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Про затвердження Положення про щомісячні стипендії Мукачівської 
міської ради кращим спортсменам та тренерам, що проживають на 

території  Мукачівської міської об`єднаної територіальної  
громади у новій редакції 

 

З метою підтримки, стимулювання та морального заохочення 
спортсменів і тренерів, що проживають на території Мукачівської міської 
об`єднаної територіальної громади за високі спортивні досягнення, відповідно 
до  Закону України «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до рішення 69 
позачергової сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 05.12.2019 
№1675 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Мукачівської міської об`єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №58   від 21.01.2020 
р.), керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
України», Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Затвердити Положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради 
кращим спортсменам та тренерам, що проживають на території  Мукачівської 
міської об`єднаної територіальної у новій редакції (додається). 
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 23 сесії 7-го скликання 
Мукачівської міської ради від 09.02.2017 року №521 “Про затвердження 
Положення про щомісячні стипендії міської ради кращим спортсменам та 
тренерам м. Мукачева у новій редакції”. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради К. Кришінець-Андялошій та 
постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту та 
духовного розвитку. 
 
 
Міський голова            А.БАЛОГА 
 
 



Затверджено 
Рішення 72 сесії  
7 скликання  
Мукачівської міської ради 
23.01.2020р.  №1753        

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про щомісячні стипендії Мукачівської  міської ради 

для кращих спортсменів та тренерів, що проживають на території 
Мукачівської міської об`єднаної територіальної громади 

І.Загальні положення 
1.1.  Це Положення про щомісячну стипендію Мукачівської міської ради 

для кращих спортсменів та тренерів, що проживають та території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади (далі –  Положення) розроблене на 
виконання розділу 3 Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Мукачівської міської об`єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 7-го скликання Мукачівської 
міської ради 05.12.2019р. №1675 (далі  –  Програма), та визначає порядок 
призначення стипендій для кращих спортсменів та тренерів.  
 1.2.Стипендії Мукачівської міської ради призначаються кращим 
спортсменам та тренерам, що проживають на території  Мукачівської  міської 
об`єднаної територіальної громади (на праві власності, оренди чи іншого 
користування майном), членам громадських об’єднань, спортивних клубів,  
студентам професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), студентам 
вищих навчальних закладів 1-2, 3-4 рівнів акредитації (далі – ВНЗ),  які досягли 
високих результатів на офіційних чемпіонатах, першостях та кубках 
Закарпаття, України, всеукраїнських спортивних іграх, спартакіадах, 
чемпіонатах та кубках  Світу  і Європи, для  подальшого стимулювання їх в 
успішних виступах у національних та міжнародних змаганнях,  які сприяють 
уславленню Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
Всеукраїнських і міжнародних рівнях. 

ІІ. Організація та порядок встановлення стипендій 
2.1 Мукачівська міська рада встановлює до 15 щомісячних стипендій (у 
2020році) та до 20 щомісячних стипендій (з 2021року), для кращих спортсменів 
та тренерів, які досягли високих результатів на обласних,  всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях. 
2.2 Умови та порядок призначення стипендій: 
2.2.1 Щомісячні стипендії призначаються з січня по грудень поточного року за 
високі спортивні досягнення попереднього року за поданням  громадських 
спортивних об’єднань, спортивних клубів та ПТНЗ, ВНЗ 1-2 та ВНЗ 3-4 рівнів 
акредитації, підприємств, організацій та установ, що знаходяться на території  
Мукачівської міської об`єднаної територіальної громади. До управління освіти, 
молоді та спорту Мукачівської міської ради подаються документи, а саме:  
характеристика претендента, протокол змагань або засвідчений документ, що 



підтверджує результат виступу спортсмена та його тренера не пізніше 25 
грудня поточного року. 
2.2.2 У 20-ти денний термін після закінчення терміну подання, на засіданнях 
колегії управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
обговорюються та затверджуються за результатами голосування  кандидатури. 
2.2.3 За  затвердженим колегією списком кандидатур кращих спортсменів та 
тренерів управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
узгоджує з постійною депутатською комісією з питань освіти, культури, молоді, 
спорту та духовного розвитку та  подає на затвердження Мукачівській міській 
раді. 
2.2.4 Розмір стипендії затверджується щорічно сесією міської ради у межах 
асигнувань передбачених на реалізацію Програми. 
2.2.5 В разі зміни місця проживання спортсмена або тренера, якому призначено 
стипендію,  громадські спортивні об’єднання, спортивні клуби, навчальні 
заклади, організації та установи у 10-ти денний термін інформують про такі 
зміни управління освіти,  молоді та спорту Мукачівської міської ради. 
2.2.6 Одному спортсмену або тренеру не може призначатись одночасно дві і 
більше стипендій. 
2.3. Підстави для дострокового припинення виплати стипендії: 
2.3.1.Зміна місця проживання спортсмена або тренера, якому призначено 
стипендію, за межі Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
постійне місце проживання або навчання. 
2.3.2 Вчинення стипендіатом аморального поступку. 
2.3.3 Набуття законної сили вироку суду про притягнення стипендіата до 
кримінальної відповідальності. 
2.3.4 Смерть стипендіата. 
2.3.5 Письмова відмова стипендіата від отримання стипендії. 
2.4. В разі виникнення підстав  для припинення виплати стипендії,  рішення про 
припинення  виплати стипендії та призначення стипендії іншому тренеру або 
спортсмену за результатами голосування приймається сесією Мукачівської 
міської ради. 

ІІІ. Прикінцеві положення 
3.1 Координацію роботи з реалізації програми роботи з кращими тренерами та 
спортсменами, у тому числі по призначенню та виплаті стипендій, проводить 
управління освіти, молоді і спорту Мукачівської міської ради. 
3.2 Виплату здійснює централізована бухгалтерія Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради у межах асигнувань, передбачених 
Програмою,  згідно чинного законодавства України. 
3.3 Зміни до цього Положення вносяться рішенням міської ради. 
 
 
Секретар міської ради        І. МАНЯК 


