
 

 

 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Київської області 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

        23  липня 2018 р.                                      м.Біла Церква                              № 113 Р 

 

 

 

Про призначення стипендії міського 

голови кращим спортсменам 

спортивних установ м. Біла Церква та 

їх тренерам на третій квартал 2018 р. 

 

Розглянувши подання управління  з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради від 17 липня 2018 року № 324, на підставі протоколу засідання комісії з розгляду питань 

щодо призначення стипендії міського голови кращим спортсменам спортивних установ                       

м. Біла Церква та їх тренерам від 17 липня 2018 року № 3, на виконання рішення 

Білоцерківської міської ради від 01 грудня 2016 року № 352-20-VІІ «Про затвердження 

міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту міста Біла Церква на 

2017-2021 роки», 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», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Призначити стипендію міського голови  кращим спортсменам  спортивних установ 

м. Біла Церква та їх тренерам на третій квартал 2018 року згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В. о. міського голови        В. Кошель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 23 липня 2018 р. № 113 

 

 

СПИСОК 

спортсменів та їх тренерів для призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

на третій квартал 2018 року 

 

1. Андрійчук  

    Євгеній Юрійович 

- тренер кандидата в майстри спорту України з  

  велосипедного спорту, переможця весняного чемпіонату  

  України з велосипедного спорту Фарщук Сніжани   

  Вікторівни; 

2. Апалькова  

    Ірина Ігорівна 

- тренер учасника чемпіонату України з легкої атлетики   

  серед юнаків та дівчат Бугаєнка Павла Андрійовича; 

3. Бугаєнко  

    Павло Андрійович 

- учасник чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків 

  та дівчат; 

4. Бузінський  

    Владислав Олексійович 

 

- кандидат в майстри спорту України з велосипедного  

  спорту, призер чемпіонату України з олімпійських номерів  

  програми та індивідуальної гонки переслідування з  

  велосипедного спорту на треку; 

5. Гавренко  

    Лариса Вікторівна 

- тренер кандидата в майстри спорту України з гімнастики  

  художньої, призера чемпіонату України з гімнастики  

  художньої серед школярів Смирнової Анастасії  

  Костянтинівни ; 

6. Гербич  

    Артур Сергійович 

 

- кандидат в майстри спорту України з греко-римської  

  боротьби, переможець чемпіонату України з греко- 

  римської боротьби серед молодших юнаків; 

7. Гончаренко  

    Олена Юріївна 

- тренер переможця другого етапу Ліги плавання України  

  Тарасова Євгенія Павловича; 

8. Гончарук  

    Ярослава Денисівна 

- учасник чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу  

  серед дівчат; 

9. Джима  

    Анастасія Сергіївна 

- учасник чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу  

  серед дівчат; 

10. Ємільянович 

      Ольга Сергіївна 

- тренер переможця чемпіонату України з олімпійських  

  номерів програми та індивідуальної гонки переслідування з  

  велосипедного спорту на треку Ковтуненка Владислава  

  Миколайовича; 

11. Зайцев  

      Володимир Олександрович 

- тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики серед  

  юнаків Стецюк Надії Сергіївни;  

12. Зюльковський 

      Володимир Петрович 

- тренер кандидата в майстри спорту України з   

  велосипедного спорту, призера чемпіонату України з  

  олімпійських номерів програми та індивідуальної гонки  

  переслідування з велосипедного спорту на треку  

  Бузінського Владислава Олексійовича; 
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13. Ільченко  

      Анна Дмитрівна 

- учасник чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу  

  серед дівчат; 

14. Касьянов  

      Олексій Павлович 

- тренер кандидата в майстри спорту України з  

  велосипедного спорту, переможця весняного чемпіонату  

  України з велосипедного спорту Шевченко Софії Павлівни; 

15. Качаненко  

      Максим Ігорович 

- тренер кандидата в майстри спорту України з  

  велосипедного спорту, переможця весняного чемпіонату  

  України з велосипедного спорту Павлющенка Олександра  

  Леонідовича; 

16. Ковальчук  

      Василь Володимирович 

- тренер кандидата в майстри спорту України з важкої  

  атлетики, переможця  чемпіонату України з важкої  

  атлетики серед юнаків Тищенко Андрія Ігоровича; 

17. Ковтуненко  

      Владислав Миколайович 

- переможець чемпіонату України з олімпійських номерів  

  програми та індивідуальної гонки переслідування з  

  велосипедного спорту на треку; 

18. Корчагіна  

      Тетяна Леонтіївна 

- тренер учасника чемпіонату України «Дитяча ліга» з  

  волейболу серед дівчат Михайлюк Дар’ї Ігорівни; 

19. Лозовий  

      Віктор Вікторович 

- тренер кандидата в майстри спорту України з греко- 

  римської боротьби, переможця чемпіонату України з греко- 

  римської боротьби серед молодших юнаків Гербича Артура  

  Сергійовича; 

20. Лісовський  

      Сергій Олександрович 

- тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики серед  

  юнаків Махаринського Андрія Вікторовича; 

21. Махаринський  

      Андрій Вікторович 

- призер чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків; 

 

22. Метальнікова 

      Інна Олегівна 

- тренер кандидата в майстри спорту України з  

  велосипедного спорту, переможця весняного чемпіонату  

  України з велосипедного спорту Мовчана Андрія  

  Олексійовича; 

23. Михайлюк  

      Дар’я Ігорівна 

- учасник чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу 

серед дівчат;  

24. Мовчан  

      Андрій Олексійович 

 

- кандидат в майстри спорту України з велосипедного  

  спорту, переможець весняного чемпіонату України з  

  велосипедного спорту; 

25. Павлющенко  

      Олександр Леонідович 

 

- кандидат в майстри спорту України з велосипедного  

  спорту, переможець весняного чемпіонату України з  

  велосипедного спорту; 

26. Самусенко 

      Софія Романівна 

- учасник чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу  

  серед дівчат; 

27. Скрипківська 

      Анастасія Миколаївна 

- учасник чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу  

  серед дівчат; 

28. Смирнова  

      Анастасія Костянтинівна 

- кандидат в майстри спорту України з гімнастики  

  художньої, призер чемпіонату України з гімнастики  

  художньої серед школярів; 
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29. Стецюк  

      Надія Сергіївна 

- призер чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків;  

 

30. Тарасов  

      Євгеній Павлович 

- переможець другого етапу Ліги плавання України;  

31. Тищенко 

      Андрій Ігорович 

 

- кандидат в майстри спорту України з важкої атлетики,  

  переможець чемпіонату України з важкої атлетики серед  

  юнаків; 

32. Фарщук  

      Сніжана Вікторівна 

 

- кандидат в майстри спорту України з велосипедного  

  спорту, переможець весняного чемпіонату України з  

  велосипедного спорту; 

33. Черепанов  

      Рустам Сергійович 

 

- кандидат в майстри спорту України з велосипедного  

  спорту, переможець командного чемпіонату України з  

  велосипедного спорту; 

34. Чмирук  

      Дмитро Архипович 

- тренер кандидата в майстри спорту України з  

  велосипедного спорту, переможця командного чемпіонату  

  України з велосипедного спорту Черепанова Рустама  

  Сергійовича; 

35. Шевченко 

      Софія Павлівна 

 

- кандидат в майстри спорту України з велосипедного  

  спорту, переможець весняного чемпіонату України з  

  велосипедного спорту; 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                    С. Постівий  
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