Розпорядження
Одеського міського голови
№ 134 від 27.02.2017р.

Про заснування муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                 в Україні», з метою стимулювання та підтримки перспективних спортсменів міста Одеси, закріплення статусу міста Одеси як значного спортивного центру України, в якому велика увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту:

       	1. Встановити з 01 січня 2017 року щорічну муніципальну премію Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси.

       	2. Затвердити Положення про порядок встановлення щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси (додаток 1).

3. Затвердити кошторис на виплату щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси (додаток 2).

        	4. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради щорічно при формуванні бюджетного запиту по галузі «Фізична культура і спорт» передбачати видатки на виплату щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси.

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради проводити фінансування щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси у межах бюджетних призначень, затверджених по галузі «Фізична культура і спорт» у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.

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

                                                                                         Г. Труханов
 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 27.02.2017р. № 134

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси

1. Положення про порядок встановлення щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси  (далі – Положення) розроблено з метою стимулювання розвитку фізичної культури та спорту у місті Одесі, заохочення спортсменів міста Одеси до участі і здобуття винагород на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх, міжнародних та національних спортивних змаганнях.

2.  Муніципальна премія Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси (далі – муніципальна премія) призначається розпорядженням міського голови за підсумками результатів участі в Олімпійських, Паролімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах, Кубках світу та Європи, Всесвітніх та Європейських іграх, чемпіонатах України, виходячи з їх спортивних досягнень за минулий рік.

3. Муніципальна премія призначається в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на відповідні цілі:
- кращим спортсменам міста Одеси за підсумками року з олімпійських та неолімпійських видів спорту у розмірі 5 000 грн (до 40 осіб);
- кращій спортивній команді міста Одеси (основний склад) за підсумками року з олімпійського або неолімпійського виду спорту                               у розмірі 20 000 грн (одна команда).
Виплати муніципальної премії здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4. Кандидатури осіб та команд для призначення муніципальної премії подаються до управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради (далі – Управління) федераціями з видів спорту, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території міста Одеси та Одеської області більше двох років з моменту державної реєстрації.

	5. Муніципальна премія призначається лише одному спортсмену з кожного виду спорту. 
	Управління здійснює координацію відбору кандидатур осіб та команд, які надаються федераціями з видів спорту на призначення муніципальної премії,  відповідно до вимог цього Положення.

6. Для призначення муніципальної премії кращим спортсменам міста Одеси за підсумками року з олімпійських та неолімпійських видів спорту федераціями з видів спорту до Управління подаються наступні документи:
- подання від федерації з виду спорту;
- характеристика кандидата;
- завірені належним чином копії протоколів змагань або інші документи, які підтверджують спортивні досягнення кандидата;
- копія паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження (для неповнолітніх);
- копія довідки про присвоєння кандидату реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- згода на обробку персональних даних для реалізації цього Положення. 

7. Для призначення муніципальної премії кращій спортивній команді міста Одеси (основний склад) за підсумками року федераціями з видів спорту до Управління подаються наступні документи:
- подання від федерації з виду спорту;
- спортивна характеристика команди;
- завірені належним чином копії протоколів змагань або інші документи, які підтверджують спортивні досягнення команди;
- копії паспортів громадянина України та/або свідоцтв про народження (для неповнолітніх) всіх членів команди (основного складу);
- копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків всіх членів команди (основного складу);
- згода на обробку персональних даних всіх членів команди (основного складу) для реалізації цього Положення. 

8. Документи, передбачені пунктами 6 та 7 цього Положення, подаються федераціями з видів спорту до закінчення року, що оцінюється.
Відповідальність за достовірність інформації у документах, передбачених пунктами 6 та 7 цього Положення, покладається на федерації з видів спорту.

9. Особи, які отримують муніципальну премію, повинні мати громадянство України, мешкати, бути зареєстрованими у місті Одесі. Для кращої спортивної команди ця вимога поширюється не менше ніж на 50% членів основного складу команди. 

10. Кандидату одночасно може призначатись не більше однієї муніципальної премії.

	11. Управління після прийому та розгляду документів формує список кращих спортсменів, виходячи з кількості осіб, передбаченої пунктом 3 цього Положення, та надає його на розгляд міського голови або  заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків до кінця I кварталу поточного року.

12. Вручення муніципальної премії здійснюється в урочистій обстановці особисто міським головою або заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків не пізніше І кварталу поточного року.
	
Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами 					                   З. Цвірінько 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 27.02.2017р.
№ 134


КОШТОРИС
на виплату щорічної муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» для кращих спортсменів міста Одеси


№
Муніципальна премія призначається
Розмір премії
(грн)
Кількість отримувачів

Річний фонд (грн)
1.
Кращим спортсменам міста Одеси за підсумками року з олімпійських та неолімпійських видів спорту
5 000 
40 
200 000 
2.
Кращій спортивній команді міста Одеси (основний склад) за підсумками року з олімпійського або неолімпійського виду спорту
20 000 
1
20 000
         Всього
220 000






Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами 					                   З. Цвірінько 



