
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від _______ 2021 р. № ______ 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця  

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. У визначенні «Кращий спортсмен місяця Білоцерківської міської територіальної 

громади та його тренера» беруть участь спортсмени – вихованці спортивних установ 

незалежно від форм власності та підпорядкування, учні закладів загальної середньої освіти 

та професійно-технічної освіти, студенти закладів вищої освіти, які здійснюють свою 

діяльність на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

1.2. «Кращий спортсмен місяця Білоцерківської міської територіальної громади та 

його тренер» визначається щомісячно, незалежно від отримання інших відзнак. 

1.3. «Кращий спортсмен місяця Білоцерківської міської територіальної громади та 

його тренер» визначається в 2-х номінаціях: у особистому заліку або у командному заліку. 

1.4. Номінальний розмір одноразової винагороди спортсмену або команді (незалежно 

від кількості спортсменів у команді винагороду отримує капітан команди або один із членів 

команди) становить 1000,00 (одна тисяча) гривень.  

1.5. Номінальний розмір винагороди тренеру складає 500,00 (п’ятсот) гривень 

(незалежно від кількості тренерів чи бригадного методу). 

1.6. Визначення кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської територіальної 

громади та його тренера проводиться управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської 

міської ради на підставі рішення комісії з розгляду питань щодо визначення кращого 

спортсмена місяця Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера. 

 

2. Мета і завдання 

2.1. Визначення кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської територіальної 

громади 

та його тренера проводиться з метою :  

- підтримки спортсменів, розкриття їх спортивного таланту; 

- розвитку дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень; 

- стимулювання зросту спортивної майстерності спортсменів. 

 

3. Номінанти (кандидати, учасники) 

3.1. Номінантами на визначення «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської 

територіальної громади та його тренера» можуть бути спортсмени спортивних закладів, 

установ та організацій (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-

юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, ліцею-інтернату фізичної культури і 

спорту, школи вищої спортивної майстерності, центру олімпійської підготовки, центру 

інвалідного спорту, спортивних клубів, федерацій з видів спорту, інших громадських 

організацій спортивного спрямування та закладів позашкільної освіти), які проживають на 

території Білоцерківської міської територіальної громади або навчаються у навчальних 

закладах, що знаходяться на її території та представляють громаду на обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях та їх тренери. 
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4. Порядок висунення осіб для участі у визначенні 

«Кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської територіальної громади 

та його тренера» 

4.1. Висунення осіб на участь у визначенні «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» проводиться за рішенням 

тренерської ради, зборів спортивних, закладів, установ міста та інших організацій. 

4.2. Для участі у визначенні «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської 

територіальної громади та його тренера» закладом, установою, організацією подаються такі 

документи: 

4.2.1.подання, завірене керівником установи та печаткою установи, в якому 

зазначається: 

- назва закладу, установи, організації, установи, яку представляє спортсмен на час подання 

документів; 

- прізвище, ім’я та по батькові спортсмена; 

- дата народження спортсмена;  

- прізвище, ім’я та по-батькові тренера;  

- спортивні досягнення ( спортивний результат показаний протягом зазначеного місяця); 

- спортивний розряд; 

- спортивне товариство, відомство ; 

- дата і номер протоколу ради, зборів. 

4.2.2. Документи, які підтверджують спортивні досягнення (протоколи змагань, 

дипломи, посвідчення або інші підстави). 

4.2.3. Ксерокопію паспорта спортсмена та тренера. 

4.2.4. Ксерокопію реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

спортсмена та тренера. 

4.2.5. Письмова згода спортсмена та тренера на обробку персональних даних. 

4.3. Документи з інформацією за попередній місяць подаються до 05 числа кожного 

наступного місяця в управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради за 

адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 11. 

 

5. Порядок визначення та відзначення 

5.1. Конкурсний відбір претендентів для визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» проводить комісія з 

розгляду питань, щодо визначення «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської 

територіальної громади та його тренера».  

5.2. Винагородою «Кращий спортсмен місяця Білоцерківської міської територіальної 

громади та його тренера» відзначаються: 

- спортсмен (команда спортсменів): врученням відповідної матеріальної винагороди, 

статуетки та свідоцтва.  

- тренер: врученням відповідної матеріальної винагороди та свідоцтва. 

5.3. Матеріальна винагорода «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської 

територіальної громади та його тренера» призначається наказом управління з питань молоді 

та спорту Білоцерківської міської ради на підставі рішення комісії з розгляду питань щодо 

визначення «Кращого спортсмена Білоцерківської міської територіальної громади та його 

тренера». 

5.4. Рішення комісії з розгляду питань щодо визначення «Кращого спортсмена 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» оформляється протоколом. 

5.5. Визначення та відзначення «Кращого спортсмена Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» проводиться щомісячно, 

починаючи з 01 січня 2021 року. 
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6. Порядок виплати винагороди 

6.1. Грошова винагорода «Кращому спортсмену місяця Білоцерківської міської 

територіальної громади та його тренеру» виплачується за рахунок  асигнувань,   

передбачених в бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади на виконання 

Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2017-2021 роки. 

6.2. Виплата грошової винагороди «Кращий спортсмен місяця Білоцерківської міської 

територіальної громади та його тренеру» здійснюється щомісяця, починаючи 01 січня 2021 

року шляхом перерахування коштів на особистий рахунок спортсмена та тренера, який 

відкривається ними в установах та філіях банків. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                            Анна ОЛІЙНИК  
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