
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 січня 2021 року                                м. Біла Церква                                    № 10 Р 

 

Про призначення стипендії міського голови кращим 

спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та 

їх тренерам на перший квартал 2021 року 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 25 січня 2021 року № 01-20/34, на підставі протоколу засідання комісії з розгляду питань щодо 

призначення стипендії міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква 

та їх тренерам від 22 січня 2021 року № 1, відповідно до пункту  20 частини четвертої статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання Комплексної програми 

розвитку фізичної культури та спорту Білоцерківської міської територіальної громади на 2017-

2021 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 01 грудня 2016 року                

№ 352-20-VII (зі змінами), рішення Білоцерківської міської ради від 29 грудня 2020 року                    

№ 85-06-VIІІ «Про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 17 квітня 2018 року № 165 «Про стипендію 

міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам» (зі 

змінами), зобов’язую:  

 

1. Призначити стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ 

м. Біла Церква та їх тренерам на перший квартал 2021 року, у розмірі 300 грн, згідно додатку. 

2. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова           Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від  29 січня 2021 р. № 10 Р 

 

СПИСОК 

спортсменів та їх тренерів для призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

на перший квартал 2021 року 

 

1. Балясников  

Віталій Володимирович 
 тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики Мацькевич 

Юлії Іванівни; 

2. Балясникова  

Катерина Вячеславівна 
 тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики Ткаченко 

Єлизавети Віталіївни; 

3. Блонський  

Юрій Петрович 
 тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики Індиченка 

Артема Ростиславовича; 

4. Бондар  

Вікторія Русланівна 
 кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

переможець та призер чемпіонату України з велосипедного 

спорту;  

5. Бутовенко  

Надія Володимирівна 
 учасник чемпіонату України з важкої атлетики; 

6. Гоц  

Ілля Анатолійович 
 кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

призер чемпіонату України з велосипедного спорту; 

7. Губарєв 

 Сергій Вікторович 
 тренер учасника чемпіонату України з легкої атлетики Мухи 

Поліни Андріївни; 

8. Данільченко  

Анастасія Сергіївна 
 кандидат у майстри спорту України з художньої гімнастики, 

призер чемпіонату фізкультурно-спортивного товариства 

«Спартак» з художньої гімнастики; 

9. Дюдя  

Володимир Юрійович 
 тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, переможця та призера чемпіонату України з велосипедного 

спорту Бондар Вікторії Русланівни; 

10. Дишлюк  

Федір В’ячеславович 
 переможець та призер української дитячої шахової ліги; 

11. Ємільянович  

Ольга Сергіївна 
 тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, призера чемпіонату України з велосипедного спорту Гоца 

Ілля Анатолійовича; 

12. Житовоз  

Григорій Петрович 
 тренер призера Всеукраїнських змагань з греко-римської боротьби 

Яценка Романа Олександровича; 

13. Зварич  

Оксана Юріївна 
 кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

переможець та призер чемпіонату України з велосипедного 

спорту; 

14. Індиченко  

Артем Ростиславович 
 призер чемпіонату України з легкої атлетики; 

15. Кириченко  

 Віталій Миколайович 
 тренер переможця та призера української дитячої шахової ліги 

Пузея Миколи Сергійовича; 

16. Касько  

Катерина Петрівна 
 учасник чемпіонату України з важкої атлетики; 

17. Ковальчук  

Андрій Володимирович 
 тренер переможця чемпіонату України з важкої атлетики 

Ковальчука Остапа Андрійовича; 
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18. Ковальчук  

Остап Андрійович 
 переможець чемпіонату України з важкої атлетики; 

19. Коліуш  

Юлія Валентинівна 
 кандидат у майстри спорту України з художньої гімнастики, 

переможець та призер чемпіонату фізкультурно-спортивного 

товариства «Спартак» з художньої гімнастики; 

20. Кшановський  

Сергій Францевич 
 тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики Целіщевої 

Олександри Володимирівни; 

21. Лозовий 

 Віктор Вікторович 
 тренер призера Всеукраїнських змагань з греко-римської боротьби 

Черняха Романа Віталійовича; 

22. Масликова  

Ірина Володимирівна 
 тренер кандидата у майстри спорту України з художньої 

гімнастики, переможця та призера чемпіонату фізкультурно-

спортивного товариства «Спартак» з художньої гімнастики 

Коліуш Юлії Валентинівни; 

23. Мацькевич 

 Юлія Іванівна 
 призер чемпіонату України з легкої атлетики; 

24. Муха  

Поліна Андріївна 
 учасник чемпіонату України з легкої атлетики; 

25. Нікулін  

Сергій Васильович 
 тренер учасника чемпіонату України з важкої атлетики Бутовенко 

Надії Володимирівни; 

26. Осіпов  

Ігор Олександрович 
 тренер переможця та призера української дитячої шахової ліги 

Яремчука Тараса Сергійовича; 

27. Пузей 

 Микола Сергійович 
 переможець та призер української дитячої шахової ліги; 

28. Росінська  

Євгенія Олександрівна 
 майстер спорту України з важкої атлетики, переможець чемпіонату 

України з важкої атлетики; 

29. Теслер 

 Артем Сергійович 
 тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, переможця та призера чемпіонату України з велосипедного 

спорту Зварич Оксани Юріївни; 

30. Ткаченко  

Єлизавета Віталіївна 
 призер чемпіонату України з легкої атлетики; 

31. Сіркова  

Анастасія Олександрівна 
 кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

переможець та призер чемпіонату України з велосипедного 

спорту; 

32. Целіщева 

 Олександра 

Володимирівна 

 призер чемпіонату України з легкої атлетики; 

33. Чернях  

Роман Віталійович 
 призер Всеукраїнських змагань з греко-римської боротьби; 

34. Чмирук  

Сергій Дмитрович 
 тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, переможця та призера чемпіонату України з велосипедного 

спорту Сіркової Анастасії Олександрівни; 

35. Яремчук  

Тарас Сергійович 
 переможець та призер української дитячої шахової ліги; 

36. Яценко 

 Роман Олександрович 
 призер Всеукраїнських змагань з греко-римської боротьби. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Анна ОЛІЙНИК 


