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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

13 Листопада 2018 року                                                    Cєвєродонецьк                                                                            № 912

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ 
ГРОШОВИХ ВИНАГОРОД ЗА РАХУНОК КОШТІВ ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ СПОРТСМЕНАМ ТА ТРЕНЕРАМ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідно до статті 6, пункту 6 частини першої статті 13, 
статей 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміні-
страції» (із змінами), абзацу третього частини першої статті 
1, пунктів 4, 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації» (із змінами), з метою реа-
лізації  Регіональної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки, затвердже-
ної розпорядженням голови обласної державної адміністра-
ції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 15 лютого 2017 року № 75 (із змінами), та необхідністю 
відзначення спортсменів і тренерів Луганської області, які 
мають високі досягнення на міжнародних змаганнях, під-
вищення їх соціального захисту зобов’язую:

1. Затвердити Порядок призначення та виплати грошових 
винагород за рахунок коштів обласного бюджету спортс-
менам та тренерам Луганської області, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційно-
го опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської облас-
ної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити 
опублікування цього розпорядження в офіційних друкова-
них виданнях обласної державної адміністрації – обласної 
військово-цивільної адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації – керівника об-
ласної військово-цивільної адміністрації від 09 листопа-
да 2016 року № 660 «Про затвердження Порядку виплати 
винагород спортсменам області – чемпіонам та призерам 
Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та 
їх тренерам», зареєстроване у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області                 16 листо-
пада 2016 року за № 68/1578.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по-
класти на заступника голови обласної державної адміні-
страції Лішик О.П.

В. о. голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації   

Ю. КЛИМЕНКО

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

5 грудня 2018 року №125/1881

Порядок призначення та виплати
грошових винагород за рахунок коштів обласного  
бюджету  спортсменам та тренерам Луганської області 

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови 
обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово- цивільної 
адміністрації   13 листопада 2018 р. № 912

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та ви-
плати грошових винагород за рахунок коштів обласного 
бюджету (далі – винагороди) спортсменам та тренерам 
Луганської області у рамках реалізації  Регіональної ці-
льової соціальної програми розвитку фізичної культури 
та спорту на 2017-2020 роки, затвердженої розпоряджен-
ням голови обласної державної адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації  від 15 лютого 
2017 року № 75 (із змінами).

2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету 
є управління молоді та спорту Луганської обласної дер-
жавної адміністрації (далі – Управління). 

3. Винагороди виплачуються спортсменам Луганської 
області у складі збірних команд України  (далі – спортс-
мени), які посіли перше-третє місце на міжнародних 
змаганнях, включених до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 
(Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, 
чемпіонатах світу та Європи серед дорослих з олімпій-
ських та неолімпійських видів спорту) (далі – змагання), 
та їх тренерам, що увійшли до складу збірних команд 
України від Луганської області на момент проведення 
змагань, (далі – тренери) у межах граничних розмірів ви-
нагород, що додаються.

4. Якщо спортсмен на змаганні посів декілька місць у 
командному, ігровому, індивідуальному видах спорту, до 
розміру винагороди за найвище місце додається 20 відсо-
тків від розміру винагороди за кожне наступне місце або 
тотожне зайнятому ним.

Винагорода за перше-третє місце спортсменам з пауер-
ліфтингу та важкої атлетики здійснюється у розмірі 100 
відсотків за сумою триборства та двоборства відповід-
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но (загальний результат змагань). Винагороди за зайняті 
ними місця в окремих вправах не виплачуються.

5. У командних видах спорту винагороди спортсменам 
виплачуються за умови їх включення до заявочного листа 
стартового протоколу змагань і проведення ними не мен-
ше ніж 50 відсотків  ігор за календарем змагань.

6. Винагороди виплачуються, якщо у змаганнях серед 
дорослих з олімпійських та неолімпійських видів спор-
ту брали участь спортсмени (команди) не менше як з 12 
країн – учасниць чемпіонату світу та 10 країн – учасниць 
чемпіонату Європи.

7. Тренерам виплачуються винагороди у таких розмі-
рах:

в індивідуальних видах спорту – не більш як 50 відсо-
тків від фактичної суми винагороди спортсмена, отрима-
ної ним за перше, друге або третє місце на змаганнях; 

у командних видах спорту – не більш як 50 відсотків 
від загальної суми винагороди, отриманої  спортсменами, 
у межах максимальної винагороди одного із спортсменів. 

Якщо спортсмен посів декілька місць на змаганнях, 
тренеру (тренерам) виплачується винагорода за найвище 
із зайнятих спортсменом місць або за одне з тотожних 
місць.

У разі підготовки спортсмена (команди) до участі у зма-
ганнях декількома тренерами, винагорода розподіляється 
між ними рівними частинами.

Якщо тренер здійснює підготовку кількох спортсменів, 
винагорода йому виплачується за сукупним результатом 
отриманих ними винагород, але не більш як 100 відсотків 
від найбільшої винагороди  одного із спортсменів.

8. Списки спортсменів і тренерів формує Управління  

на підставі інформації Луганської обласної школи вищої 
спортивної майстерності, комунального закладу «Луган-
ський регіональний центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт» або за поданням федерацій з видів 
спорту, визнаних в Україні, в установленому законодав-
ством порядку.

9. Управління для підтвердження результатів спортс-
менів та розгляду питання призначення їм винагород має 
право одержувати необхідну інформацію та документи у 
порядку, встановленому чинним законодавством.

10. Списки спортсменів і тренерів із зазначенням роз-
мірів винагород затверджуються розпорядженням голо-
ви обласної державної адміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації.

11. Персональні дані осіб зберігаються, обробляються 
та використовуються відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних».

12. Винагорода виплачується Управлінням у місячний 
строк після затвердження списків спортсменів та трене-
рів у межах та за рахунок коштів, обласного бюджету на 
відповідний рік.

Із загальної суми винагороди утримуються податки, 
збори та інші обов’язкові платежі у порядку і розмірах, 
встановлених чинним законодавством.

13. Виплата винагород  за результатами  змагань, що 
проводяться на комерційній основі, забороняється. 

Начальник управління 
молоді та спорту
Луганської обласної 
державної адміністрації                                     А. ВОЛОХОВ

Додаток до Порядку призначення 
та виплати грошових винагород 

за рахунок коштів обласногобюджету 
спортсменам та тренерам 

Луганської області
(пункт 3)
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

19 Листопада 2018 року                                                    Cєвєродонецьк                                                                            № 928

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА СТАЖУВАННЯ У ЛИСИЧАНСЬКІЙ 
КОМУНАЛЬНІЙ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІЙ УСТАНОВІ ЦЕНТРАЛ-

НА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ТИТОВА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИ 
ДЕРЖАВНІ ВИЩІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (із змінами), керуючись пунктом 
12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), абзацом 
третім пункту 30 розділу I Переліку платних послуг, які 
надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 ве-
ресня 1996 року № 1138 (із змінами), з метою підвищення 
рівня практичної підготовки лікарів-інтернів, їх професій-
ної готовності до самостійної лікарської діяльності та необ-
хідністю встановлення економічно обґрунтованих тарифів 
на їх стажування зобов’язую:

1. Встановити тарифи на стажування у Лисичанській ко-
мунальній лікувально-профілактичній установі Центральна 
міська лікарня імені Титова лікарів-інтернів, які закінчили 

державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту 
(додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської облас-
ної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити 
опублікування цього  розпорядження 

в офіційних друкованих виданнях обласної державної ад-
міністрації – обласної військово-цивільної адміністрації.

В. о. голови обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації            С. ФІЛЬ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

3 грудня 2018 року №119/1875
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Додаток до розпорядження голови облас-
ної державної адміністрації – керівника об-

ласної військово-цивільної адміністрації
19 листопада 2018 р.  № 928

Тарифи на стажування у Лисичанській комунальній 
лікувально-профілактичній установі Центральна 
міська лікарня імені Титова лікарів-інтернів, 
які закінчили державні вищі медичні заклади освіти 
на умовах контракту

В. о. директора Департаменту 
економічного розвитку, 
торгівлі та туризму Луганської
обласної державної адміністрації                                                                                                               Є. СКІРТАЧ


