Розпорядження
Одеського міського голови
№ 120 від 22.02.2016р.                                                                                             
 
Про встановлення грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту
 
      	Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування                 в Україні”, з метою стимулювання успішного виступу на міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях видатних спортсменів міста Одеси та відзначення їх вагомого внеску у розвиток спорту України:

       	1. Встановити з січня 2016 року сімдесят одну грошову персональну виплату видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту.

      	2. Затвердити склад комісії з відбору кандидатів на призначення грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту (додаток 1).

       	3. Затвердити Положення про грошові персональні виплати видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту (додаток 2).

      	4. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради щорічно при підготовці бюджетного запиту по галузі «Фізична культура і спорт» передбачати видатки на здійснення грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту.

        	5. Департаменту фінансів Одеської міської ради проводити фінансування грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту у межах бюджетних призначень, затверджених по галузі «Фізична культура і спорт» у бюджеті міста Одеси                 на відповідний рік.

        	6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 20 квітня 2007 року № 307-01р «Про відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів м. Одеси та їх тренерів».

        	7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

                                                                      Г. Труханов
Додаток 1
                                                                      			до розпорядження
                                                                                  	міського голови
									від 22.02.2016р
									№ 120
                                                                                                   
Склад
комісії з відбору кандидатів на призначення грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту

Голова комісії                           
-
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів гуманітарної сфери;

Заступник голови комісії        
-
начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;

Секретар комісії                       
-
начальник навчально-спортивного відділу управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.

Члени комісії:

- директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

- заступник директора юридичного департаменту Одеської міської ради;

- заступник начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;

- директор комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву                     ім. Літвака Б.Д.»;

- голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

- секретар постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

- депутат Одеської міської ради (депутатська фракція політичної партії «Опозиційний блок») (за згодою);

- депутат Одеської міської ради (депутатська фракція «Українська морська партія Сергія Ківалова») (за згодою);

- голова благодійної організації «Одеська рада ветеранів спорту» (за згодою).
              
                                        
Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко
Додаток 2 
до розпорядження
міського голови
від 22.02.2016р
№ 120
                                                                                            

ПОЛОЖЕННЯ 
про грошові персональні виплати видатним спортсменам
міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту 


1. Положення про грошові персональні виплати видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту (далі – Положення) розроблено з метою стимулювання розвитку фізичної культури та спорту у місті Одесі, заохочення спортсменів міста Одеси та їх тренерів до участі і здобуття винагород відповідних міжнародних організацій, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх, міжнародних та національних спортивних змаганнях, а також ветеранів фізичної культури і спорту до активної спортивно-масової роботи.

2. Грошові персональні виплати видатним спортсменам міста Одеси, їх тренерам та ветеранам спорту (далі – грошові виплати) призначаються виходячи з їх спортивних досягнень та внеску в розвиток фізичної культури спорту України та міста Одеси. 

3. Грошові виплати призначаються видатним спортсменам міста Одеси,         їх тренерам та ветеранам спорту у наступних розмірах:
а) 4 000 грн на місяць – спортсменам-переможцям та призерам Олімпійських, Параолімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків світу та Європи, Всесвітніх та європейських ігор поточного року та/або року, що передує призначенню грошової виплати (11 осіб);
б) 2 000 грн на місяць – спортсменам Олімпійського резерву України та членам збірних команд України з окремих видів спорту, які мають відповідний статус на момент призначення грошової виплати (14 осіб);
в) 1 000 грн на місяць – тренерам, які підготували спортсменів-переможців  та призерів Олімпійських, Параолімпійських ігор, чемпіонатів та Кубків світу та Європи, Всесвітніх та Європейських ігор поточного року та/або року, що передує призначенню грошової виплати (5 осіб);
г) 600 грн на місяць – ветеранам спорту – ветеранам-переможцям та призерам Олімпійських, Параолімпійських ігор, чемпіонатів, Кубків світу та Європи, Всесвітніх та Європейських ігор, їх тренерам та ветеранам спорту, які зробили значний внесок у розвиток спортивно-масової та оздоровчої роботи з населенням м. Одеси (41 особа).
4. Грошові виплати призначаються в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на відповідні цілі.  

5. Для визначення з числа претендентів на отримання грошових виплат осіб, яким така грошова виплата буде призначена (далі – кандидати), утворюється комісія з відбору кандидатів на призначення грошових персональних виплат видатним спортсменам, їх тренерам та ветеранам спорту (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови. 

6. Основними завданнями Комісії є розгляд на підставі подань управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради                              (далі – Управління) кандидатів та відбор відповідних осіб, яким призначатимуться грошові виплати, а також розгляд питань позбавлення грошових виплат або припинення їх сплати. 

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а у разі його тривалої відсутності – заступником голови Комісії. Засідання Комісії веде голова, у разі його відсутності – заступник голови. 
У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря, Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх членів. 

8. Засідання Комісії з розгляду кандидатів та визначення осіб, яким призначатимуться грошові виплати, проводиться не рідше ніж двічі на рік, до 25 січня та 25 липня відповідного року. 

9. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.

10. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання) та підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головуючим на засіданні). 

11. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні) є вирішальним. Рішення Комісії заносяться до протоколу та окремим документом не оформлюються. 

12. Рішення Комісії є підставою для підготовки Управлінням відповідного проекту розпорядження міського голови про призначення грошових виплат, позбавлення таких виплат або припинення їх сплати. 

13. Комісія має право запрошувати на засідання суб’єктів сфери фізичної культури та спорту, які порушили клопотання про призначення грошових виплат, а також одержувати від останніх інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

14. Для підготовки та внесення Управлінням подань щодо визначення осіб для призначення грошових виплат суб’єкти сфери фізичної культури і спорту надають до Управління відповідне клопотання, до якого додають наступні документи:
- заяву кандидата про отримання грошової виплати;
- згоду на обробку персональних даних для реалізації цього Положення; 
- характеристики кандидата;
- завірені належним чином копії протоколів змагань або інші документи, які підтверджують спортивні досягнення кандидата, його статус та відповідність вимогам, наведеним у цьому Положенні;
- копію паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження (для неповнолітніх);
- заяву батьків кандидата про згоду на призначення грошової виплати (для неповнолітніх);
- копію паспорта громадянина України або батьків кандидата (для неповнолітніх);
- копію довідки про присвоєння кандидату реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- індивідуальний план спортивної підготовки кандидата на рік, якому призначатиметься грошова виплата (окрім кандидатів, які претендують на отримання грошової виплати, передбаченої підпунктами «в» та «г» пункту 3 Положення);
- документи, які підтверджують зарахування (включення) спортсмена до Олімпійського резерву України або збірної команди України (основний склад, кандидати, резерв) (для кандидатів, які претендують на отримання грошової виплати, передбаченої підпунктом «б» пункту 3 Положення).

15. Особи, які отримують грошові виплати, повинні мати громадянство України, мешкати, бути зареєстрованими, тренуватися або тренувати (за  виключенням ветеранів фізичної культури та спорту)  у місті Одесі.

16. Кандидату одночасно може призначатись не більше однієї грошової виплати.

17. Управління розглядає отримані клопотання про призначення грошових виплат та, у разі відповідності їх Положенню, не пізніше 5-ти днів вносить відповідне подання до Комісії. 
У випадку, якщо клопотання або додані до нього документи не відповідають цьому Положенню, Управління інформує суб’єкта його подання про таку невідповідність протягом 5-ти днів з моменту отримання.

18. Комісія розглядає всі подання про призначення грошових виплат, внесені Управлінням, до дня проведення відповідного засідання з визначення осіб, яким призначатимуться грошові виплати. Якщо до Комісії надійшла кількість подань про призначення грошових виплат у кількості, що перевищує кількість грошових виплат, які можуть бути призначені відповідно до цього Положення, перевага надається кандидатам, які мають найбільші досягнення та найкращі результати у сфері фізичної культури та спорту, за сукупністю таких досягнень та результатів протягом поточного року.

19. Особи, які отримують грошові виплати, можуть бути позбавлені таких виплат у разі:
а)  порушення навчально-тренувального процесу;
б) дискваліфікації;
в) виключення зі збірної України та/або Олімпійського резерву; 
г) припинення виступів спортсмена за Україну та/або місто Одесу;
д) позбавлення громадянства України та/або зміни місця проживання із вибуттям за межі міста Одеси;
е) виявлення невідповідності осіб, що отримують грошові виплати, вимогам цього Положення. 
Виплата грошових виплат може бути припинена у зв’язку зі смертю особи, якій призначена грошова виплата, а також за власним бажання особи, якій призначена грошова виплата. 

20. З метою перевірки відповідності цьому Положенню осіб, які отримують грошові виплати, Управління не рідше ніж раз на три місяці запитує від суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, за клопотаннями яких призначені грошові виплати, інформацію про відповідність цьому Положенню осіб, які отримують відповідні виплати. 

21. У разі виявлення обставин,  зазначених у пункті 19 цього Положення, Управління інформує про них Комісію у тижневий термін з моменту їх виявлення. 

22. Голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії, у тижневий строк після отримання інформації, зазначеної в пункті 21 Положення, скликає засідання Комісії для розгляду питання щодо позбавлення грошових виплат або припинення їх сплати. 

23. У разі позбавлення осіб грошових виплат або припинення їх сплати з підстав, зазначених у цьому Положенні, Комісія за поданням Управління, внесеним в порядку, визначеному цим Положенням, може призначити відповідну грошову виплату іншому кандидату. 

24. Припинення сплати грошової виплати здійснюється з місяця, наступного за місяцем, у якому набрало законної сили розпорядження міського голови про позбавлення грошової виплати.

25. Призначення грошової виплати, визначеної на позачерговому засіданні Комісії, здійснюється з місяця, наступного за місяцем, у якому набрало законної сили розпорядження міського голови про призначення грошової виплати.

26. Сплата грошових виплат здійснюється через Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». 



                                                                                             
Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко








