧНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркуші погодження додаються. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації 

                               

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії Харківської обласної державної адміністрації  

ста перспективним спортсменам Харківської області  

  

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення регламентує порядок призначення та виплати 

стипендій ста перспективним спортсменам Харківської області – переможцям 

та призерам офіційних міжнародних змагань, Олімпійських (Паралімпійських) 

ігор, чемпіонатів і Кубків світу та Європи, чемпіонатів України, членам збірних 

команд України. 

 

1.2. Стипендії Харківської обласної державної адміністрації ста 

перспективним спортсменам Харківської області (далі – стипендії) 

призначаються для підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих 

досягнень у Харківській області, морального і матеріального заохочення 

спортсменів для досягнення ними високих спортивних результатів. 
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1.3. Залежно від досягнутих спортивних результатів переможцям та 

призерам офіційних міжнародних змагань, Олімпійських (Паралімпійських) 

ігор, чемпіонатів і Кубків світу та Європи, чемпіонатів України, членам збірних 

команд України встановлюються щомісячні стипендії у розмірі мінімальної 

заробітної плати кожна. 

 

ІІ. Умови призначення стипендій 

  

2.1. Стипендії призначаються: 

спортсменам Харківської області, які зайняли перше – шосте місця на 

Олімпійських (Паралімпійських) іграх, чемпіонатах світу та Європи серед 

дорослих, молоді, юніорів, юнаків (дівчат) за минулий рік; 

спортсменам Харківської області, які зайняли перше – третє місця на 

Кубках світу та Європи серед дорослих за минулий рік за сумою всіх етапів; 

спортсменам Харківської області, які зайняли перше – третє місця на 

чемпіонатах України серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків (дівчат) 

за минулий рік; 

спортсменам, які у попередньому році та у рік виплати стипендії 

включені до складу збірної команди України з видів спорту. 

  

2.2. Якщо на призначення стипендії претендує більша кількість 

потенційних кандидатів, ніж число встановлених стипендій, перевага надається 

тим спортсменам, які мають кращі спортивні результати за сукупністю їх 

досягнень, передбачених пунктом 2.1 цього Положення. 

  

2.3. Спортсмену може бути призначено не більш як одну стипендію. 

 

ІІІ. Визначення кандидатів на призначення стипендії 

 

3.1. Визначення кандидатів на призначення стипендії здійснюється 

Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної 
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адміністрації (далі – Управління) за клопотанням закладу фізичної культури і 

спорту або громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, до 

яких відноситься спортсмен. 

3.2. До клопотання закладу фізичної культури і спорту або громадської 

організації фізкультурно-спортивної спрямованості додаються: 

копії протоколів змагань; 

копія паспорта громадянина України; 

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 

і мають відмітку у паспорті, або до паспорта яких внесені дані про 

реєстраційний номер облікової картки платника податків). 

 

3.3. Під час розгляду документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, 

обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

ІV. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів на 

призначення стипендій 

 

4.1. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення 

стипендій здійснюється Управлінням. 

 

4.2. Для безпосереднього відбору претендентів на призначення стипендій 

формується обласна комісія щодо встановлення стипендій Харківської обласної 

державної адміністрації (далі – обласна комісія). 

 

4.3. Обласна комісія утворюється при Управлінні на підставі наказу 

Управління, яким затверджується її персональний склад. 
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4.4. Організовує роботу обласної комісії та відповідає за її діяльність 

голова, який за посадою є заступником начальника Управління відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків. 

 

4.5. До складу обласної комісії входять працівники Управління, 

закріплені за відповідними видами спорту на підставі наказу Управління, 

керівники громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 

комунальних закладів «Школа вищої спортивної майстерності», «Школа вищої 

спортивної майстерності з легкої атлетики» та «Український східний центр 

олімпійської підготовки із зимових видів спорту», комунальної установи 

«Харківський обласний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт». 

 

4.6. Обласна комісія забезпечує: 

вивчення та аналіз документів, що надійшли від закладів фізичної 

культури і спорту або громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості для отримання кандидатами стипендій; 

визначення персонального складу претендентів на виплату (позбавлення) 

стипендій; 

внесення персональних складів претендентів на виплату (позбавлення) 

стипендій на затвердження заступнику голови Харківської обласної державної 

адміністрації, який забезпечує на території Харківської області реалізацію 

державної політики у галузі фізичної культури та спорту згідно з розподілом 

обов’язків між головою обласної державної адміністрації та його заступниками, 

затвердженим відповідним розпорядженням голови Харківської обласної 

державної адміністрації. 

 

4.7. Формою роботи обласної комісії є засідання. Засідання обласної 

комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина від її 

складу. 
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4.8. Рішення обласної комісії приймаються більшістю голосів присутніх 

членів обласної комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівного 

розподілу голосів, вирішальним є голос голови обласної комісії. 

 

4.9. За результатами засідання обласної комісії складається протокол. 

 

4.10. Обласна комісія має право отримувати від Управління додаткову 

інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених 

на неї завдань. 

 

V. Відбір претендентів на призначення стипендій 

 

5.1. Відбір претендентів на призначення стипендій здійснюється 

обласною комісією за поданням Управління з урахуванням вимог, 

передбачених розділом ІІ цього Положення. 

 

5.2. Подання Управління про призначення стипендій надається до 

обласної комісії до 01 січня поточного року за підсумками минулого року. 

 

5.3. Обласна комісія протягом 15 календарних днів від дня надходження 

подання від Управління приймає протокольне рішення, яким визначає 

персональний склад претендентів на виплату стипендій. 

 

VI. Порядок призначення та виплати стипендій 

 

6.1. Виплата стипендій здійснюється на підставі наказу Управління після 

затвердження персонального складу стипендіатів заступником голови 

Харківської обласної державної адміністрації, який забезпечує на території 

Харківської області реалізацію державної політики у галузі фізичної культури 

та спорту згідно з розподілом обов’язків між головою обласної державної 
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адміністрації та його заступниками, затвердженим відповідним 

розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації, 

за поданням обласної комісії. 

 

6.2.  Стипендії призначаються щороку з 01 січня на один календарний рік 

та виплачуються щомісяця в розмірі, визначеному у пункті 1.3 розділу І цього 

Положення. 

 

6.3. Стипендії виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету, 

передбачених по галузі «Фізична культура і спорт», головним розпорядником 

яких є Управління. 

 

6.4. Стипендія перераховується Управлінням на банківський рахунок 

стипендіата.  

 

6.5. Інформація про стипендіатів оприлюднюється на офіційному         

веб-сайті Управління. 

 

VIІ. Припинення виплати стипендії 

 

7.1. Виплата стипендії припиняється у разі: 

порушення спортсменом навчально-тренувального процесу; 

зниження спортивних результатів; 

невиконання індивідуального плану підготовки або дискваліфікації 

спортсмена; 

припинення участі спортсмена у міжнародних змаганнях, Олімпійських 

(Паралімпійських) іграх, чемпіонатах і Кубках світу та Європи або відмова 

спортсмена від участі у них; 

виступу спортсмена на чемпіонатах України за інший регіон; 

засудження за злочин; 

зміни громадянства; 
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смерті спортсмена. 

 

7.2. Обласна комісія протягом 15 календарних днів з дня встановлення 

факту, зазначеного у пункті 7.1 розділу VIІ цього Положення, приймає 

протокольне рішення, яким визначає персональний склад претендентів на 

позбавлення стипендій. 

 

7.3. Виплата стипендії припиняється на підставі наказу Управління після 

затвердження персонального складу претендентів на позбавлення стипендій 

заступником голови Харківської обласної державної адміністрації, який 

забезпечує на території Харківської області реалізацію державної політики 

у галузі фізичної культури та спорту згідно з розподілом обов’язків між 

головою обласної державної адміністрації та його заступниками, затвердженим 

відповідним розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації, за поданням обласної комісії. 

 

 

Начальник Управління у справах 

молоді та спорту Харківської 

обласної державної адміністрації            В.В. Кириленко 


