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1. Загальнi положення

1.1. НаДання грошових винагород видатним спортсменам м. Виlтtневе та с.
крюкiвщина признача€ться з метою розвитку i популяризацii рiзних видiв спорту,
визнання досягнень спортсменiв та стимулювання ix подальших успiхiв.

|.2. Грошова винагорода нада€ться спортсменам м. Вишневе та с.
крюкiвщина якi зайняли призовi мiсця (I-ш) на чемпiонатах та першостях
украiни, европи, cBiTy, мiжнародних змаганнях та олiмпiйських iграх, якi
включенi дО единого кztпендарного плану спортивних заходiв УкраТни
MiHicTepcTBa культури, молодi та спорту Украiни i сприяють уславленню
вишневоi Micbkoi територiальноi громади на всеукраiъському i мiжнародному
рiвнях.

1.3. Кандидат на отримання грошовоi винагороди
мешканцем м. Вишневе чи с. Крюкiвщина.

повинен бути

2. Порядок при3начення грошовот винагороди та подання документiв
2.1. Грошова винагорода призначасться персон€Lльно видатним

спортсменам м. Вишневе та с. Крюкiвщина, якi ст€uIи чемпiонами та призерами
чемпiонатiв, першостей cBiTy, Свропи, Украiъи, мiжнародних змагань та
олiмпiйських iграх i сприяють уславленню ВишневоI MicbKoi територiальноi
громади на всеукраiЪському та мiжнародному рiвнях.

2.2. Пiдставою для розгляду можливостi призначення грошовоi
винагороди кандидатам е:

- клопотання до Виконавчого koMiTery Вишневоi Micbkoi ради вiд директора
<Щитячо-юнацькоi спортивноi школи Вишневоi мiськоi ради Бучанськ ого району
КиiвськоТ областi>>, чиlабо директора КомунЕUIьного пiдприсмства <Спорiивний
Клуб <<Вишневе>> Вишневоi MicbKoi ради Бучанського району Киiвсъкоi областi,
чиl або керiвника вiдповiдноi федерацii;
- копii документiв, що пiдтверджують досягнення спортсмена (копii протоколiв
змагань, офiцiйнi виписки, завiренi печаткою);



- копiя паспорту (свiдоцтва про народження) кандидата та довiдка про присвоення
iдентифiкацiйного номеру.

2.3. Вiдбiр кандидатiв на призначення грошовоi винагороди здiйснюеться
постiйною депутатською комiсiею з питань охорони здоров'я, освiти, культури,
духовностi, молодiжноi полiтики, спорту, зв'язкiв . .роruдськими органiЪацiям",
ЦИВiЛЬНОГО ЗаХИСТУ НаСелення та надзвичайних ситуацiй (далi Комiсiя) .u
поданням спецiалiста Виконавчого KoMiTeTy та призначаеться рiшенням
ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy Вишневоi MicbKoT ради або розпорядженням Вишневого
мiського голови.

2.4. Комiсiя приймае до уваги також iншi офiцiйнi документи по кожному
претенденту, TaKi як рiчний рейтинг спортивних досягненЬ спортсмена м.
вишневе чи с. Крюкiвщина, значимiсть його спортивних досягнень, перспективи
спортивних досягнень на найближчий час тощо.

3. Порядок виплати грошовоТ винагороди
3.1. Кiлъкiсть |рошових винагород визначаеться виходячи з

коштiв, якi передбаченi В MicbKoMy бюджетi на поточний piK згiдно
затверджених Виконавчим KoMiTeToM Вишневоi MicbKoi ради;

3.2. Грошова винагорода надаеться однор€вово за результатами кожного
iз змагань залежно вiд досягнутих спортивних результатiв у^таких розмiрах:

з.2.I. ВидИ спорту, якi входять в програму сучасних олiмпiйських iгор:
- СпортсМенам-чеМпiонам, призерам Чемпiонату CBiTy та олiмпiйських iгор:

- спортсМенам-чеМпiонаМ та призерам чемПiонатiв Свропи, етапiв Кубку CBiTy i
европи, СвiтовиХ i европейських iгор, а також йi*"uрод""* TypHipiB, якi
включеНi дО СдиногО к€lлендаРногО планУ спортивних .u*одi" УкраТни
MiHicTepcTBa культури, молодi та спорту УкраТни:

обсягу
заходiв

Молодшi
юнiори

Кадети
(15-17 р.)

Юнiори
(18_20 р.)

Щорослi
(21-3а р.)

Ветерани
(35_б0 р.)

I мiсце
II мiсце
III мiсце

Молодшi
юнiори
(13-15 р.)

Кадети
(15_17 р.)

Юнiори
(18_20 р.)

Щорослi
(21-3а р.)

Ветерани
(35-б0 р.)

I мiсце 1500 грн. 4000 грн. 5000 грн. б000 грн. 4000 грн.
II мiсце 1200 грн. 3000 грн. 4000 грн. 5000 грн. 3000 грн.
III мiсце 1 000 грн. 2500 грн. 3500 грн. 4000 грн 2500 грн.

3000 грн. 7000 грн. 7500 грн. l0000 грн. 7000 грн.
2000 грн. б000 грн. 6500 грн. 8000 грн. 6000 грн.
1500 грн. 5000 грн. 5500 грн. 6000 грн. 5000 грн.



- Спортсменам-чемпiонам та призерам емпiонатiв Украiни:

Молодшi
юнiори
(13-15 р.)

Кадети
(15-17 р.)

Юнiори
(18-20 р.)

Щорослi
(21-3а р.)

Ветерани
(35-б0 р.)

I мiсце l000 грн. 2500 грн. 3000 грн. 4000 грн. 2500 грн.
II мiсце 800 грн. 1500 грн. 2000 грн. 3000 грн. 1500 грн.
III мiсце 600 грн. 1000 грн. 1500 грн. 2000 грн. 1000 грн.

З.2.2. Види спорту,
iгор:
- Спортсменам-чемпiонам та

якi не входять в програму сучасних олiмпiйських

призерам Чемпiонату CBiTy:

Молодшi
юнiори
(13-15 р.)

Кадети
(15-17 р.)

Юнiори
(18-20 р.)

.Щорослi
(21-3а р.)

Ветерани
(35-б0 р.)

I мiсце l500 грн. 5000 грн. 6000 грн. 8000 грн. 5000 грн.
II мiсце 1000 грн. 3000 грн. 4000 грн. 6000 грн. 3000 грн.
III мiсце 800 грн. 2000 грн. 3000 грн. 4000 грн. 2000 грн.

- СпортСменам-чемпiонаМ та призерам чемПiонатiВ Свропи, етапiв Кубку CBiTy i
европи, СвiтовиХ i европейських iгор, а також мiжнародних TypHipiB, якi
ВКЛЮЧеНi ДО СДИНОГО К€tЛеНДарного плану спортивних .u*одi, украiъи
MiHicTepcTBa культури, молодi та спорту Украrни:

3,3, У разi, колИ спортсмен на одному iз змагань став призером декiлькохнагороД (вiд I до III мiсця), грошова винагорода визначасться за найвищим
спортивним результатом спортсмена на даному змаганнi.

3,4. ЯкЩо на прИзначення грошовоi винагороди висуваеться претендентiв
бiльше, нiж може дозволити кiлькiсть видiлених KoIпTiB, затверджених у бюджетiна поточний piK, перевага надаеться тим спортсменам, якi мають 

- 
найкращi

спортивнi результати.

Молодшi
юнiори
(13-15 р.)

Кадети
(15_17 р.)

Юнiори
(18_20 р.)

Щорослi
(21-3а р.)

Ветерани
(35-б0 р.)

I мiсце 900 грн. 2000 грн. З000 грн. 4000 грн. 2000 грн.
II мiсце 700 грн. 1500 грн. 2000 грн. 3000 грн. 1 500 грн.
III мiсце 500 грн. 1000 грн. 1500 грн. 2000 грн. 1000 грн.

Секретар ради Андрiй ЧЕЧИЛО


