
 

 

 
 
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
ХІІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

29 липня 2021 року № 1 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження Положення про 

премію «За вагомі досягнення у сфері  

фізичної культури та спорту Шепетівської 

міської  територіальної громади» 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт», з метою відзначення досягнень провідних 

спортсменів міської територіальної громади, стимулювання творчої праці їх тренерів та 

діячів фізичної культури та спорту, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення  про премію «За вагомі досягнення у сфері  фізичної культури 

та спорту у сфері фізичної культури та спорту  Шепетівської  міської територіальної 

громади (Додаток ). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення VIII сесії міської ради 6 скликання                        

від 30 березня 2011 р. № 3 «Про затвердження Положення про Премію міського голови 

«За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя Шепетівки». 

3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради щорічно при формуванні міського 

бюджету, передбачати кошти на фінансування Положення з Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-

економічного розвитку громади, бюджету, фінансів  (голова комісії Олійник Г.В.), 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики 

та спорту (голова комісії Собчук Н.М.) та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Безкоровайну Г.Г.  

 

 

 

Міський  голова                                   Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХІI сесії міської ради 

VIІІ скликання 

29.07.2021 року № 1 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про премію « За вагомі досягнення у сфері фізичної культури та спорту 

 Шепетівської міської територіальної громади» 

 

1. Премія у сфері фізичної культури та спорту за вагомий внесок у розбудову 

фізкультурно-спортивного руху (далі- Премія) встановлюється провідним спортсменам, 

які виступають на  Всеукраїнських та міжнародних змаганнях  за Шепетівську міську 

територіальну громаду, тренерам та фахівцям сфери фізичної культури та спорту, які 

народилися, проживають, працюють або працювали тривалий час на території громади. 

2. Премія встановлюється за підсумками навчального року. 

3. Премія присуджується в таких номінаціях: 

- кращий спортсмен з олімпійських видів спорту; 

- кращий спортсмен з видів спорту, що не входять до олімпійської програми;  

- краща команда з ігрових видів спорту; 

- кращий спортсмен з інвалідністю; 

- кращий ветеран спорту; 

- кращий тренер з олімпійських видів спорту; 

- кращий тренер з видів спорту, що не входять до олімпійської програми; 

- кращий тренер з видів спорту осіб з інвалідністю; 

- кращий фахівець з фізичної культури та спорту. 

4. При встановлені Премії визначається до 35 лауреатів: 

- кращий спортсмен з олімпійських видів спорту до  14 осіб; 

- кращий спортсмен з видів спорту, що не входять до олімпійської програми – до 

5 осіб; 

- краща команда з ігрових видів спорту – до 2 команд; 

- кращий спортсмен з інвалідністю – до 3 осіб; 

- кращий ветеран спорту – до 2 осіб (команд) 

- кращий тренер з олімпійських видів спорту– до 3 осіб;  

- кращий тренер з видів спорту, що не входять до олімпійської програми – до  2 

осіб; 

- кращий тренер з видів спорту осіб з інвалідністю – до 2 осіб; 

- кращий фахівець з фізичної культури та спорту – до 2 осіб. 

5. Для висунення кандидатури на присудження Премії враховуються такі критерії у 

номінаціях: 

- кращий спортсмен з олімпійських видів спорту – призер чемпіонатів України, 

учасник чемпіонату Європи, Світу, Кубку Світу, Олімпійських ігор; 

- кращий спортсмен з видів спорту, що не входять до олімпійської програми -  

призер чемпіонатів України, призер чемпіонату Світу та Всесвітніх ігор ( види 

спорту, що входять до програми Всесвітніх ігор); 

- краща команда з ігрових видів спорту – чемпіон Хмельницької області, призер 

чемпіонатів України, учасник чемпіонату Європи,  Кубку Світу; 

- кращий спортсмен з інвалідністю - призер чемпіонатів Хмельницької області, 

призер чемпіонатів України, учасник чемпіонату Європи,  Кубку Світу, 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор; 

- кращий ветеран спорту – вище місце здобуте на чемпіонатах Хмельницької 

області, України, Європи, Світу, Всеукраїнських, Європейських та Всесвітніх 

іграх серед ветеранів спорту; 



- кращий тренер з олімпійських видів спорту – вище місце (більша кількість 

місць) здобутих на чемпіонатах області, України, Європи, Світу, Кубках Світу, 

юнацьких Олімпійських іграх, Олімпійських іграх спортсменів, підготовку яких 

він здійснював; 

- кращий тренер з видів спорту, що не входять до олімпійської програми – вище 

місце (більша кількість місць) здобутих на чемпіонатах області, України, Світу, 

Всесвітніх іграх (види спорту, що входять до програми Всесвітніх ігор) з  

неолімпійських видів спорту спортсменів, підготовку яких він здійснював; 

- кращий тренер з видів спорту осіб з інвалідністю – вище місце (більша кількість 

місць) здобутих на чемпіонатах області, України, Європи, Світу, Кубках Світу, 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор спортсменів ,підготовку яких він 

здійснював; 

- кращий фахівець з фізичної культури та спорту – особисті досягнення щодо 

розвитку та популяризації фізичної культури та спорту в якості керівника, 

спортивного менеджера, представника спортивних громадських організацій. 

6. Визначення лауреатів та розмір Премії  покладається на Комісію з визначення 

кандидатур на присудження міської премії у сфері фізичної культури та спорту за вагомий 

внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху  (далі – Комісія), персональний склад 

якої затверджується міським головою. 

      Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

- розглядає подання про присудження Премії; 

- проводить відбір кандидатур на здобуття Премії. 

8. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводить її голова 

або, за дорученням голови Комісії, його заступник. Рішення Комісії про висунення 

кандидатури на здобуття Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів присутніх членів Комісії. Рішення Комісії оформляється протокольно. 

9. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює відділ у справах сім’ї, молоді та 

спорту Шепетівської міської ради. 

10. Кандидатури на здобуття Премії висуваються відділом у справах сім’ї, молоді та 

спорту Шепетівської міської ради, а також фізкультурно-спортивними товариствами та 

організаціями, які подають відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської 

ради (до 20 серпня ) такі документи: 

- подання про присудження Премії; 

- характеристику кандидата на здобуття Премії, у якій визначаються його 

досягнення відповідно до номінації, за якою він висувається, за підписом 

керівника, скріплену печаткою; 

- ксерокопію реєстраційного номера облікової картки платника податків (особи, які 

через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган, 

подають ксерокопію паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати 

будь-які платежі за серією та номером паспорта); 

- ксерокопію паспорта (1,2,11 сторінки) або свідоцтва про народження, для осіб, які 

ще не отримали паспорта. 

11. Премія встановлюється наказом відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської 

міської ради на підставі протоколу засідання Комісії, що є підставою для здійснення 

виплат відповідних сум лауреатам. 

12. Наказ відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради про 

присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації протягом тижня з 

моменту його прийняття. 

13. Виплата премії здійснюється відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської 

міської ради за рахунок «Програми розвитку фізичної культури та спорту в Шепетівській 

міській територіальній громаді», в межах виділених коштів. 

14. Диплом лауреата вручається головою міської територіальної громади. 

 



 

 

№ з\п Зміст досягнення Сума, грн. 

1. Олімпійські види спорту 
1.1 1 місце чемпіонату Європи 3000 

1.2 2-3 місце чемпіонату Європи 2500 

1.3 учасник чемпіонату Європи 2000 

1.4 1 місце чемпіонату України 2000 

1.5 2-3 місце чемпіонату України 1000 

1.6 учасник чемпіонату України 500 

1.7 1 місце чемпіонату Хмельницької області 500 

1.8 2-3 місце чемпіонату Хмельницької області 300 

1.9 ігрові види спорту (команда) 1 місце чемпіонату 

України 

3000 

1.10 ігрові види спорту (команда) 2-3 місце чемпіонату 

України 

2000 

1.11 ігрові види спорту (команда) 1 місце чемпіонату 

Хмельницької області 

1500 

1.12 ігрові види спорту (команда) 2-3 місце чемпіонату 

Хмельницької області 

1000 

1.13 тренер (підготовка спортсмена рівень чемпіонату 

Європи) 

2000 

1.14 тренер (підготовка спортсмена рівень чемпіонату 

України) 

1500 

2. Не олімпійські види спорту 
2.1 1 місце чемпіонату Європи 2500 

2.2 2-3 місце чемпіонату Європи 2000 

2.3 учасник чемпіонату Європи 1000 

2.4 1 місце чемпіонату України 1500 

2.5 2-3 місце чемпіонату України 800 

2.6 учасник чемпіонату України 400 

2.7 1 місце чемпіонату Хмельницької області 300 

2.8 2-3 місце чемпіонату Хмельницької області 200 

2.9 ігрові види спорту (команда) 1 місце чемпіонату 

України 

2500 

2.10 ігрові види спорту (команда) 2-3 місце чемпіонату 

України 

2000 

2.11 ігрові види спорту (команда) 1 місце чемпіонату 

Хмельницької області 

1000 

2.12 ігрові види спорту (команда) 2-3 місце чемпіонату 

Хмельницької області 

800 

2.13 тренер (підготовка спортсмена рівень чемпіонату 

Європи) 

1500 

2.14 тренер (підготовка спортсмена рівень чемпіонату 

України) 

1000 

3. Спортсмени з інвалідністю 
3.1 1 місце чемпіонату України 1700 

3.2 2-3 місце чемпіонату України 1200 

3.3 учасник чемпіонату України 1000 

3.4 1 місце чемпіонату Хмельницької області 700 

3.5 2-3 місце чемпіонату Хмельницької області 400 

3.6 тренер з видів спорту осіб з інвалідністю 1000 

4. Ветерани спорту 
4.1 1 місце чемпіонату України 1500 



4.2 2-3 місце чемпіонату України 1000 

4.3 учасник чемпіонату України 800 

4.4 1 місце чемпіонату Хмельницької області 500 

4.5 2-3 місце чемпіонату Хмельницької області 300 

4.6 ігрові види спорту (команда) 1 місце чемпіонату 

України 

2000 

4.7 ігрові види спорту (команда) 2-3 місце чемпіонату 

України 

1500 

4.8 ігрові види спорту (команда) 1 місце чемпіонату 

Хмельницької області 

1000 

4.9 ігрові види спорту (команда) 2-3 місце чемпіонату 

Хмельницької області 

800 

5. Фахівець сфери фізичної культури та спорту 500 

 

 

 

 

 

Начальник відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту                         Наталія СТАСЮК 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Роман ВОЗНЮК 

 

 


