
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про встановлення винагород  
спортсменам міста Києва –  
чемпіонам, призерам  
спортивних змагань  
Всеукраїнського, міжнародного 
рівня та їх тренерам  
 
 
 
 
 
 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей  36, 37, 47 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», 

пункту 6 Указу Президента України від 02 серпня 2006 року № 667/2006 «Про 

національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту» та з метою відзначення спортсменів, досягнення яких 

сприяють утвердженню міжнародного авторитету міста Києва, підвищення їх 

соціального захисту, заохочення до успішних виступів на Всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях, розвитку спорту вищих досягнень, в межах функції 

органу місцевого самоврядування:  

 

1. Затвердити Порядок виплати винагород спортсменам міста Києва - 

чемпіонам, призерам спортивних змагань Всеукраїнського, міжнародного рівня 

та їх тренерам, що додається. 

 

2. Затвердити розміри винагород спортсменам міста Києва - чемпіонам, 

призерам спортивних змагань Всеукраїнського, міжнародного рівня та їх 

тренерам, що додаються.  

 

 

 



3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводити 

видатки на виплату винагород спортсменам міста Києва - чемпіонам, призерам 

спортивних змагань Всеукраїнського, міжнародного рівня та їх тренерам в 

межах видатків, передбачених по галузі "Фізична культура і спорт" в бюджеті 

міста Києва на 2014 рік, та щорічно при складанні бюджетних запитів 

враховувати видатки на реалізацію цього заходу.  

 

4. Це  розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків.  

 

 

 

 

 

Голова          В. Бондаренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подання: 

В.о. Директора Департаменту  

освіти і науки, молоді та спорту   

  

 

В. Челомбітько 

 

Начальник відділу правового забезпечення   Л. Біба 

 

Погоджено: 

Заступник голови 

Київської міської  державної адміністрації  

  

 

 

М. Кучук 

 

 

  

Начальник юридичного управління 

апарату                                                      

  

Л. Верес 

   

 

Заступник голови – керівник апарату 

Київської міської державної адміністрації  

  

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗМІРИ 
винагород спортсменам міста Києва - чемпіонам, призерам спортивних 

змагань Всеукраїнського, міжнародного рівня та їх тренерам  
 

Вид змагань  

   

Зайняте місце  

I  II  III  

грн.  грн.  грн.  

Чемпіонат світу з олімпійських номерів 

програми серед дорослих спортсменів  

25000  15000  10000  

Чемпіонат Європи з олімпійських номерів 

програми серед дорослих спортсменів  

12000  9000  6000  

Чемпіонат світу серед юніорів, юніорок, 

молоді  

4000  2000  1000  

Чемпіонат Європи серед юніорів, юніорок, 

молоді  

2000  1000  700  

Юнацькі Олімпійські ігри  6000  4000  2000  

Чемпіонат світу з неолімпійських видів 

спорту, в неолімпійських вправах та 

номерах програми з олімпійських видів 

спорту та видів спорту, що не входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор серед дорослих 

спортсменів  

7000  5000  3000  

Чемпіонат Європи в неолімпійських 

вправах та номерах програми з 

олімпійських видів спорту та видів спорту, 

що не входять до програми 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 

серед дорослих спортсменів  

3000  2000  1000  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

___________________  № ______  



Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 

Чемпіонат світу з неолімпійських видів 

спорту, в неолімпійських вправах та 

номерах програми з олімпійських видів 

спорту та видів спорту, що не входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор серед юніорів, 

юніорок та молоді  

1500  1000  700  

Чемпіонат Європи з неолімпійських видів 

спорту, в неолімпійських вправах та 

номерах програми з олімпійських видів 

спорту та видів спорту, що не входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор серед юніорів, 

юніорок та молоді  

1000  700  500  

Чемпіонат світу серед спортсменів - 

інвалідів з видів спорту, що входять до 

програми Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор  

25000  15000  10000  

Чемпіонат України з олімпійських номерів 

програми серед дорослих спортсменів  

500  400  300  

 

 

Тренерам: не більш як 50 відсотків (особистому тренеру - не менш як 25 

відсотків) суми винагород спортсмена, отриманих на чемпіонатах світу, Європи 

з олімпійських номерів програми серед дорослих спортсменів, юніорів, 

юніорок та молоді, чемпіонатах світу серед дорослих спортсменів, юніорів, 

юніорок та молоді з неолімпійських видів спорту, в неолімпійських вправах та 

номерах програми з олімпійських видів cпорту та видів спорту, що не входять 

до програми Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, чемпіонатах України з 

олімпійських номерів програми серед дорослих спортсменів, чемпіонатах світу 

серед спортсменів - інвалідів з видів спорту, що входять до програми 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.  

 

 

 

 

Заступник голови - 

керівник апарату           _________  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 
виплати винагород спортсменам міста Києва - чемпіонам, призерам 

спортивних змагань Всеукраїнського, міжнародного рівня та їх тренерам  

1. Винагороди за високі спортивні результати на змаганнях 

Всеукраїнського та міжнародного рівня виплачуються:  

1.1. Спортсменам, спортсменам-інвалідам, які зайняли перше, друге і 

третє місця у складі збірних команд України та міста з видів спорту (далі - 

спортсменам).  

1.2. Тренерам (головним, провідним, старшим тренерам, тренерам-

викладачам) (далі-тренерам), які брали безпосередньо участь у підготовці 

спортсменів. У разі коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, 

призначається лише одна винагорода, яка розподіляється між ними залежно від 

особистого внеску. 

1.3. Спортсменам за призове перше, друге і трете місця на чемпіонатах 

світу, Європи з олімпійських номерів програми серед дорослих спортсменів, 

юніорів, юніорок та молоді, чемпіонатах світу, Європи серед дорослих 

спортсменів, юніорів, юніорок та молоді з неолімпійських видів спорту, в 

неолімпійських вправах та номерах програми з олімпійських видів спорту та 

видів спорту, що не входять до програми Паралімпійських та Дефлімпійських 

ігор, юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах України з олімпійських 

номерів програми серед дорослих спортсменів, чемпіонатах світу серед 

спортсменів - інвалідів з видів спорту, що входять до програми 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

__________________ № _______  



 

2. В разі зайняття спортсменом на вищезазначених змаганнях декількох 

призових місць, винагорода виплачується за одне з кращих місць.  

3. Списки спортсменів і тренерів із зазначенням розмірів винагород 

затверджуються наказами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації).  

4. Виплата винагород здійснюється в місячний термін після затвердження 

списків спортсменів і тренерів за рахунок коштів, передбачених у бюджеті 

міста Києва по галузі "Фізична культура і спорт".  

5. Виплата винагород за рахунок бюджетних коштів за результатами 

міжнародних змагань, що проводилися на комерційній основі, забороняється.  

   

 

 

 

Заступник голови - 

керівник апарату  

 

___________ 

 

 


