
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 832 

 

Про затвердження Порядку виплати винагороди спортсменам - переможцям, 

призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних 

змаганнях та їх тренерам - викладачам (вчителям), які працюють зі 

спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 07  грудня 2022 року № 306/01-09, відповідно до підпункту 2 

пункту б) статті 32, статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Програми розвитку фізичної культури та спорту в Білоцерківській 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 28 жовтня 2021 року № 1868-19-VІІІ, з метою відзначення спортсменів – 

переможців, призерів за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних, 

всеукраїнських спортивних змаганнях та їх тренерів – викладачів (вчителів), які працюють зі 

спортсменами та підвищують імідж Білоцерківської міської територіальної громади на 

державному і міжнародному рівнях, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Порядок виплати винагороди спортсменам - переможцям, призерам за 

досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях та їх тренерам - 

викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної 

громади згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад комісії з розгляду питань щодо призначення винагороди 

спортсменам - переможцям, призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських 

спортивних змаганнях та їх тренерам - викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами 

Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком 2. 

3. Затвердити граничні розміри винагороди спортсменам - переможцям, призерам за 

досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях та їх тренерам - 

викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної 

громади згідно з додатком 3. 

4. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради передбачити планові призначення 

на виплату винагороди спортсменам - переможцям, призерам за досягнення на міжнародних, 

всеукраїнських спортивних змаганнях та їх тренерам - викладачам (вчителям), які працюють 

зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади, в межах загальних 

асигнувань виділених Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради на 

відповідний бюджетний період на виконання заходів до Програми розвитку фізичної культури 

та спорту в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 28 жовтня 2021 року №1868-19-VІІІ,  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 13.12.2022 року № 832 

 

 

Порядок виплати винагород спортсменам - переможцям, 

призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях та їх 

тренерам - викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської 

міської територіальної громади 

І. Загальні положення 

1.1. Порядок виплати винагород (надалі - винагорода) спортсменам - переможцям, 

призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх 

тренерам - викладачам (вчителям), які працюються зі спортсменами Білоцерківської міської 

територіальної громади (надалі - Порядок) визначає механізм виплати винагород 

спортсменам - переможцям, призерам та їх тренерам - викладачам (вчителям), які працюють 

зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади за досягнення високих 

спортивних результатів на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях. 

1.2. Винагорода призначається для підтримки і стимулювання розвитку спорту, 

морального і матеріального заохочення спортсменів - переможців, призерів, та їх тренерів - 

викладачів (вчителів), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної 

громади в досягненні високих спортивних результатів, створення сприятливих умов для 

підвищення спортивної майстерності, підвищення іміджу Білоцерківської міської 

територіальної громади на державному і міжнародному рівнях. 

1.3. Винагорода за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях 

призначається спортсменам – переможцям, призерам, та їх тренерам - викладачам (вчителям) 

спортивних закладів, установ та організацій незалежно від форм власності та 

підпорядкування, які здійснюють свою діяльність на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

1.4. Призначення винагороди спортсменам - переможцям, призерам за досягнення на 

міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерам - викладачам (вчителям), 

які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади проводиться 

управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради на підставі рішення 

комісії з розгляду питань щодо призначення винагороди спортсменам - переможцям, 

призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх 

тренерам - викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

ІІ. Умови призначення винагороди 

2.1. Обов’язковою умовою для призначення винагороди є здобуті спортсменами - 

переможцями, призерами за досягнення на Олімпійських іграх (літніх, зимових), 

Паралімпійських іграх (літніх, зимових), Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх, Всесвітніх 

шахових олімпіадах, Чемпіонатах світу серед дорослих, Всесвітніх іграх з єдиноборств, 

Всесвітніх універсіадах (літніх, зимових), Кубках світу, Юнацьких Олімпійських іграх, 

Європейських іграх, Чемпіонатах Європи серед дорослих, Чемпіонатах світу серед молоді, 

юніорів і юніорок, Чемпіонатах світу серед юнаків, дівчат і кадетів, Чемпіонатах Європи 

серед молоді, юніорів і юніорок, Чемпіонатах Європи серед юнаків, дівчат і кадетів, 

Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, Чемпіонатах та Кубках України серед 

дорослих, Чемпіонатах та Кубках України серед молоді, юніорів і юніорок, Чемпіонатах та 

Кубках України серед юнаків, дівчат і кадетів, та їх тренерам - викладачам (вчителям), які 

працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади. 
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2.2. Розмір винагороди визначається спортсменам - переможцям, призерам, та їх 

тренерам - викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської 

територіальної громади за підсумками виступів на міжнародних, всеукраїнських спортивних 

змаганнях залежно від досягнутих результатів за критеріями (зайнятими місцями), 

викладеними в Додатку 3 до цього рішення. 

2.3. Якщо проводяться спортивні змагання у командному заліку, винагорода 

спортсменам - переможцям, призерам, та їх тренерам - викладачам (вчителям), які працюють 

зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади призначаються за 

підсумками командного заліку. 

2.4. У разі здійснення підготовки спортсмена до міжнародних, всеукраїнських 

спортивних змагань кількома тренерами - викладачами (вчителями) винагороди між ними 

розподіляється порівну. 

2.5. Виплата винагороди здійснюється в межах кошторисних призначень передбачених 

Програмою розвитку фізичної культури та спорту в Білоцерківській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 28 

жовтня 2021 року № 1868-19-VІІІ, на відповідний бюджетний період. 

ІІІ. Порядок виплати винагороди спортсменам - переможцям, 

призерам, та їх тренерам - викладачам (вчителям) 

3.1. Винагорода спортсменам - переможцям, призерам, та їх тренерам - викладачам 

(вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади 

призначається: 

- спортсменам - переможцям і призерам в особистому заліку та спортсменам - 

переможцям і призерам в командному заліку; 

- тренерам - викладачам (вчителям) за підготовку спортсменів та успішний їх виступ на 

міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях. 

3.2. Для призначення винагороди спортсменам - переможцям, призерам за досягнення 

на міжнародних, всеукраїнських спортивних змагань та їх тренерам - викладачам (вчителям) 

заклад, установа, організація незалежно від форм власності та підпорядкування, які 

здійснюють свою діяльність на території Білоцерківської міської територіальної громади 

подають наступні документи: 

3.2.1. подання, підписане керівником закладу, установи, організації та завірене печаткою 

закладу, установи, організації в якому зазначається: 

- назва закладу, установи, організації, яку представляв спортсмен - переможець, призер 

на час подання документів; 

- прізвище, ім’я та по батькові спортсмена - переможця, призера; 

- дата народження спортсмена - переможця, призера; 

- спортивний розряд (звання) спортсмена - переможця, призера; 

- прізвище, ім’я та по-батькові тренера (ів) - викладача (ів) (вчителя (ів); 

- інформація про результати участі в міжнародних, всеукраїнських спортивних 

змаганнях; 

- дата і номер протоколу тренерської ради, зборів спортивних закладів, установ та 

організацій. 

3.2.2. належним чином завірені копії документів, які підтверджують спортивні 

досягнення спортсмена - переможця, призера на міжнародних, всеукраїнських спортивних 

змагань (протоколи змагань, дипломи, посвідчення тощо); 

3.2.3. належним чином завірена копія документа, що посвідчує особу спортсмена – 

переможця, призера та його тренера (ів) - викладача (ів) (вчителя (ів)) або належним чином 

завірена копія свідоцтва про народження спортсмена - переможця, призера; 
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3.2.4. належним чином завірена копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків спортсмена - переможця, призера та його тренера (ів) – викладача (ів) (вчителя (ів)) 

(якщо через релігійні переконання особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку 

відмову); 

3.2.5. письмова згода на обробку персональних даних спортсмена – переможця, призера 

та його тренера (ів) - викладача (ів) (вчителя (ів)); 

3.2.6. банківські реквізити для перерахування коштів (довідка про номер особистої 

платіжної картки спортсмена – переможця, призера та його тренера (ів) - викладача (ів) 

(вчителя (ів)); 

3.3. Документи, які зазначені в підпунктах 3.2.1 – 3.2.6 пункту 3.2 Порядку, за 

попередній місяць подаються до 05 числа кожного наступного місяця в управління з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради за адресою: Київська область, місто Біла 

Церква, вулиця Олеся Гончара, будинок 11. 

3.4. Розгляд документів, які зазначені в підпунктах 3.2.1 – 3.2.6 пункту 3.2 Порядку, 

щодо призначення винагороди спортсменам – переможцям, призерам за досягнення на 

міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерам - викладачам (вчителям), 

які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади проводить 

комісія з розгляду питань щодо призначення винагороди спортсменам – переможцям, 

призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях та їх 

тренерам - викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської 

територіальної громади (надалі – комісія). 

3.5. Комісія є консультативно - дорадчим органом, що утворюється рішенням 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради для розгляду питань щодо призначення 

винагороди спортсменам - переможцям, призерам за досягнення на міжнародних, 

всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерам - викладачам (вчителям), які працюють 

зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади. 

3.6. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями Білоцерківської міської ради та Виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами Управління 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради, іншими нормативно-правовими актами й цим 

Порядком. 

3.7. До складу комісії входять голова комісії, заступник голови, секретар та члени 

комісії. 

3.8. Головою комісії є заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

3.9. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради за поданням управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради. 

3.10. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводить голова комісії, а у 

разі його відсутності - заступник голови комісії. 

3.11. Засідання комісії проводиться щомісячно (за потреби) до 10 числа. 

3.12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у роботі комісії на 

громадських засадах. 

3.13. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності комісії здійснюється 

управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 
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3.14. Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин 

від її затвердженого складу. 

3.15. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів, 

присутніх на засіданні та оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови комісії. 

3.16. Протягом трьох календарних днів з дати прийняття рішення комісія передає 

протокол з пропозиції щодо призначення винагороди спортсменам - переможцям, призерам 

за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерам - 

викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської 

територіальної громади до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради для підготовки відповідного наказу та затвердження його керівником управління. 

3.17. Виплата винагороди спортсменам - переможцям, призерам за досягнення на 

міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерам - викладачам (вчителям), 

які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади проводиться 

на підставі наказу управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, за 

рахунок загальних асигнувань виділених управлінню з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 28 жовтня 2021 року №1868-19-VІІІ, на відповідний 

бюджетний період, шляхом перерахування коштів на особистий рахунок спортсмена та 

тренера, який відкривається ними в установах та філіях банків. 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 13.12.2022 року № 832 

 

 

С К Л А Д 

комісії з розгляду питань щодо призначення винагороди спортсменам - переможцям, 

призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях та їх 

тренерам - викладачам (вчителям), які працюють зі спортсменами Білоцерківської 

міської територіальної громади 

 

Возненко  

Катерина Сергіївна 

 

- заступник міського голови, голова комісії; 

 

Копишинський  

Олексій Миколайович 

- начальник управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради, заступник голови комісії; 

Коросько 

Валентина Миколаївна 

- заступник начальника відділу з питань фізичної культури 

та спорту управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради, секретар комісії; 

Члени комісії: 

Александров  

Олександр Олександрович 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою) 

 

Арцимович Михайло 

Валерійович 

- тренер з бразильського джиу-джитсу ГО «Бразильське 

джиу джитсу» (за згодою) 

Балясников 

Володимир Матвійович 

- директор комунального закладу Київської обласної ради 

«Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і 

спорту» (за згодою); 

Гончаренко 

Юрій Анатолійович 

 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи №1; 

Коваленко 

Назар Вікторович  

- директор центральної дитячо-юнацької навчально-

спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква (філія) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України (за згодою); 

Корнієнко  

Володимир Васильович 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької  спортивної школи «Юність»; 

Кривошеєв  

Олексій Миколайович 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна»; 

Ломтадзе  

Іраклі Зурабович 

- директор комунального закладу Київської обласної ради 

«Київський обласний центр олімпійської підготовки» (за 

згодою); 

Падалець 

Валерій Петрович 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Богатир»; 

 

Теслер 

Артем Сергійович 

- заступник директора з навчально - тренувальної роботи 

комунального закладу Київської обласної ради «Київська 

обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву «Промінь» з велоспорту (за згодою); 

Челюбеєв 

Серафим Васильович 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської 

ради дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». 
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Якименко  

Володимир Олексійович 

- голова відокремленого підрозділу змішаних бойових 

мистецтв UFMMA в Київській області ( за згодою) 
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Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 13.12. 2022 року № 832 

 

Граничні розміри винагород спортсменам - переможцям, 

призерам за досягнення на міжнародних, всеукраїнських спортивних змаганнях та їх тренерам - викладачам (вчителям),  

які працюють зі спортсменами Білоцерківської міської територіальної громади 

(тис. гривень) 

Вид змагання 

Олімпійські види спорту(тис.грн.) Неолімпійські види спорту(тис.грн.) 

олімпійські номери 

програми  
неолімпійські 

номери програми 

неолімпійські види спорту, 

види спорту, що входять 

до програми Всесвітніх 

ігор, Всесвітніх ігор з 

єдиноборств, Всесвітньої 

шахової олімпіади 

інші види спорту, 

всеукраїнські федерації з 

яких підписали угоду про 

співпрацю із Всесвітнім 

антидопінговим 

агентством 

участь 

І 

місце 

ІІ 

місце 

ІІІ 

місце 

Олімпійські ігри 

(літні, зимові) 

спортсмени  50  100  80  70        

тренери  25 50  40 35        

Паралімпійські 

ігри (літні, зимові) 

спортсмени  50  100 80 70        

тренери  25  50  40  35        

Дефлімпійські 

ігри 

спортсмени 50  100  80 70        

тренери 25  50 40  35        

  
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 
спортсмени     30  28 26  30  28  26    

тренери    15 13 12  15 13  12    

Всесвітня шахова 

олімпіада 

спортсмени       26  24  12    

тренери       15 13  12    
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I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

Чемпіонат світу 

серед дорослих 

спортсмени  30  28  26  20 18 16  20  15  12  13  11  10 

тренери  15  13  12  10  7  6  10 7 6  6  5  4 

Кубок світу  

спортсмени  25 23  20  20 15  10 20  15  10 7  6  5 

тренери  12  10  8  8  7  6  6  5  4  4  3  2 

Всесвітні ігри з 

єдиноборств  в т.ч. 

кубок світу серед 

студентів 

спортсмени  20  18  16 16  14 12  20  18  16    

тренери  14  12  10  12  10  8  12  10  8    

Всесвітня 

універсіада (літня, 

зимова) 

спортсмени  20  15  10 20 15  10 20  15 10 20 15  10 

тренери  5  4  3 4  3  2 4 3    2   4  3 2 

Юнацькі 

Олімпійські ігри 

спортсмени  20  15 10 20  15  10       

тренери  5  4  3  4 3  2       

Європейські ігри 
спортсмени  25  23  20 25  23  20  25  23  20  25  23 20 

тренери  12  10 8 12 10  8 12  10 8 12  10  8 

Кубок світу серед 

студентів 

спортсмени 12 10 8 9 8 7 8 7 6 7 6 5 

тренери 6 5 4 5 4 3 4 3,5 3 3,5 3 2,5 

Чемпіонат світу 

серед молоді, 

юніорів і юніорок 

 

спортсмени  18 16  14  14 12 10  14 12  10  10  8  6 

тренери 10 8 7 8 7 6 7 5 4 5 4 3 
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I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

Чемпіонат світу 

серед юнаків, 

дівчат і кадетів 

спортсмени 14  12  10 10  9  8 7 6  5  6  5  4 

тренери  8  6  5  5  4  3  5  4  3  4  3,5  2,5 

Чемпіонат 

Європи серед 

дорослих 

спортсмени  25  23  20  18  16  14  14  12  10  9  8  7 

тренери  12  10  8  8  7  6  6  5  4  5  4  3 

  
            

Кубок Європи 
спортсмени 

 20  18  16  16  15 14  14  10  8  8  7  6 

тренери 
 10  9 8  8  7 6  7  6 5  5  4  3 

Чемпіонат 

Європи серед 

молоді, юніорів і 

юніорок 

спортсмени  16  14  12  12  10  8  10 8  6  5  4  3 

тренери  7  6  5 6  5  4  5  4  3  4  3  2 

Чемпіонат Європи 

серед юнаків, 

дівчат і кадетів 

спортсмени  10  8  6  8  7  6  5 4  3  4       3    2.5 

тренери  6  5 4  4 3  2,5  4  3  2 3  2  1.5 

Європейський 

юнацький 

олімпійський 

фестиваль 

 

 

спортсмени  10  8 6 10 8  6       

тренери 5 4 3 5 4 3       
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I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

I  

місце 

II  

місце 

III  

місце 

Чемпіонат та 

Кубок України 

серед дорослих 

 

спортсмени  10    8    8   6   

команди  20   14    14    10   

тренери  8   6    6    4   

Чемпіонат  та 

Кубок України 

серед молоді, 

юніорів і юніорок 

спортсмени  8    6   6    5   

команди 16    12    10    8   

тренери  5    3    3    2,5   

Чемпіонат та 

Кубок України 

серед серед 

юнаків, дівчат і 

кадетів 

спортсмени  6    5    5    4   

команди 14   10   8   6   

тренери  4    3   2,5    2   

Міжнародні 

змагання 

спортсмени 8   7   7    6   

тренери  4    4    4    3   
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