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 В рамках реалізації Порядку використання коштів обласного бюджету, 

передбачених  на здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території 

Донецької області для придбання житла на умовах співфінансування з місцевих 

бюджетів міст (міст обласного значення), районів, об'єднаних територіальних громад 

області обласному бюджету, затвердженого розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації                       

від 04 березня 2019 року № 236/5-19, зареєстрованого в Головному територіальному 

управління юстиції 06 березня 2019 року за № 49/2762 (далі  - Порядок) оголошується 

прийом документів, необхідних для отримання адресних виплат на придбання житла 

відповідно до Порядку. 

 

1.  Головний розпорядник 

коштів відповідно до 

Порядку 

УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ. 

Адреса: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, 

бульвар Машинобудівників, 23 

2.  

Умови, необхідні для  

отримання адресних виплат 

Для тренера: 

 робота в спортивній організації, яка 

знаходиться на території Донецької області, 

підконтрольній українській владі; 

 наявність спортивного звання «Заслужений 

тренер України»; 

 наявність вищої освіти за спеціальністю 

«Фізична культура і спорт»; 

 наявність серед вихованців заслужених 

майстрів спорту України, майстрів спорту України 

міжнародного класу (майстрів спорту України для 

олімпійських видів спорту), які входять до складів 

збірних національних збірних команд України з 

видів спорту; 
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 наявність вихованців, які досягли високих 

спортивних результатів, мають потенціал та здатні 

забезпечити успішний виступ на офіційних 

міжнародних змаганнях (1-3 місця на чемпіонатах 

світу та Європи, Паралімпійських, Дефлімпійських, 

Європейських та Всесвітніх іграх, Всесвітній 

Універсіаді, Всесвітніх іграх єдиноборств, Всесвітній 

шаховій олімпіаді, участь в Олімпійських іграх); 

 придбання житла в новозбудованих житлових 

будинках, введених в експлуатацію, або на 

вторинному ринку; 

 відсутність житла, яке перебуває на праві 

приватної власності у спортсмена або тренера та 

осіб, які постійно проживатимуть з ним, на території 

Донецької області, підконтрольній українській владі 

 Для спортсмена: 

 виступи за Донецьку область у рік здійснення 

адресної виплати для придбання житла та в 

подальшому;  

 наявність спортивного звання не нижче 

майстра спорту України (майстра спорту України 

міжнародного класу з видів спорту серед осіб з 

інвалідністю); 

 включення до складу національних збірних 

команд України з видів спорту; 

 наявність високих спортивних результатів, 

потенціалу та/або здатність забезпечити успішний 

виступ на офіційних міжнародних змаганнях (1-3 

місця на чемпіонатах світу та Європи, 

Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських та 

Всесвітніх іграх, Всесвітній Універсіаді, Всесвітніх 

іграх єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, 

участь в Олімпійських іграх); 

 дотримання антидопінгових правил; 

 придбання житла в новозбудованих житлових 

будинках, введених в експлуатацію, або на 

вторинному ринку; 

 відсутність житла, яке перебуває на праві 

приватної власності у спортсмена або тренера та 

осіб, які постійно проживатимуть з ним, на території 

Донецької області, підконтрольній українській владі. 

3.  Документи, необхідні для 

отримання адресної 

виплати 

 заява на отримання адресної виплати для 

придбання житла наведеного зразка (додаток 1); 

 копія паспорта громадянина України - 

заявника та осіб, які постійно проживатимуть з ним; 

 копія реєстраційного номера облікової картки 

платника податків заявника та осіб, які постійно 

проживатимуть з ним, паспорт громадянина України 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття 



реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідні 

органи і мають відмітку у паспорті); 

 копія довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи заявника та осіб, які постійно 

проживатимуть із заявником (для внутрішньо 

переміщених осіб); 

 копії документів, що підтверджують родинні 

стосунки між заявником та особами, які постійно 

проживатимуть з ним; 

 копії документів, що підтверджують наявність 

інвалідності у заявника, або осіб, які проживатимуть 

з ним; 

 оригінал довідки з місця роботи та 

підтвердження тренерсько-викладацької роботи (для 

тренерів); 

 копії документів, що підтверджують наявність 

звань, відзнак, досягнень, необхідних для отримання 

адресної виплати відповідно до цього Порядку; 

 копії документів про освіту; 

 інформаційну довідку з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про наявність 

(відсутність) власного житла у заявника та осіб, які 

постійно проживатимуть з ним, на підконтрольній 

українській владі території; 

 згоду на обробку персональних даних 

заявника, та осіб, які постійно з ним проживатимуть 

(додаток 2) 

4.  Кінцевий термін надання  

документів 

 

28 лютого 2020 року 

5.  Адреса, за якою 

приймаються документи 

УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ. 

Адреса: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, 

бульвар Машинобудівників, 23, каб. 109 

6.  Контактні особи Будовій Марина Юріївна: начальник відділу 

фізкультурно-спортивної роботи управління 

фізичної культури та спорту облдержадміністрації  

телефон:  +38(095) 460 85 15 

Ясінко Ольга Олександрівна: головний спеціаліст-

юрисконсульт відділу організаційно-кадрової роботи   

управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації  

телефон: +38 (066) 006 08 19 

 

 

Начальник управління                                                                    В.П. Мицик  

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до оголошення  

 

Обласній комісії з 

розгляду питань щодо 

визначення одержувачів 

адресної виплати для 

придбання житла 

 

спортсмена (тренера) 

П.І.Б.,  

який мешкає за 

адресою____________ 

 

 

ЗАЯВА* 

 

 

Прошу  призначити мені адресну виплату для придбання житла у 

_______________________________________________________________________ 

(місті, районі, об’єднаній територіальній громаді) 

з метою поліпшення соціально-побутових умов. 

Повідомляю, що особою/особами, які постійно проживатимуть зі мною** є 

(зазначаються родинні стосунки, ПІБ зазначеної /их  особи/осіб) 

До заяви додаються наступні документи_________________ (зазначити 

документи, які додаються до заяви). 

 

 

 

 

 

_______________                                                                               ________________ 
(дата)                                                                                                              (підпис) 

 

 

 

 
 

*  Пишеться власноруч спортсменом (тренером), який претендує на отримання 

адресної виплати на придбання житла. 
**  

Особи, які постійно проживатимуть зі спортсменом або тренером: чоловік 

(дружина), їхні діти, рідні або усиновлені відповідно до чинного законодавства, та батьки 

(опікуни) спортсмена (тренера) - особи з інвалідністю.
 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до оголошення  

 

ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

Я, 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

(___ ______________ 19__ року народження, паспорт серія ________ № ___________, 

 

виданий 

__________________________________________________________________),  

 

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою ведення бази 

персональних даних, забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до 

вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань 

персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків 

у сфері трудових правовідносин даю згоду на: 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про 

освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, 

підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про 

декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру, про майновий стан щодо 

себе та членів своєї сім'ї, автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, 

особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомостей про 

зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому 

обліку, даних щодо стану здоров'я в межах, визначених законодавством, щодо 

періоду надання відпусток, щодо підтвердження права на пільги, встановлені 

законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб 

- платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні 

довідки, номери телефонів), запису зображення (фото); 

використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця 

персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання 

часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам 

відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта 

персональних даних чи відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону); 

поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про 

фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону); 

доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї 

згоди або вимог закону (стаття 16 зазначеного Закону). 

Зобов'язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший 

строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для 

оновлення моїх персональних даних. 

 

___ ____________ 20__ р.                                                               _________________ 
                                                                                                                      (підпис) 

 


