
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАШТАНСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

м._Баштанка__   
 

 
Про затвердження Положення про 

матеріальне заохочення 
спортсменам та тренерам 

(тренеркам), вчителям фізичної 
культури Баштанської ОТГ. 
 

 

              Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді  та спорту Зеркаліної Г.Р. 
про затвердження Положення про матеріальне заохочення спортсменам та тренерам 
(тренеркам), вчителям фізичної культури Баштанської ОТГ, на підставі пункту 22 статті 26, 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми 

розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2020- 2023 роки, рішення 
виконавчого комітету «Про затвердження Положення про матеріальне заохочення 
спортсменам та тренерам (тренеркам), вчителям фізичної культури Баштанської ОТГ», 

висновку постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, 
побутового обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності та етики, міська рада  
ВИРІШИЛА : 
 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Зеркаліної Г.Р. про затвердження 
Положення про матеріальне заохочення спортсменам та тренерам (тренеркам), вчителям 
фізичної культури Баштанської ОТГ, прийняти до відома.  
 

2. Затвердити Положення про матеріальне заохочення спортсменам та тренерам (тренеркам), 
вчителям фізичної культури Баштанської ОТГ, що додається. 
 

3. Фінансування проводити за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів, не 
заборонених законодавством. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового обслуговування, освіти, 
культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту прав громадян, 
депутатської діяльності та етики. 
 

 

 

Міський голова                                                                  Іван РУБСЬКИЙ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    Затверджено                        

                                                                                          Рішення міської ради                       

                                                                                                    _    № ________     

        

                                                                                                                                        Додаток 1 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 

про матеріальне заохочення спортсменам та тренерам (тренеркам), вчителям 
фізичної культури Баштанської ОТГ 

 

1. Матеріальне заохочення спортсменам та тренерам (тренеркам), вчителям 
фізичної культури Баштанської ОТГ (далі – грошова винагорода) 

встановлюються з метою відзначення успішних виступів на міжнародних, 
всеукраїнських та обласних спортивних аренах, визнання їх вагомого внеску в 
розвиток спорту вищих досягнень. 
 

2. Грошова винагорода призначаються спортсменам Баштанської ОТГ  – 

фіналістам міжнародних, призерам всеукраїнських та переможцям обласних 

змагань за результатами виступів. 
 

3. Якщо змагання проводяться лише у командному заліку, грошова винагорода 

спортсменам та їх тренерам (тренеркам), вчителям фізичної культури 

Баштанської ОТГ призначається за підсумками командного заліку. 
 

4. Особистому тренеру (тренерці) або вчителю, який здійснював безпосередню 
підготовку спортсмена до відповідних змагань, грошова винагорода 
виплачується у такому ж розмірі, як і грошова винагорода спортсмена. 
 

У разі здійснення підготовки спортсмена кількома тренерами, вчитеями, 
грошова винагорода між ними розподіляється порівну. 
 

Якщо тренер (тренерка), вчитель фізичної культури підготував кількох 
спортсменів, винагорода йому виплачується за сукупним результатом, але не 
більше 100 відсотків найбільшої винагороди спортсмена, в тому числі в ігрових 
видах спорту та в бригадах тренерів (тренерок), вчителів фізичної культури. 

 

5. Виплата грошової  винагороди спортсменам та тренерам (тренеркам), 
вчителям фізичної культури Баштанської ОТГ здійснюються відділом освіти, 



молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради в межах 
кошторисних призначень, відповідно до програми «Спорт для всіх» по КФК 
0615061 «Забезпечення місцевих центрів». 
 

6. Керівники  навчальних закладів або особа, відповідальна за розвиток спорту 
в громаді на ім’я голови комісії по призначенню матеріального заохочення 
спортсменам та тренерам (тренеркам), вчителям фізичної культури Баштанської 
ОТГ,  подають подання та копії протоколів змагань. 
 

7. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського 
голови. До складу  комісії входять: представники органів місцевого  
самоврядування, керівники навчальних закладів, депутати, керівники 
громадських організацій, активісти в галузі спорту, ветерани спорту, тощо. 
 

Комісія проводить свої засідання у міру надходження документів  від осіб, 
визначених пунктом 6 цього Положення. 
 

Секретар комісії подає узагальнені пропозиції щодо персонального складу та 
розмірів грошової винагороди, на розгляд комісії. 
 

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин 
складу комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, 
присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним   є голос 
голови комісії. 
 

Протокол комісії, з викладеними рекомендаціями щодо надання спортсменам та 
тренерам (вчителям фізичної культури) Баштанської ОТГ одноразової грошової 
винагороди, затверджується рішенням виконкому.   

 

8. На підставі затвердженого виконкомом протоколу, начальник відділу видає 
наказ про виплату одноразової грошової винагороди у межах видатків, 
передбачених у місцевому бюджеті. 
 

9. Обробка персональних даних претендентів на встановлення одноразових 
грошових винагород здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про 
захист персональних даних”. 
 

 

 

 



 

 



 ПРОГРАМА  
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  Баштанської міської ради  на 2020-2023 РОКИ 

 

План завдань і заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради  на 2020-2023 року 

Всього     90.0 90.0 90.0 90.0  

V. 

Матеріально
-технічне 

забезпечення 
сфери 

фізичної 
культури та 

спорту  в 
громаді  

1. Забезпечити 
придбання 
автотранспорту для 
Баштанської ДЮСШ 

Придбано 
транспортний засіб 

Відділ ОМС Місцевий 
бюджет, 
Інші джерела 
фінансування 1500,0 60,0 60,0 60,0 

Підвищення 
доступності учнів 
ДЮСШ до освітніх 
послуг 

2.Здійснювати 
фінансове забезпечення 
медичного та 
суддівського супроводу 
змагань, 

Кількість коштів, 
витрачених на 
придбання  

Відділ ОМС Місцевий 
бюджет, 
Інші джерела 
фінансування 

5,0 

 

5,0 5,0 5,0 Забезпечення 
медичного та 
суддівського 
супроводу змагань 

4. Сприяти залученню 
спонсорських коштів та 
інвестицій у розвиток 
фізичної культури і 
спорту 

Кількість залучених 
коштів 

Баштанська міська 
рада, Відділ ОМС 

Місцевий 
бюджет, 

Інші джерела 
фінансування 

- - - - Збільшення 
видатків на 

фінансування сфери 
фізичної культури 

5. Забезпечувати 
зміцнення матеріально-

технічної бази установ 
та секцій, спортивних 
майданчиків, 
спортивних залів,  які 
забезпечують розвиток 
фізичної культури і 
спорту на території 
громади.  

Кількість придбаного 

обладнання і предметів 
довгострокового 
користування 

Кількість коштів, 
кількість 
відремонтованих 
спортивних споруд. 

Кількість майданчиків 
за населеними 
пунктами громади . 

Баштанська міська 
рада, Відділ ОМС 

Баштанська 
міська рада, 
Відділ ОМС 

50,0 

 

50,0 50,0 50,0 Оновлення 
спортивного 
обладнання 
Підвищення 
доступності 
спортивних послуг 
для різних вікових 
та статевих груп 
незалежно від місця 
проживання 

6.Здійснювати заходи 

матеріального 
заохочення до тренерів 
та тренерок, вчителів 
фізичної культури, 
вихованці і вихованки 

Кількість коштів, 
воділених на вказані 

заходи. 
Кількість  

тренерів та тренерок, 
вчителів фізичної 

Баштанська міська 
рада, Відділ ОМС 

 20.0 20.0 20.0 20.0 Стимумулювання 
діяльності фахівців 
фізичної культури  



яких посіли призові 
місця на змаганнях 
обласного та 
всеукраїнських рівнів.  

культури 

7. Здійснювати 
модернізацію, 
реконструкцію, 

проектування та 
будівництво,   
капітальний та 
поточний  ремонту  

об’єктів фізичної 
культури та спорту 
міста та сількких 
населених пунктів 

Кількість залучених 
коштів 

Кількість об»єктів за 
населеними пунктами 
громади 

Пропускна 
спроможність об’єкту. 

Баштанська міська 
рада, Відділ ОМС 

 5000.0 

 

1000.0 

 

1000.0 

 

1000.0 

 

Сприяння 
реконструкції, 
модернізації, 
реконструкції, 
проектування та 
будівництво,   
капітального 
ремонту 
спортивних 
об’єктів об’єднаної 
територіальної 
громади 

Всього     6575,0 1135,0 1135,0 1135,0  



 


