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Порядок
розподілу коштів, що виділяються на фінансування спортивної
діяльності за видами спорту в Сумському державному університеті
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм фінансування спортивної діяльності за
видами спорту в Сумському державному університеті (далі – СумДУ,
університет).
1.2. Мета цього Порядку – визначити прозорий механізм розподілу коштів
спеціального фонду університету, що виділяються на фінансування спортивної
діяльності за видами спорту на відповідний рік (далі – кошти, розподіл коштів),
базуючись на показниках результативності спортсменів на змаганнях
відповідних рівнів, представництва університету в цих змаганнях,
профорієнтаційної активності тренерів та представників команд, ефективності
роботи щодо залучення спонсорських коштів на фінансування відповідних видів
спорту.
1.3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку:
Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів університету (далі – Єдиний календарний план)– документ, у якому на
відповідний рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо
забезпечення проведення відповідних заходів за видами спорту, затверджений
ректором університету.
Вид спорту – різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з
дотриманням визначених правил
Групи видів спорту – групи, що об’єднують види спорту в залежності від
сезонності та значення особистої першості в змагальній діяльності, а саме
• індивідуальні літні види спорту;
• індивідуальні зимові види спорту;
• командні ігрові види спорту;
Масовість виду спорту – показник, що визначається кількістю осіб, які
займаються цим видом спорту.
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Вид спорту, що розвивається – вид спорту, термін культивування якого в
університеті не перевищує чотири роки.
Плановий рік – означає період, який складається з дванадцяти (12) місяців і
починається в вересні поточного року і закінчується в серпні наступного року.
Кошти, що виділяються на фінансування спортивної діяльності – кошти,
що включають наступні видатки університету:
• фонд оплати праці тренерів, помічників тренерів, представників команд
та фахівців спортивного клубу університету, що супроводжують
відповідний вид спорту;
• витрати на утримання спортивних об’єктів, на яких відбувається
тренувальний процес та змагання;
• закупівля спортивного одягу та спортивного взуття;
• закупівля спортивного обладнання та інвентарю;
• організаційні внески за участь в чемпіонатах, турнірах тощо;
• відрядження;
• оплата послуг сторонніх організацій у сфері спорту.
При цьому за рахунок видатків університету пріоритетно підтримуються види
спорту за якими університет приймає участь у Всесвітній універсіаді,
Європейських студентських іграх, універсіаді України, студентських
чемпіонатах України, студентських спартакіадах та чемпіонатах області або
міста.
Результативність виду спорту – оціночний показник, який
розраховується як сума балів за результати, показані в усіх видах спорту на
змаганнях за групою видів спорту. При цьому бали за Олімпійські ігри, Юнацькі
Олімпійські ігри, чемпіонати та кубки Світу, Європи, України, області, міста,
Міжнародні турніри нараховуються лише за умови, якщо спортсмен (команда)
виступав(ла) за університет на будь-яких останніх змаганнях з наступного
переліку: всесвітня універсіада, Європейські студентські ігри, універсіада
України, студентські чемпіонати України, студентська спартакіада області або
міста
Фандрейзинг – процес залучення грошових коштів та інших ресурсів, які
університет не забезпечує самостійно, та які є необхідними для підтримки
спортивної діяльності. На пошук додаткових (сторонніх) джерел фінансування
спортивної діяльності повинна бути спрямована в тому числі, діяльність тренерів,
помічників тренерів та фахівців спортивного клубу університету, що
супроводжують відповідний вид спорту.
ІІ. Методика розподілу
2.1. При розподілі загальної суми коштів використовуються показники
(критерії) окремо для кожної групи видів спорту.
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2.2. Розподіл коштів, що спрямовуються на фінансування заходів, включених
до Єдиного календарного плану, здійснюється наступним чином:
• 90% від загального обсягу коштів, виділених на фінансування
спортивної діяльності в університеті, розподіляються між групами
видів спорту пропорційно обсягу коштів, виділених на фінансування
спортивної діяльності відповідної групи видів спорту в університеті в
попередньому році;
• 10 % від загального обсягу коштів, виділених на фінансування
спортивної діяльності в університеті, спрямовується на підтримку видів
спорту, що розвиваються, та видів спорту, сума розподілених коштів у
яких недостатня для здійснення обґрунтованої ефективної підготовки.
2.3. Розподіл коштів між видами спорту здійснюється окремо для кожної групи
видів спорту за наступною формулою:
А
С
Р = ∙ Кпр + ∙ 𝑍 ∙ Ку ∙ Кв
В
𝐷
де Р – кошти, що виділяються на реалізацію спортивних заходів, включених
до Єдиного календарного плану окремо для кожного виду спорту;
A – кошти, що розподіляються рівними частками між всіма видами спорту
в групі:
• для індивідуальних (літніх і зимових) видів спорту обраховується в
розмірі 20 % від визначених згідно п.2.2;
• для командних ігрових видів спорту обраховується в розмірі 30 %
від коштів визначених згідно п.2.2.
Визначений обсяг коштів направляється перш за все на фонд оплати
праці тренерів, помічників тренерів та фахівців спортивного клубу
університету, що супроводжують відповідний вид спорту, та на
утримання матеріальної бази, де відбувається тренувальний процес.
B – кількість видів спорту відповідної групи, між якими кошти
розподіляються рівними частками;
C – кошти, які обраховуються з врахуванням результатів участі у
змаганнях:
• для індивідуальних літніх і зимових видів спорту обраховується в
розмірі 80 % від суми визначеної згідно п.2.2;
• для командних ігрових видів спорту обраховується в розмірі 70 %
від суми визначеної згідно п.2.2.;
Визначена сума коштів направляється на стимулювання праці тренерів,
помічників тренерів та фахівців спортивного клубу університету, що
супроводжують відповідний вид спорту, відрядження, закупівлю
спортивного обладнання, інвентарю, спортивного одягу та
спортивного взуття; за рахунок цих коштів покриваються додаткові
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витрати (додатково до визначених при розрахунку показника «А») на
утримання матеріальної бази з високими вартісними показниками
(наприклад, Палац студентського спорту університету), в яких
відбувається тренувальний процес, .
– загальна сума балів за результати, показані в усіх видах спорту на
змаганнях за групою видів спорту, розраховується з урахуванням
додатку 1 до цього Порядку.
Нарахування кількості очок здійснюється за кількість медалей (у
командних номерах програми індивідуальних видів спорту – загальна
кількість медалей усіх членів команди, помножується на коефіцієнт
0,5).
– сума балів за результати, показані у певному виді спорту
(розраховується з урахуванням додатку 1 до цього Порядку);
– коефіцієнт рівня конкуренції змагань, який враховує кількість
спортсменів (команд) СумДУ, які брали участь у змаганнях, у
співвідношенні до стартової кількості учасників змагань (спортсменів,
команд), розраховується як:
КСсс −КССумДУ
Ку = 1 + 0,2
,
КСсс

Кпр
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де КССумДУ , КСсс – кількість спортсменів (команд), які брали участь у
змаганнях від університету та стартовий склад спортсменів (команд) з
виду спорту в змаганнях відповідно.
– коефіцієнт
пріоритетності,
який
визначається
категорією
пріоритетності видів спорту:
І категорія – Кпр = 1,2;
ІІ категорія – Кпр = 1,0;
ІІІ категорія – Кпр = 0,8;
Критерієм віднесення видів спорту до відповідної категорії
пріоритетності є кількість осіб, які займаються відповідним видом
спорту.
Вид спорту до відноситься до першої категорії пріоритетності за умови
показник кількість осіб, які займаються видом спорту перевищує:
− в індивідуальних літніх видах спорту 40 осіб;
− в індивідуальних зимових видах 20 осіб;
− у командних ігрових видах спорту 35 осіб.
Вид спорту до відноситься до другої категорії пріоритетності за умови
показник кількість осіб, які займаються видом спорту складає:
− в індивідуальних літніх видах спорту від 20 осіб до 39 осіб;
− в індивідуальних зимових видах від 10 осіб до 19 осіб;
− у командних ігрових видах спорту від 15 осіб до 34 осіб.
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Всі інші види спорту відносяться до ІІІ категорії пріоритетності.
– коефіцієнт ефективності вступу школярів 11 класу, які залучені до
відповідного виду спортивної діяльності, розраховується:
ЧШВ/ЧЗШ
Кв = 1 + 0,2
ЧШВі ,
max (

іє[1,𝑛] ЧЗШі

)

де n – кількість видів спорту у відповідній групі;
ЧШВ – чисельність школярів 11 класу, що були залучені до
відповідного виду спорту та вступили в університет в попередньому
році;
ЧЗШ – кількість залучених школярів 11 класу до відповідного виду
спорту в попередньому році;
ЧШВі
max (
) – максимальне співвідношення чисельності школярів 11
іє[1,𝑛] ЧЗШі

класу, що були залучені до відповідного виду спорту та вступили в
університет до кількості залучених школярів 11 класу по групі видів
спорту в університеті в попередньому році.
2.4. Для видів спорту з низьким рівнем спортивного результату та таких, що
розвиваються, щороку за моніторингом стану їх розвитку встановлюється
фіксована сума коштів, що спрямовується насамперед на проведення секційної
роботи та фінансування фонду оплати праці тренерів.
2.5. За обґрунтованим поданням директора спортивного клубу університету,
узгодженим з проректором за підпорядкованістю та проректором з фінансовоекономічної діяльності, розподіл коштів, наведений у пунктах 2.2-2.4, у
вмотивованих випадках може змінюватись за наказом ректора.
ІІІ. Фандрейзинг в фінансуванні спортивної діяльності.
3.1. Коштами, залученими за допомогою фандрейзингу, вважаються кошти, які
надійшли у вигляді цільових надходжень на розвиток відповідного виду спорту
на рахунки університету, кошти що надійшли у вигляді спонсорської допомоги
на розвиток відповідного виду спорту на рахунок університету, кошти, які не
надходили на рахунки університету, але витрачені безпосередньо спонсором, що
підтверджено обґрунтованим поданням директора спортивного клубу
університету.
3.2. Діяльність тренерів, помічників тренерів та фахівців спортивного клубу
університету, що супроводжують відповідний вид спорту, з фандрейзингу
заохочується у вигляді додаткової премії, сума якої визначається в обсязі 5% від
суми коштів, залученими за допомогою фандрейзингу, при цьому сума коштів,
що виділяються на фінансування спортивної діяльності за видами спорту в
університетом скорочується на суму, яка визначається в обсязі 10% від суми
коштів, залучених за допомогою фандрейзингу.
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ІV. Прикінцеві положення
6.1. Зміни та доповнення до Порядку, у тому числі шляхом укладення нової
його редакції, затверджуються наказом ректора.
6.2. Порядок, зміни та доповнення до нього набувають чинності з
наступного дня після введення їх в дію наказом ректора, якщо інше не
передбачається тим же наказом.
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ТАБЛИЦЯ
нарахування балів за результати, показані спортсменами на
змаганнях відповідного рівня
Змагання

Зайняте місце / набрана кількість залікових очок у заліку
(% від максимально можливої кількості очок)
1/100 2/90 3/80 4/70 5/60 6/50 7/40 8/30 9/20 10/10
7500 6750 6000 5250 4500 3750 3000 2250 1500 750
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Кубки

Чемпіонати

Олімпійські ігри*
Всесвітні універсіади
Європейські студентські
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
ігри
Юнацькі Олімпійські ігри* 3000 2500 2000 1500 1000 500
Світу*
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Європи*
3000 2500 2000 1500 1000 500
України*
1500 1200 900 600 300
Студентська
універсіада/чемпіонат 750 300
75
обласного рівня*
Студентська
спартакіада/чемпіонат 500 200
50
міського рівня*
Універсіада України
1600 1200 900 700 500 300 200 150 100
75
Студентські чемпіонати
1200 900 600 300 150 50
України
Світу*
2500 1500 1000 500 200 100
Європи*
2000 1200 800 400 150 50
України*
800 400 200 100 75
50
Області /міста*
250 150
50
Міжнародні турніри*
1000 750 500 250 175 100
* – нараховуються лише за умови, якщо спортсмен (команда) виступав за університет на будьяких останніх змаганнях з наступного переліку: всесвітня універсіада, Європейські
студентські ігри, універсіада України, студентські чемпіонати України, студентська
спартакіада області або міста.

