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ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

Мета Програми 

Міська  цільова соціальна програма розвитку фізичної культури, молодіжної 

політики та спорту на 2021 рік (далі – Програма) – це комплекс заходів, які спрямовані на 

підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури, молоді та  

спорту. 

Реалізація Програми забезпечить: 

– створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить 

процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти 

на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень; 

– створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації 

молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів 

громадянського суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування, 

сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді. 

Метою Програми є: 

– формування здорового способу життя, орієнтація громадян на поетапне формування 

ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та 

гуманістичних засадах; 

– створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, 

досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовки, задоволення 

спортивних видовищних запитів населення; 

– максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення 

обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень. 

– максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, вихованню у неї 

почуття громадянської самосвідомості та патріотизму, бажанню активно сприяти 

утвердженню державності в Україні; 

– сприяння реалізації творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення й 

самореалізації її особистості , формування морально-правової культури та профілактики 

негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищах; 

– подолання соціально-політичної апатії молоді , створення сприятливих умов для її 

повноцінної соціалізації та активного залучення до соціально-економічного, політичного 

та культурного життя громади; 

– розкриття особливостей життєдіяльності молоді, підготовка до роботи в умовах 

конкуренції та зростаючого безробіття; 

– забезпечення прав молодих громадян і встановлення для них гарантій та необхідної 

соціальної підтримки у сфері освіти, праці та зайнятості, сприяння підприємницькій 

діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та життєвих цілей різних 

соціальних груп молоді; 

– підтримка молодої сім'ї, талановитої та обдарованої молоді, інститутів громадянського 

суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування. 

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку сфери фізичної культури, 

молоді та спорту в державі, результатів попереднього етапу реалізації галузі на 

Надвірнянщині. 



Основні завдання Програми 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 

– удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

– формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами; 

– підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб до 

резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів 

на етапах багаторічної підготовки; 

– збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх 

використання та будівництво сучасних спортивних споруд;  

– удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, запровадження 

ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, методичного та 

інформаційного забезпечення; 

– підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та 

дефлімпійського руху; 

– залучення  до здорового способу життя переважної частини молоді; 

– формування патріотизму й громадянськості молоді; 

– зниження рівня молодіжної злочинності; 

–  інтеграція української молоді у світове та європейське молодіжне співтовариство. 

Очікувані  результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить забезпечити:  

– розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і 

ринкових відносин;  

– залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом 

до 15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді; 

– підвищення рівня залучення громадян  до занять фізичною культурою та спортом до 15 

відсотків від загальної кількості населення Надвірнянської міської територіальної 

громади; 

– покращення стану матеріально-технічної бази;  

– належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності; 

– сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної політики в 

територіальній громаді, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та 

розвитку молоді; 

– формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих 

моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму 

та національної самосвідомості; 

– залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу, 

сприяння розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, посилення роботи 

творчих спілок та об'єднань, клубів за інтересами, розвиток сучасної індустрії дозвілля 

молоді; 

– створення умов для поліпшення здоров'я молоді, посилення профілактичної роботи щодо 

запобігання наркоманії, захворюванню на ВІЛ/СНІД , охоплення молоді рухом за 

здоровий спосіб життя , заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине 

на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя; 

– активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності, 

створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і 

громадськості у сфері молодіжної політики, зміцнення матеріальної бази та розширення 

фінансування програм інститутів громадянського суспільства, а також програм і заходів 

стосовно дітей, молоді та молодих сімей; 

– зміцнення і стабілізація структури органів державної влади, які займаються розв’язанням 

молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів фінансування програм у молодіжній 

сфері; 



– створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу 

інститутів громадянського суспільства до засобів масової інформації, відпрацювання 

механізму впровадження соціальної реклами у молодіжній сфері. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,  інших  

джерел фінансування не заборонених законодавством. 

Видатки на підтримку заходів,  здійснюваних  на виконання Програми, 

передбачаються в місцевому бюджеті на 2021 рік.   

Управління і контроль за ходом виконання Програми 

Управління і контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ молоді та 

спорту міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, 

раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи виконання 

Програми. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань освіти, соціального захисту,  

охорони здоров'я, культури і спорту                                    Гундяк Я.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми розвитку фізичної культури і 

спорту, молодіжної політики Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики 

Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік  

1. Ініціатор розроблення Програми: відділ молоді та спорту міської ради. 

2. Розробник Програми: відділ молоді та спорту міської ради. 

3. Термін реалізації Програми: впродовж 2021 року. 

4. Етапи фінансування Програми: впродовж 2021 року. 

5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

місцевий бюджет обласний бюджет інші джерела 

1665,00 1455,00 - 210,00 

6. Очікувані результати виконання Програми:  

- розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і 

ринкових відносин; залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом до 15 відсотків від загальної кількості учнівської молоді; підвищення 

рівня залучення громадян  до занять фізичною культурою та спортом до 15 відсотків від 

загальної кількості населення Надвірнянської міської територіальної громади ;  

- покращення стану матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту; 

якісний підбір кадрів відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня; належні умови для 

більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.  

- підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики, посилення 

практичної діяльності органів державної влади в цій сфері, інститутів громадянського 

суспільства, органів молодіжного та студентського самоврядування, що сприятимуть 

повноцінному розвиткові молоді Надвірнянської міської територіальної громади, ширшого 

залучення її до процесів перетворень у країні. 

 

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця, наступного за 

звітним періодом. 

 

Замовник Програми: 

Відділ молоді та спорту міської ради                                    Завадський В.В. 

 

Керівник Програми: 

Заступник міського голови 

з питань освіти, соціального захисту,  

охорони здоров'я, культури і спорту                                    Гундяк Я.В.



Додаток 2 до Програми розвитку фізичної культури і 

спорту, молодіжної політики Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

Основні пріоритети та напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування  

Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

Розділ 1.  Підтримка та розвиток фізкультурно-спортивних громадських організацій, федерацій та клубів, 

проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, преміювання.  

№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавець Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Всього: В т.ч. за джерелами 

фінансування 

Місцевий 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Інші 

джерела 

1.1 ГО Футбольний клуб «Бескид» відділ молоді та спорту  протягом 

року 

760,00 610,00 - 150,0 

(Районний 

бюджет) 

1.2 ГО Федерація спортивного та бойового самбо 

Івано-Франківської області (Надвірнянська 

районна федерація спортивного та бойового 

самбо) 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

78,00 78,00   

1.3 Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 

школа (СДЮШСОР) профкому ПАТ 

«Нафтохімік Прикарпаття» 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

40,00 40,00   

1.4 ГО Колективно-спортивний молодіжний клуб 

«Едельвейс» 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

56,00 56,00   

1.5 Придбання спортивного інвентаря та 

спортивної форми для ГО Студентський 

спортивний клуб «Автомобіліст» 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

5,00 5,00   

1.6 Придбання спортивного інвентаря та 

спортивної форми для ГО Надвірнянський 

туристично-інформаційний центр 

(велосипедний клуб «Срібний ніпель») 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

3,00 3,00   

1.7 Придбання спортивного інвентаря та відділ молоді та спорту протягом 3,00 3,00   



спортивної форми для ГО Ліцейний 

молодіжний-спортивний клуб Прикарпатський 

військово-спортивний ліцей 

року 

1.8  ГО Федерація пляжного волейболу 

 Надвірнянського району 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

5,00 5,00   

1.9 ГО Спортивний клуб Карпати – Надвірна відділ молоді та спорту протягом 

року 

15,00 15,00   

1.10 ГО Надвірнянський шахово-шашковий клуб 

Інтелект 

відділ молоді та спорту  протягом 

року 

21,00 21,00   

1.11 ГО Спортивний клуб «Дух дзюдо» відділ молоді та спорту протягом 

року 

25,00 25,00   

1.12 ГО Атлетичний клуб Метрофлекс відділ молоді та спорту протягом 

року 

10,00 10,00   

1.13 ГО Федерація волейболу Надвірнянського 

Району 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

5,00 5,00   

1.14 Придбання спортивного інвентаря та 

спортивної форми для ГО Федерація 

настільного тенісу 

Надвірнянського району 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

3,00 3,00   

1.15 Громадська спілка Надвірнянська районна 

асоціація футболу 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

10,00 10,00   

1.16 ГО Футбольний клуб Надвірна відділ молоді та спорту протягом 

року 

35,00 35,00   

1.17 ГО Спортивно-оздоровчий туризм відділ молоді та спорту протягом 

року 

5,00 5,00   

1.18. Організація та проведення любительських 

змагань категорії крос кантрі (велосипедні 

змагання) – ГО Велосипедистів любителів 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

5,00 5,00   

1.19 ГО Надвірна – Баскетбол відділ молоді та спорту протягом 

року 

10,00 10,00   

1.20 Організація та проведення спортивного 

військово-патріотичного квесту 

«Листопадовий зрив» в м. Надвірна  

відділ молоді та спорту протягом 

року 

20,00 20,00   



1.21 Верхньомайданського старостинського округу 

- Внесок за участь у чемпіонаті району з 

футболу на рахунок  районної федерації  

футболу – 7,0 тис. грн. 

- Придбання спортінвентарю – 15,0 тис. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

22,00 22,00   

1.22 Гвіздського старостинського округу 

- Внесок за участь у чемпіонаті району з 

футболу на рахунок  районної федерації  

футболу – 13,0 тис. грн. 

- Добові учасникам змагань – 9,0 тис. грн. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

22,00 22,00   

1.23 Краснянського старостинського округу 

- Внесок за участь у чемпіонаті району з 

футболу на рахунок  районної федерації  

футболу – 13,0 тис. грн. 

- Добові учасникам змагань – 14,0 тис. грн. 

- Придбання спортінвентарю – 5,0 тис. грн. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

32,00 32,00   

1.24 Ліснотарновицького старостинського округу 

- Внесок за участь у чемпіонаті району з 

футболу на рахунок  районної федерації  

футболу – 17,5 тис. грн. 

- Добові учасникам змагань – 9,0 тис. грн. 

- Придбання спортінвентарю – 7,0 тис. грн. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

33,50 33,50   

1.25 Лоївського старостинського округу 

- Придбання спортінвентарю – 11,5 тис. грн. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

11,50 11,50   

1.26 Молодківського старостинського округу 

- Придбання спортінвентарю – 11,5 тис. грн. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

11,50 11,50   

1.27 Назавизівського старостинського округу 

- Внесок за участь у чемпіонаті району з 

футболу на рахунок  районної федерації  

футболу – 17,5 тис. грн. 

- Добові учасникам змагань – 9,0 тис. грн. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

26,50 26,50   

1.28 Парищенського старостинського округу 

- Внесок за участь у чемпіонаті району з 

футболу на рахунок  районної федерації  

відділ молоді та спорту протягом 

року 

26,50 26,50   



футболу – 17,5 тис. грн. 

- Добові учасникам змагань – 9,0 тис. грн. 

1.29 Стримбівського старостинського округу 

- Придбання спортінвентарю – 11,5 тис. грн. 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

11,50 11,50   

2. Проведення навчально-тренувальних зборів та 

змагань 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

46,00 46,00   

3. Придбання спортивного інвентарю відділ молоді та спорту протягом 

року 

95,00 95,00   

4. Преміювання кращих спортсменів та тренерів 

за високі досягнення 

відділ молоді та спорту протягом 

року 

100,00 100,00   

5. Організація та проведення Дня фізичної 

культури і спорту 

 

відділ молоді та спорту вересень 

2021р. 

20,00 20,00   

6. Придбання спортивного інвентарю для 

закладів загальної середньої освіти 

Надвірнянської міської територіальної 

громади 

відділ молоді та спорту листопад - 

грудень 

2021 р 

60,00   60,0 тис. 

грн. 

(Районний 

бюджет) 

 Разом за розділом 1:   1632,00 1422,00  210,00 

 

Розділ 2. Формування національної самосвідомості та патріотичне виховання молоді. 

2.1 Участь у міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, районних  молодіжних, 

патріотичних, науково-пізнавальних, 

культурно-масових, програмах, акціях, 

екскурсіях, таборах, семінарах, форумах, 

лекціях та інших  заходах. (оренда 

транспорту, відрядні) 

відділ молоді та спорту, 

офіс соціальних служб 

протягом 

року 

15,00 15,00   

2.2 Проведення міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, районних  патріотичних, 

молодіжних,науково-пізнавальних, культурно-

масових ігор-квестів,  програм, акцій, 

екскурсій, таборів, семінарів, форумів, лекцій 

відділ молоді та спорту, 

офіс соціальних служб 

протягом 

року 

15,00 15,00   



та інших заходів (придбання призів, 

інвентарю) 

 Разом за розділом 2:   30,00 30,00   

 

Розділ 3. Формування правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, 

пропаганда здорового способу життя. 

3.1 Організація та проведення міських акцій, 

флешмобів, фестивалів, форумів, 

конференцій,  конкурсів, "круглих столів", 

виставок, семінарів, тренінгів з питань 

формування здорового способу життя  

відділ молоді та спорту, 

офіс соціальних служб 

протягом 

року 

- -   

3.2 Виготовлення та розповсюдження 

рекламних роликів, відеофільмів, соціальної 

реклами з питань профілактики негативних 

явищ в молодіжному середовищі та 

пропаганди здорового способу життя 

(зйомка, відео роликів, виготовлення 

календарів, наліпок, брошур, буклетів, 

соціальної реклами) 

відділ молоді та спорту, 

офіс соціальних служб 

 

протягом 

року 

3,00 3,00   

 Разом за розділом 3:  протягом 

року 

3,00 3,00   

 Разом за програмою:   1665,00 1455,00  210,00 

 
Заступник міського голови 

з питань освіти, соціального захисту,  

охорони здоров'я, культури і спорту                                                         Гундяк Я.В. 

   

           



Додаток 3 до Програми розвитку фізичної культури 

і спорту, молодіжної політики Надвірнянської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Положення 

про стипендії та преміювання міською радою спортсменів 

Надвірнянської міської територіальної громади за високі досягнення в чемпіонатах 

(юнаки, кадети, юніори, молодь, дорослі)  

та Кубках України, Європи, світу, Європейських Ігор, Всесвітніх Ігор 

 та Олімпійських Ігор 

 

1. Стипендіатами можуть бути учні ДЮСШ та СДЮШОР, які в поточному році 

стали переможцями та призерами чемпіонатів та Кубків України, Європи, світу, 

Олімпійських Ігор та дають залікові очки Надвірнянській міській територіальній 

громаді;  

2. Стипендії призначаються в номінаціях « Олімпієць Надвірнянщини», «Спорт 

вищих досягнень»; 

3. Список спортсменів про надання стипендій розглядається в кінці року та 

подається відділом у справах молоді та спорту міської ради з подальшим 

обговоренням  депутатської комісії, яка в свою чергу готує подання на міську 

раду; 

4. Стипендії встановлюються рішенням сесії міської ради і призначаються терміном 

до одного року з січня наступного року, при умові, що спортсмен не припиняє 

спортивні виступи на змаганнях; 

5. Призначити двохступеневу стипендію у номінації «Олімпієць 

Надвірнянщини» - 1 – 5 місце на Олімпійських Іграх (один раз на 4 роки): 

Перша стипендія – 10000 гривень х 12 місяців =120000 гривень; 

Друга стипендія – 5000 гривень х 12 місяців = 60000 гривень; 

6. Призначити п’ятиступеневу стипендію у номінації «Спорт вищих досягнень» 

- 1 – 5 місце при підведенні річного результату Кубків, чемпіонатів (юнаки, 

кадети, юніори, молодь, дорослі) України, Європи, світу, Європейських Ігор, 

Всесвітніх Ігор  та виведення рейтингу спортсменів (таблиця очок додається ). 

Перша стипендія – 1500 гривень х 12 місяців =18000 гривень; 

Друга стипендія – 1200 гривень х 12 місяців = 14400 гривень; 

Третя стипендія – 1000 гривень х 12 місяців = 12000 гривень; 

Четверта стипендія – 800 гривень х 12 місяців = 9600 гривень; 

П'ята стипендія – 600 гривень х 12 місяців = 7200 гривень. 

7. Виплата стипендій може бути припинена рішенням міської ради за поданням 

відділу у справах молоді та спорту міської ради або постійної комісії міської ради 

з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту. 

8. Преміювання чемпіонів та призерів чемпіонатів, Кубків України, Європи, світу, 

Європейських Ігор, Всесвітніх Ігор та Олімпійських Ігор, тренерів за підготовку 

спортсменів додається ; 

9.  Стипендії та премії виплачуються за рахунок коштів міського бюджету 

передбачених у видатках на Програму розвитку фізичної культури і спорту, 

молодіжної політики Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Преміювання  

спортсменів Надвірнянської міської територіальної громади 

за високі спортивні досягнення в чемпіонатах, Кубках України, Європи, світу, 

Європейських Іграх, Всесвітніх Іграх та Олімпійських Іграх 
№ 

з/п 

Назва змагань Зайняте місце Сума (грн.) 

Спортсмен  тренер за 

підготовку 

1. Чемпіонат України 

(юнаки, кадети) 

 

1 500,00  250,00 

2 300,00 150,00 

3 200,00 100,00 

2. Чемпіонат України 

(юніори, молодь) 

 

1 800,00 400,00 

2 600,00 300,00 

3 400,00 200,00 

3. Чемпіонат України 

(дорослі) 

 

1 1000,00 500,00 

2 800,00 400,00 

3 600,00 300,00 

4. Кубок України 1 900,00 450,00 

2 700,00 350,00 

3 500,00 250,00 

5. Чемпіонат Європи 

(юнаки, кадети) 

 

1 1000,00 500,00 

2 800,00 400,00 

3 600,00 300,00 

6. Чемпіонат Європи 

(юніори, молодь) 

 

1 2000,00 1000,00 

2 1500,00 750,00 

3 1000,00 500,00 

7. Чемпіонат Європи 

(дорослі) 

 

1 4000,00 2000 

2 3000,00 1500 

3 2000,00 1000 

8. Кубок Європи 

 

1 2500,00 1250,00 

2 2000,00 1000,00 

3 1500,00 750,00 

7. Чемпіонат світу 

(юнаки, кадети) 

 

1 3000,00 1500,00 

2 2500,00 1250,00 

3 2000,00 1000,00 

8. Чемпіонат світу 

(юніори, молодь) 

 

1 3500,00 1750,00 

2 3000,00 1500,00 

3 2500,00 1250,00 

9. Чемпіонат світу 

(дорослі) 

 

1 7000,00 3500,00 

2 5000,00 2500,00 

3 3000,00 1500,00 

10. Кубок світу 

 

 

1 5000,00 2500,00 

2 3000,00 1500,00 

3 2000,00 1000,00 

11. Європейські Ігри 

 

 

1 10000,00 5000,00 

2 7000,00 3500,00 

3 5000,00 2500,00 

12. Всесвітні Ігри 

 

 

1 15000,00 7500,00 

2 10000,00 5000,00 

3 7000,00 3500,00 

13. Олімпійські Ігри 

 

 

1 100000,00 50000,00 

2 70000,00 35000,00 

3 50000,00 25000,00 

 



Таблиця 

нарахування очок 

для визначення рейтингу спортсменів 

 

Чемпіонат України (юнаки,кадети): 

1 місце – 75 очок 

2 місце – 60  

3 місце - 50 

 

Європи: 

 750 очок 

625  

500  

Світу: 

1500 очок 

1250 

1000 

 

Чемпіонат України (юніори,молодь): 

1 місце – 150 очок 

2 місце - 125 

3 місце - 100 

 

Європи: 

1500 очок 

1250 

1000 

Світу: 

3000 очок 

2500 

2000 

Чемпіонат України (дорослі): 

1 місце – 300 очок 

2 місце – 250 

3 місце – 200 

 

Європи: 

3000 очок 

2500 

2000 

Світу: 

6000 очок 

5000 

4000 

Кубок України: 

1 місце – 150 очок 

2 місце – 125 

3 місце – 100 

Європи: 

1000 очок 

750 

500 

Світу: 

2000 очок 

1500 

1000 

Всесвітні Ігри: 

1 місце – 9000 

2 місце – 7500 

3 місце – 6000 

  

 

 Офіційні міжнародні турніри групи А, які є в календарі змагань для збірної команди 

України та турніри «Гран Прі» : 

 

Міжнародні турніри групи А: 

1 місце – 1000 очок 

2 місце – 750  

3 місце – 500  

Турніри «Гран Прі»: 

1 місце – 3000 очок 

2 місце – 2500  

3 місце – 2000   

 

Для визначення рейтингу спортсмена очки нараховуються за зайняті місця в 

вищевказаних змаганнях на протязі поточного року. Сума очок нарахована в кінці року дає 

право претендувати спортсмену на стипендію в наступному році, при умові, що він 

продовжує виступати на змаганнях. 

 

 
Заступник міського голови 

з питань освіти, соціального захисту,  

охорони здоров'я, культури і спорту                                    Гундяк Я.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


