
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 31 липня 2019 року                         м. Біла Церква                                    № 151 Р 

 

Про призначення стипендії міського голови кращим 

спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та 

їх тренерам на третій квартал 2019 р. 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 18 липня 2019 року № 01-09/641, на підставі протоколу засідання комісії з розгляду питань 

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

Церква та їх тренерам від 18 липня 2019 року №3, на виконання міської комплексної Програми 

розвитку фізичної культури та спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 01 грудня 2016 року №352-20-VІІ, 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), рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №3184-62-VII «Про бюджет м. Біла 

Церква на 2019 рік» (зі змінами), відповідно до п.20 ч.4 ст. 42 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 2019 року, згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

В.о. міського голови        В. Кошель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від  31.07. 2019 р. № 151 Р 

 

СПИСОК 

спортсменів та їх тренерів для призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

на третій квартал 2019 року 

 

 

1. Андрійчук  

    Євгеній Юрійович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, призера чемпіонату України з велосипедного спорту на 

треку Черепанова Рустама Сергійовича; 

2. Апалькова  

    Ірина Ігорівна 

- тренер переможця чемпіонату України з легкоатлетичного 

чотириборства Пєнзарєвої Вероніки Євгенівни; 

3. Беляєва  

    Софія Андріївна 

- призер чемпіонату України з легкої атлетики; 

4. Блонський 

    Юрій Петрович 

- тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики Беляєвої 

Софії Андріївни; 

5. Бойко  

    Владислав Вікторович 

- переможець чемпіонату України з естафетного бігу; 

6. Васьківський  

    Олександр Іванович 

- тренер учасника чемпіонату світу з волейболу Гончарук 

Ярослави Денисівни; 

7. Вірич 

    Артем Сергійович 

- кандидат у майстри спорту України, призер чемпіонату 

України з боксу; 

8. Гавренко  

    Лариса Вікторівна 

- тренер кандидата у майстри спорту України з художньої 

гімнастики, призера чемпіонату України з художньої 

гімнастики Чукардіної Катерини Сергіївни; 

9. Гаман 

    Людмила Леонідівна 

- тренер переможця чемпіонату України з естафетного бігу 

Бойко Владислава Вікторовича; 

10. Гончарук 

      Ярослава Денисівна 

- учасник чемпіонату світу з волейболу; 

11. Гончаренко  

      Олена Юріївна 

- тренер призера чемпіонату України з плавання Тарасова 

Євгенія Павловича; 

12. Грушовий  

      Данило Іванович 

- призер чемпіонату України з греко-римської боротьби; 

13. Джима 

      Анастасія Сергіївна 

- учасник чемпіонату світу з волейболу; 

14. Житовоз  

      Григорій Петрович 

- тренер призера чемпіонату України з греко-римської 

боротьби Грушового Данила Івановича; 

15. Зайцев  

      Володимир Олександрович 

- тренер переможця чемпіонату України з естафетного бігу 

Стецюк Надії Сергіївни; 
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16. Ільченко  

      Анна Дмитрівна 

- учасник чемпіонату світу з волейболу; 

17. Касьянов  

      Олексій Павлович 

- тренер майстра спорту України з велосипедного спорту, 

призера чемпіонату України з велосипедного спорту на треку 

Шевченко Софії Павлівни;  

18. Кирильченко  

      Олександр Володимирович 

- тренер кандидата у майстри спорту України, призера 

чемпіонату України з боксу Сосюка Іллі Сергійовича; 

19. Крещук 

      Анастасія Романівна 

- учасник чемпіонату Європи з вільної боротьби; 

20. Коваленко  

      Поліна Вікторівна 

- кандидат у майстри спорту України з вільної боротьби, 

учасник чемпіонату Європи з вільної боротьби; 

21. Корчагіна  

      Тетяна Леонтіївна 

- тренер учасника чемпіонату світу з волейболу Джими 

Анастасії Сергіївни; 

22. Лісовський  

      Сергій Олександрович 

- тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики 

Махаринського Андрія Вікторовича; 

23. Ляхов  

      Юрій Федорович 

- тренер кандидата у майстри спорту України, призера 

чемпіонату України з боксу Вірича Артема Сергійовича; 

24. Мазуркевич 

      Олександр Володимирович 

- тренер учасника чемпіонату Європи з вільної боротьби 

Крещук Анастасії Романівни; 

25. Махаринський 

      Андрій Вікторович 

- призер чемпіонату України з легкої атлетики; 

26. Пєнзарєва 

      Вероніка Євгенівна 

- переможець чемпіонату України з легкоатлетичного 

чотириборства; 

27. Потапчук  

      Оксана Яківна 

- тренер переможця фінальних змагань Всеукраїнської 

спартакіади «Повір у себе» Сліпоконь Вікторії Петрівни; 

28. Сліпоконь 

      Вікторія Петрівна 

- переможець фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади 

«Повір у себе»; 

29. Сосюк 

      Ілля Сергійович 

- кандидат у майстри спорту України, призер чемпіонату 

України з боксу; 

30. Скрипківська 

      Анастасія Миколаївна 

- учасник чемпіонату світу з волейболу; 

31. Старинський 

      Олександр Миколайович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з вільної 

боротьби, учасника чемпіонату Європи з вільної боротьби 

Коваленко Поліни Вікторівни; 

32. Стецюк  

      Надія Сергіївна 

- переможець чемпіонату України з естафетного бігу; 

33. Тарасов  

      Євгеній Павлович 

- призер чемпіонату України з плавання; 
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34 Теслер  

     Артем Сергійович 

- тренер майстра спорту України з велосипедного спорту, 

призера чемпіонату України з велосипедного спорту на треку 

Фарщук Сніжани Вікторівни; 

 

35 Фарщук  

     Сніжана Вікторівна 

 

- майстер спорту України з велосипедного спорту, призер 

чемпіонату України з велосипедного спорту на треку; 

36. Черепанов  

      Рустам Сергійович 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

призер  чемпіонату України з велосипедного спорту на треку; 

 

37. Чукардіна  

      Катерина Сергіївна 

- кандидат у майстри спорту України з художньої гімнастики, 

призер чемпіонату України з художньої гімнастики;   

38. Шевченко  

      Софія Павлівна 

- майстер спорту України з велосипедного спорту, призер 

чемпіонату України з велосипедного спорту на треку. 

 

 

Заступник міського голови       І. Новогребельська 

 


