
 

    

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТА ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

              

    

   Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                            
від 28 грудня 2019 року 

 

Про затвердження міської Програми виплати 

винагород спортсменам і тренерам  

м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських,  

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2020 рік 

 

Відповідно п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року 

№91 «Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та не 

олімпійських видів спорту», з метою заохочення переможців та  призерів  

змагань різного рівня, забезпечення належного рівня розвитку спорту в 

м.Конотоп,     
 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

 

1.Затвердити міську Програму виплат винагород спортсменам і 

тренерам м.Конотоп з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік (далі – Програма), що додається, з 

необхідним фінансуванням, визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми виконавчий комітет Конотопської міської ради, 

співвиконавцем відділ міської ради у справах молоді та спорту (начальник 

Качура О.О.). 

 3.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник         

Качура О.О.) спільно з фінансовим управлінням Конотопської міської ради 

(начальник Кошевецька В.П.) передбачити під час складання проекту 

міського бюджету на відповідний рік видатки на здійснення визначених 

Програмою заходів виходячи з реальних можливостей бюджету. 

4.Відділу міської ради у справах молоді та спорту (начальник         

Качура О.О.), у термін до 21 лютого 2021 року, надати постійній комісії з 

питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та 

спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення, праці, 

охорони здоров’я, материнства і дитинства звіт про виконання Програми.  



5.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника 

коштів програми покласти на керуючого справами виконкому, відділ міської 

ради у справах молоді та спорту (начальник Качура О.О.). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту 

населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова 

Гричановський А.М.). 

7.Дане рішення набуває чинності з 01.01.2020. 

 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному  

засіданні 39 сесії                                                                  Олександр САХНО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

                                                                                 7 скликання 39 сесія  

від 28 грудня 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МІСЬКА ПРОГРАМА ВИПЛАТИ 

ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРАМ 

М.КОНОТОПУ З ОЛІМПІЙСЬКИХ, НЕ ОЛІМПІЙСЬКИХ, 

ПАРАОЛІМПІЙСЬКИХ ТА ДЕФОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ 

НА 2020 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Конотоп – 2019 рік 

 



1. Паспорт 

програми підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2020 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми 
Відділ міської ради у справах 

молоді та спорту 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми 

Доручення міського голови від 

16.10.2019 №13 «Про 

розроблення проекту міської 

Програми виплати винагород 

спортсменам і тренерам 

м.Конотопу з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських 

та дефолімпійських видів спорту 

на 2020 рік» 

3. Розробник програми 
Відділ міської ради в справах 

молоді та спорту  

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець програми 

Виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, відділ 

міської ради у справах молоді та 

спорту. 

6. Учасники програми 

ДЮСШ Михайла Маміашвілі, 

міські федерації з видів спорту, 

збірні команди міста з видів 

спорту, управління економіки 

міської ради.    

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 
____ 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Міський, обласний бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

2020 рік – 0 тис.грн. 

 

9.1. Коштів місцевого бюджету 
2020 рік – 0 тис.грн. 

 

9.2. Коштів інших джерел 0 

 

 



 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 
 

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та 

мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого 

чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, 

ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. 

Спортсмени м.Конотоп за останні роки займають призові місця на 

Всеукраїнських та міжнародних змагань, що дозволяє підвищити  

популярність зайняття спортом та підвищує спортивний інтерес до                         

м. Конотоп, але наданий час не сформований механізм стимулювання 

спортсменів за зайняті призові місця на змаганнях різного рівня.  

Реалізація Програми надасть змогу забезпечити перехід до нової, 

гуманістичної моделі розвитку фізичної культури і спорту, в центрі уваги 

якої - інтереси, потреби та мотивація конкретної людини, що сприятиме 

соціальній активності громадян. 

Зросте конкурентоспроможність українського спорту, що сприятиме 

утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню спортивного 

авторитету міста. 

Порядок та граничні розміри виплат винагород дозволить визначати 

механізм виплати винагород спортсменам і тренерам м. Конотопу з 

олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів 

спорту наведено в додатку 1 до Програми. 
 

3. Мета програми. 
 

Метою програми є заохочення спортсменів, які зайняли призові місця 

на міжнародних змаганнях з олімпійських, не олімпійських, дефолімпійсих 

та параолімпійських видів спорту, стимулювання підростаючого покоління 

до занять спортом, пошук спортивних талантів для підготовки спортивних 

резервів для спорту вищих досягнень шляхом участі у міських, обласних та 

державних змаганнях і турнірах, популяризація здорового способу життя для 

всіх верст населення. 
 

4. Шляхи та засоби розв’язання проблем. 
 

У процесі реалізації Програми в місті планується:  

- створити умови для розвитку спорту в м.Конотоп; 

- забезпечити стимулювання спортсменів за високі досягнення у спорті; 

- забезпечити гідну винагороду спортсменам які зайняли призові місця 

на міжнародних змагань. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Ресурсне забезпечення програми. 
 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми, тис. грн. 

2020 рік 

 

Усього витрат на 

виконання програми 

Обсяг ресурсів, усього - - 

у тому числі:   

Міський бюджет - - 

Кошти не бюджетних джерел   

                                                                                                                           

 

6. Строки та етапи виконання Програми. 

 

Міська Програма виплат винагород спортсменам і тренерам м.Конотоп 

з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів 

спорту на 2020 рік. Оскільки Програма не є довгостроковою вона не 

розподіляється на етапи. 

 

7. Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів Програми. 

 

Напрямки діяльності, перелік завдань та заходів виконання Програми 

виплат винагород спортсменам і тренерам м.Конотоп з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2020 рік 

наведено в додатку 2 до Програми. 
 

 

8. Очікувані результати, перелік завдань програми та результативні 

показники. 

            

У результаті виконання програми очікується: 

-покращити ефективність діючого механізму масового залучення дітей 

до початкових занять спортом; 

-збільшення відсотку охоплення мешканців міста спортивно-масовою 

роботою, залучення всіх верств населення до фізкультурно-оздоровчої 

діяльності; 

-відбір найбільш обдарованих дітей та удосконалення їхньої 

майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки;  

-підвищення результативності на змаганнях обласного, всеукраїнського 

та міжнародних рівнів; 

 

Показники результативності: 

 

Обсяги витрат на реалізацію заходів Програми – 0 тис. грн. 

 Кожного року спортсмени з нашого міста стають переможцями та 

призерами змагань всеукраїнського та міжнародного рівня, матеріальне 

заохочення надасть стимул для більш старанних тренувань, проявлення жаги 



до перемоги та підвищення популярності м.Конотоп на теренах України та за 

її межами. 

 

9. Координація за ходом виконання програми. 

 

Головним відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, співвиконавцями відділ міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Відділу міської ради у справах молоді та спорту надати постійній 

комісії з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної 

культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту 

населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства, керуючому 

справами виконкому звіт про хід виконання Програми до 21 лютого 2021 

року. 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному  

засіданні 39 сесії                                                                  Олександр САХНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми виплат винагород 

спортсменам і тренерам 

м.Конотоп з олімпійських, не  

олімпійських,параолімпійських  

та дефолімпійських видів  

спорту на 2020 рік 

 

 

ПОРЯДОК  

виплати винагород спортсменам і тренерам м. Конотопу з олімпійських 

не олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів спорту 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати винагород спортсменам і 

тренерам м. Конотопу з олімпійських,не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту. 

2. Винагороди за високі спортивні результати на змаганнях міжнародного 

рівня виплачуються: 

спортсменам-переможцям м. Конотопа, які зайняли перше - третє місце у 

складі збірних команд України на офіційних міжнародних змаганнях з  

олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів 

спорту, які входять до програми Всесвітньої універсіади  (літня, зимова), 

Юнацьких Олімпійських ігор, Європейських ігор, Чемпіонату Європи серед 

дорослих, Чемпіонату світу серед молоді юніорів і юніорок,Чемпіонату світу 

серед юнаків, дівчат і кадетів, Чемпіонатів Європи серед молоді, юніорів і 

юніорок, Чемпіонатів Європи серед юнаків, дівчат і кадетів, Юнацьких 

олімпійських фестивалів, та міжнародних федерацій які підписали угоду про 

співпрацю з Всесвітнім антидопінговим агентством (далі - спортсмени); 

тренерам команд м. Конотоп  (державним, головним, провідним, старшим 

тренерам, тренерам-викладачам), іншим працівникам, які брали 

безпосередню участь у підготовці переможця спортсмена (команди) до 

офіційних міжнародних змагань з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту, які входять до програми 

Всесвітньої універсіади  (літня, зимова), Юнацьких Олімпійських ігор, 

Європейських ігор, Чемпіонату Європи серед дорослих, Чемпіонату світу 

серед молоді юніорів і юніорок,Чемпіонату світу серед юнаків, дівчат і 

кадетів, Чемпіонатів Європи серед молоді, юніорів і юніорок, Чемпіонатів 

Європи серед юнаків, дівчат і кадетів, Юнацьких олімпійських фестивалів  та 

міжнародних федерацій які підписали угоду про співпрацю з Всесвітнім 

антидопінговим агентством (далі - тренери). 

3. Винагороди встановлюються в межах визначених відповідних 

граничних розмірів винагород спортсменам і тренерам з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів спорту. 

4. Списки спортсменів і тренерів із зазначенням розмірів винагород 

затверджуються міським головою відповідно до подання спортивної 

організації, на підставі протоколів відповідних офіційних міжнародних 

змагань. 



5. Виплата винагород спортсменам здійснюється за кожне зайняте перше 

- третє місце за кожним видом змагань. 

Виплата винагород за кожне зайняте перше - третє місце спортсменам з 

пауерліфтингу здійснюється в розмірі 100 відсотків за сумою триборства та 

не більш як 50 відсотків в окремих вправах. 

6. Спортсменам виплачуються винагороди за встановлення рекордів 

світу, Європи та/або України на основних міжнародних змаганнях після їх 

реєстрації в установленому порядку відповідно до розмірів, визначених за 

перше місце. 

7. Тренерам виплачуються винагороди у таких розмірах: 

в індивідуальних видах програми - не більш як розмір винагороди одного 

спортсмена, отриманої за перше - третє місце на змаганнях, 

передбачених пунктом 2 цього Порядку, з якого не менш як 50 відсотків 

виплачується особистому тренеру, який здійснював безпосередню підготовку 

до відповідних змагань; 

у командних видах програми, ігрових видах спорту у складі до п’яти 

спортсменів - не більш як 50 відсотків загальної суми винагород, отриманих 

усіма спортсменами у даному виді програми за перше - третє місце на 

змаганнях, передбачених пунктом 2 цього Порядку, з якої не менш як 40 

відсотків розподіляється між особистими тренерами та до 60 відсотків 

виплачується тренерам, що здійснювали підготовку команди до змагання, за 

яке виплачується винагорода; 

у командних видах програми у складі шести і більше спортсменів та 

ігрових видах спорту у складі 12 і більше спортсменів - не більш як 

потрійний розмір винагороди одного спортсмена, отриманої за перше - третє 

місце на змаганнях, передбачених пунктом 2 цього Порядку, з якого не менш 

як 40 відсотків розподіляється між особистими тренерами та до 60 відсотків 

виплачується тренерам, що здійснювали підготовку команди до змагання, за 

яке виплачується винагорода. 

8. У разі коли у змаганнях з неолімпійських видів спорту, міжнародні 

федерації з яких підписали угоду про співпрацю з Всесвітнім антидопінговим 

агентством (крім видів спорту, які входять до програми Всесвітніх ігор, 

Всесвітніх ігор з єдиноборств та Всесвітньої шахової олімпіади), брали 

участь спортсмени (команди) менш як з 30 країн - учасниць чемпіонатів 

світу, Кубка світу та менш як з 15 країн - учасниць чемпіонатів Європи, 

винагороди не виплачуються.  

9. Винагороди виплачуються за рахунок коштів, передбачених у 

міському  бюджеті на відповідні цілі. 

10. Виплата винагород здійснюється в місячний термін після 

затвердження списків спортсменів і тренерів за рахунок коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті на заходи фізичної культури і спорту за 

кодом економічної класифікації "Трансферти населенню". 

11. Виплата винагород за рахунок бюджетних коштів за результатами 

міжнародних змагань, що проводилися на комерційній основі, забороняється. 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/91-2016-%D0%BF/paran47#n18


ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ  

винагород спортсменам і тренерам м.Конотопу з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів спорту 

                                                                                                                                  (тис. гривень) 
Вид змагання Олімпійські види спорту Неолімпійські види спорту 

  I  

місце 

 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

Всесвітня 

універсіада 

(літня, 

зимова) 

20 15 10 20 15 10 

Юнацькі 

Олімпійські 

ігри 

20 15 10 20 15 10 

Європейські 

ігри 

50 40 25 50 40 25 

Чемпіонат 

Європи серед 

дорослих 

50 40 25 20 15 10 

Чемпіонат 

світу серед 

молоді, 

юніорів і 

юніорок 

18 10 8 9 5 4 

Чемпіонат 

світу серед 

юнаків, дівчат 

і кадетів 

8 6 5 4 3 2 

Чемпіонат 

Європи серед 

молоді, 

юніорів і 

юніорок 

7 5 3 4 3 2 

Чемпіонат 

Європи серед 

юнаків, дівчат 

і кадетів 

4 3 2 3 2 1 

Юнацький 

олімпійський 

фестиваль 

3 2 1 3 2 1 

 

*Примітка:  До кожного з наведених рангів змагань включені змагання з 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту. 

 

 

Головуючий на ІІ-му пленарному  

засіданні 39 сесії                                                             Олександр САХНО



Додаток 2 

до Програми виплат винагород  

спортсменам і тренерам 

м.Конотоп з олімпійських, не  

олімпійських,параолімпійських  

та дефолімпійських видів  

спорту на 2020 рік 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

виплат винагород спортсменам і тренерам м.Конотоп з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2020 рік 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування

,тис. грн. 

Очікуваний результат 

2020 рік 

1 Матеріальне 

заохочення 

Виплати винагород 

спортсменам і 

тренерам м.Конотопу 

з олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту 

Протягом 

року 

Виконавчий 

комітет 

Конотопсько

ї міської 

ради, Відділ 

міської ради 

у справах 

молоді та 

спорту 

Міський 

бюджет 

- Заохочення  спортсменів, 

які зайняли призові місця 

на Всесвітньої універсіаді 

(літня, зимова), юнацьких 

Олімпійських іграх, 

чемпіонатах Світу, кубках 

Європи та Юнацькому 

олімпійському фестивалі 

Разом:  -  

 

Головуючий на ІІ-му пленарному  

засіданні 39 сесії                                                                                                                              Олександр САХНО



 


