
 

УКРАЇНА  
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РІШЕННЯ 

 
 

від 17.03.2021  № 8/7-16_ 
м.Покровськ 

 
Про Порядок виплати одноразових грошових  

винагород спортсменам і тренерам м.Покровська  

Донецької області та приєднаних територій  

з олімпійських та неолімпійських видів спорту  

та видів спорту осіб з інвалідністю у 2021-2024 роках 

 

           З метою відзначення спортсменів та тренерів м.Покровська Донецької області 

та приєднаних територій, досягнення яких сприяють підвищенню спортивного рейтингу 

Донецької області, утвердженню міжнародного авторитету України, заохочення до успішних 

виступів на чемпіонатах України, чемпіонатах Європи та Світу, офіційних міжнародних 

спортивних змаганнях, підвищення їх соціального захисту, відповідно до ст. 91Бюджетного 

кодексу, керуючись ст.25, 26, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам і 

тренерам м.Покровська Донецької області та приєднаних територій з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю у 2021-2024 роках в межах 

визначених відповідними Граничними розмірами  одноразових грошових винагород   

(додаток). 

2. Управлінню сім’ї, молоді та спорту міської ради (Швайко) забезпечити 

належний моніторинг досягнень спортсменів та тренерів м.Покровська Донецької області та 

приєднаних територій, збір та підготовку документів, необхідних для виплати одноразових 

грошових винагород спортсменам і тренерам м.Покровська Донецької області та приєднаних 

територій з олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю 

у 2021-2024 роках та ефективне використання коштів, призначених для їх виплати. 

3. Управлінню сім’ї, молоді та спорту міської ради (Швайко) організувати 

виконання цього рішення за рахунок коштів місцевого бюджету. 

4. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) здійснювати фінансування 

виплат одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам м.Покровська Донецької 

області та приєднаних територій з олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів 

спорту осіб з інвалідністю у 2021-2024 роках в межах бюджету. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики (Циганок) та постійну комісію з питань 

планування бюджету і фінансів, інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 

 

Міський голова                     Р.Требушкін 



                                                                                                            Додаток   
                                                                                                            рішення міської ради 

                                                                                                            від 17.03.2021 № 8/7-16  
 

 

ПОРЯДОК 

виплати одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам 

м.Покровська Донецької області та приєднаних територій з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з 

інвалідністю у 2021-2024 роках 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразових грошових 

винагород спортсменам і тренерам м.Покровська Донецької області та 

приєднаних територій з олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів 

спорту осіб з інвалідністю у 2021-2024 роках. 

2. Одноразові грошові винагороди за високі спортивні результати на 

змаганнях міжнародного, всеукраїнського  рівнів  виплачуються: 

спортсменам-переможцям, які зайняли перше - третє місце на офіційних 

міжнародних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, 

неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, які входять до 

програми Всесвітніх ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової 

олімпіади та міжнародні федерації з яких підписали угоду про співпрацю з 

Всесвітнім антидопінговим агентством (далі - спортсмени); 

тренерам, які брали безпосередню участь у підготовці спортсмена 

(команди) до офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань з олімпійських 

видів спорту, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, 

які входять до програми Всесвітніх ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств та 

Всесвітньої шахової олімпіади та міжнародні федерації з яких підписали угоду 

про співпрацю з Всесвітнім антидопінговим агентством (далі - тренери). 

3. Одноразові грошові винагороди спортсменам і тренерам за високі 

спортивні результати на Всесвітніх іграх з єдиноборств виплачуються у видах 

спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор або Всесвітніх ігор з 

неолімпійських видів спорту. 

4. Розмір одноразової грошової винагороди встановлюється у розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до 

чинного законодавства станом на 01 січня року, в якому відбувається виплата, 

згідно з додатком до Порядку, та в межах видатків, передбачених в міському 

бюджеті головному розпоряднику коштів – Управлінню сім’ї, молоді та спорту 

Покровської міської ради Донецької області за даним призначенням на 

відповідний рік . 

5. Списки спортсменів і тренерів із зазначенням розміру одноразової 

грошової винагороди формуються  управлінням з урахуванням клопотань його   

структурних підрозділів та пропозицій федерацій з видів спорту на підставі 

протоколів відповідних офіційних міжнародних та всеукраїнських  змагань   та 



затверджується наказом Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської 

міської ради Донецької області. 

6. Виплата одноразових грошових винагород спортсменам в індивідуальних 

номерах програм здійснюється за кожне зайняте перше - третє місце за кожним 

видом змагань. 

У разі якщо спортсмени в індивідуальних номерах підпрограм займають 

декілька перших-третіх місць (у різних номінаціях, видах, категоріях, класах, 

тощо), виплата одноразової грошової винагороди здійснюється одноразово за 

найвищий результат. Якщо найвищих результатів декілька, виплата 

одноразової грошової винагороди здійснюється за один результат. 

7. У командних, групових, особистих видах програми (виступу) та ігрових 

видах спорту одноразову грошову винагороду отримує кожний спортсмен за 

один кращий результат у розмірі 50 відсотків, встановленому за відповідне 

призове місце в індивідуальних номерах програми. 

У видах спорту, в яких є і індивідуальний, і командний залік, враховується 

один із найвищих заліків.  Виплата одноразової грошової винагороди, в такому 

випадку, здійснюється одноразово за зайняте перше-третє місце у відповідному 

заліку. 

8. Особистому тренеру, який здійснював безпосередню підготовку 

спортсмена до відповідних змагань, грошова винагорода виплачується у розмірі 

50 відсотків від грошової винагороди спортсмена. 

У разі здійснення підготовки спортсмена кількома тренерами грошова 

винагорода між ними розподіляється порівну. 

Якщо тренер підготував кількох спортсменів, одноразова грошова 

винагорода виплачується у розмірі 100 відсотків найбільшої винагороди 

спортсмена, в тому числі в ігрових видах спорту та в бригадах тренерів. 

9. У разі якщо спортсмен займає призове місце в кінці бюджетного року, 

йому та його тренеру одноразова грошова винагорода виплачується  у 

наступному році, на умовах року, в якому він став призером. 

10. Виплата одноразових грошових винагород за рахунок бюджетних коштів 

за результатами міжнародних та всеукраїнських змагань, що проводилися на 

комерційній основі,  не здійснюється. 

 

11. Одноразова грошова винагорода виплачується Управлінням сім’ї, молоді 

та спорту Покровської міської ради за рахунок коштів міського бюджету в 

національній валюті України на особистий рахунок спортсмена (або опікуна), 

тренера, у банку згідно з поданими ним банківськими реквізитами.  

 

12. Для виплати Винагороди спортсмени та тренери надають до Управління 

сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради у 60-ти денний строк наступні 

документи:  

- клопотання за підписом керівником установи, штатного або громадського 

тренера; 



- протокол, підписаний головною суддівською колегією, або витяг з 

протоколу,  завірений  підписом та печаткою (за наявністю) керівником 

установи, штатним або громадським тренером; 

- копії паспорту (при відсутності: свідоцтво про народження), 

- ідентифікаційний код,  

- банківські реквізити,  

- за потребою інші документи необхідні для здійснення виплати. 

 

13. Оподаткування одноразової грошової винагороди здійснюється згідно 

діючого законодавства. 

 

14. Обробка персональних даних спортсменів міста Покровська та 

приєднаних територій та їх тренерів, яким виплачується одноразова грошова 

винагорода, здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

 

 

Підготовлений: Управлінням сім’ї, молоді 

та спорту Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Начальник                                   О.Швайко 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Н.Іваньо



 

 

Додаток  

до Порядку 

виплати одноразових грошових 

винагород спортсменам і тренерам 

м.Покровська Донецької області та 

приєднаних територій з 

олімпійських та неолімпійських 

видів спорту  та видів спорту осіб з 

інвалідністю у 2021-2024 роках 

 

 
  РОЗМІР  

одноразової грошової винагороди спортсменам і тренерам м.Покровська 

Донецької області та приєднаних територій з олімпійських та неолімпійських 

видів спорту  

та видів спорту осіб з інвалідністю у 2021-2024 роках 

 

Вид змагання Розмір одноразової грошової винагороди (прожитковий мінімум для 

працездатних осіб х k) 

Олімпійські види спорту Неолімпійські види спорту, види 

спорту осіб з інвалідністю 

олімпійські 

номери програми 

неолімпійські 

номери програми 

види спорту, що 

входять до 

програми 

Всесвітніх ігор, 

Всесвітніх ігор з 

єдиноборств, 

Всесвітньої 

шахової олімпіади 

інші види спорту, 

міжнародні 

федерації з яких 

підписали угоду 

про співпрацю із 

Всесвітнім 

антидопінговим 

агентством 

I 

місце 

II 

місце 

III 

місце 

I 

місце 

II 

місце 

III 

місце 

I 

місце 

II 

місце 

III 

місце 

I 

місце 

II 

місце 

III 

місце 

Всесвітні ігри    54,72 38,30 27,36 54,72 38,30 27,36    

Всесвітня 

шахова 

олімпіада 

      54,72 38,30 27,36    

Чемпіонат світу 

серед дорослих 

54,72 38,30 27,36 27,36 19,15 13,68 27,36 19,15 13,68 13,68 9,58 6,84 

Всесвітні ігри з 

єдиноборств 

      41,04 27,36 13,68    

Всесвітня 

універсіада 

(літня, зимова) 

10,94 8,21 5,47 10,94 8,21 5,47 10,94 8,21 5,47 10,94 8,21 5,47 

Кубок світу 

(загальний 

залік) 

21,89 16,42 10,94 10,94 8,21 5,47 10,94 8,21 5,47 3,28 2,46 1,64 

Літні 

Олімпійські 

ігри 

82,09 65,67 54,72          



Юнацькі 

Олімпійські 

ігри 

10,94 8,21 5,47 10,94 8,21 5,47       

Європейські 

ігри 

27,36 21,89 13,68 27,36 21,89 13,68 27,36 21,89 13,68 27,36 21,89 13,68 

Чемпіонат 

Європи серед 

дорослих 

27,36 21,89 13,68 10,94 8,21 5,47 6,57 4,92 3,28 3,28 2,46 1,64 

Чемпіонат світу 

серед молоді, 

юніорів і 

юніорок 

9,85 8,21 4,38 6,57 2,74 2,19 3,28 1,97 1,37 1,64 0,98 0,82 

Чемпіонат світу 

серед юнаків, 

дівчат і кадетів 

4,38 3,28 1,91 2,19 1,64 1,37 1,97 1,64 1,37 1,09 0,82 0,55 

Чемпіонат 

Європи серед 

молоді, юніорів 

і юніорок 

3,83 2,74 1,64 1,97 1,31 0,98 1,97 1,31 0,82 0,98 0,66 0,55 

Чемпіонат 

Європи серед 

юнаків, дівчат і 

кадетів 

2,19 1,64 1,09 1,31 0,98 0,66 1,31 0,98 0,66 0,82 0,66 0,55 

Чемпіонат, 

Кубок України 

серед дорослих 

10,94 8,21 2,74 4,10 2,74 1,37 4,10 2,74 1,37 2,74 1,37 0,66 

Чемпіонат, 

Кубок України 

серед молоді, 

юніорів і 

юніорок 

2,74 1,64 1,09 1,37 1,26 1,09 1,37 1,09 0,93 0,82 0,66 0,55 

Чемпіонат, 

Кубок України 

серед юнаків, 

дівчат і кадетів 

1,64 1,37 1,09 1,37 1,09 0,82 1,09 0,82 0,71 0,82 0,71 0,55 

 

 

 

Підготовлений: Управлінням сім’ї, молоді та 

спорту Покровської міської ради Донецької 

області 

 

Начальник                                        О.Швайко 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                         Н. Іваньо 

 

  


