
 
 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 квітня  2018 року                                м. Біла Церква                                               № 165 
 
 
 
Про стипендію міського голови кращим  
спортсменам спортивних установ 
м.Біла Церква та їх тренерам 
 
 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 
ради від 21 березня 2018 року № 117, з метою подальшого розвитку  дитячо - юнацького 
спорту, підтримки юних спортсменів, розкриття їх спортивного таланту, стимулювання 
зросту майстерності вихованців та праці тренерів-викладачів, які працюють з спортсменами, 
відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання 
«Міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту в міста Біла Церква 
на 2017 – 2021 роки» затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 01 грудня 2016 
р. № 352-20-VІІ, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити Положення про стипендію міського голови кращим спортсменам 
спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам шляхом викладення у новій редакції згідно 
з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань щодо призначення стипендії 
міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 
шляхом викладення у новій редакції згідно з додатком 2. 

3. Затвердити склад комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії міського 
голови  кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам  у новій 
редакції згідно з додатком 3. 

4. Встановити розмір стипендії міського голови для кращих спортсменів спортивних 
установ м. Біла Церква та їх тренерів в сумі 300.00 (триста ) гривень. 

5. Міському фінансовому управлінню здійснювати фінансування видатків на виплату 
стипендії міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх 
тренерам за рахунок загальних асигнувань відділу Білоцерківської міської ради з питань 
фізичної культури та спорту на виконання  Програми розвитку фізичної культури та спорту, 
затверджених на відповідні бюджетні періоди.  

6. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 12 січня 
2016 р. № 22 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. 
Біла Церква та їх тренерам», рішення виконавчого комітету від 27 вересня 2016 р. № 428 
«Про внесення змін в додатки до рішення виконавчого комітету міської  ради від 12 січня 
2016 року №22 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ 
м. Біла Церква та їх тренерам»,  рішення  виконавчого комітету від 26 вересня 2017 р. № 347 
«Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської  ради від 12 січня 
2016 року № 22 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ 
м. Біла Церква та їх тренерам», рішення виконавчого комітету від 08 листопада 2016 року 
«Про внесення змін в додаток 1 виконавчого комітету міської ради від 12 січня 2016 року                



 
2 

 
№ 22 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ  м. Біла 
Церква а їх тренерам». 
 

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно з розподілом обов`язків. 

 
 

Міський  голова                                                          Г. Дикий 
 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

                                                                                                   до рішення виконавчого  
     комітету міської  ради 

                                                                                      від 17 квітня 2018р.  № 165 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про стипендію міського голови кращим спортсменам 
спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Стипендія міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та 
їх тренерам (далі Стипендія) призначається спортсменам віком до 18 років - вихованцям 
спортивних установ міста та їх  тренерам.  
1.2. Стипендія призначається щоквартально протягом року на підставі спортивних 
результатів спортсменів за попередній квартал, незалежно від отримання інших стипендій. 
1.3. Кількість стипендій складає: 20 - спортсменам, 20 - тренерам-викладачам, із яких 10 
стипендій призначається вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 10 їх тренерам. 
1.4. Розмір стипендії визначається виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 
 

2. Мета  і завдання 
 
2.1. Стипендія призначається : 
- з метою підтримки та заохочення юних спортсменів, розкриття їх спортивного таланту та 
стимулювання зросту  їх майстерності; 
- з метою стимулювання праці тренерів - викладачів, які працюють з спортсменами. 
 

3. Стипендіати 
 
3.1. Стипендіатами можуть бути: 
- спортсмени дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл олімпійського резерву, ліцею-інтернату фізичної культури і спорту, 
школи вищої спортивної майстерності, спортивних клубів та федерацій, які проживають в 
м. Біла Церква та представляють м. Білу Церкву на обласних, Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях; 
- тренери, які безпосередньо тренують спортсменів та працюють в одній із спортивних 
установ, що знаходяться  в м. Біла Церква.   

 
4. Порядок висунення осіб на призначення Стипендії. 

 
4.1. Висунення осіб на призначення або порушення клопотання про позбавлення  стипендії 
міського голови кращим спортсменам спортивних установ та їх тренерам здійснюється на 
підставі рішення тренерсько-педагогічної ради, зборів спортивних  установ міста. 
4.2. Для визначення стипендіатів до комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії 
міського голови кращим спортсменам спортивних установ та їх тренерам направляється  
Подання, де вказується прізвище, ім’я, по батькові претендента, дата народження  
спортсмена,  прізвище, ім’я та по батькові тренера спортсмена, спортивні досягнення  
спортсмена (підтверджені відповідними протоколами змагань), дата і номер протоколу  
зборів, щодо висунення кандидатури та інші підстави, надруковані державною мовою. 
4.3. Документи подаються відповідно щоквартально до 03 числа першого місяця 
наступного кварталу до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 
за адресою : м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 86. 
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5. Визначення стипендіатів 
 
5.1. Конкурсний відбір претендентів на здобуття Стипендії  проводить комісія з розгляду 
питань щодо призначення стипендії міського голови кращим спортсменам спортивних 
установ м. Біла Церква та їх тренерам.  
5.2. Стипендія міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та 
їх тренерам призначається розпорядженням міського голови за поданням управління з 
питань молоді та спорту  Білоцерківської міської ради на підставі рішення комісії з розгляду 
питань щодо призначення стипендії міського голови кращим спортсменам спортивних 
установ м. Біла Церква та їх тренерам. 
5.3. Як виняток, на встановлення стипендії міського голови спортсменам з неолімпійських 
видів спорту, документи подаються на розгляд комісії в межах затверджених. 
 

6. Порядок виплати стипендії 
 
6.1.  Стипендія виплачується щомісяця, починаючи з  квітня 2018 року. 
6.2. У разі коли стипендіат вибуває з спортивного закладу до закінчення терміну 
призначення стипендії , йому виплачується стипендія у повному обсязі за  весь квартал. 
6.3. Стипендія виплачуються управлінням з питань молоді та спорту  Білоцерківської 
міської ради за рахунок загальних асигнувань затверджених управлінню на відповідні 
бюджетні періоди.  
6.4. Виплата стипендії здійснюється протягом кварталу (раз в місяць) шляхом 
перерахування коштів на особистий рахунок стипендіата, який відкривається ним в 
установах та філіях банків. 
 
             
Керуючий справами виконавчого  
комітету  міської ради                                                      С. Постівий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Додаток 2   
                                                                                                 до рішення виконавчого комітету 

  міської  ради 
  від 17 квітня 2018р.      №  165                       

Положення 
про комісію з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 
 

1.Загальні Положення 
1.1 Комісія з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови  кращим 
спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам  (далі-комісія) є 
консультативно - дорадчим органом, що підпорядковується виконавчому комітету 
Білоцерківської міської ради і утворюється для попереднього розгляду питань щодо 
претендентів на здобуття стипендії міського голови  кращим спортсменам спортивних 
установ м.Біла Церква та їх тренерам (далі –Стипендія). 
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, нормативними 
актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням міського голови, 
рішеннями міської ради  та виконавчого комітету, а також цим Положенням.  
 

2. Порядок утворення комісії 
2.1. До складу  комісії входять голова комісії, заступник голови, секретар та члени комісії. 
2.2. Очолює роботу комісії заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків. 
2.3. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради 
за поданням  управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 
 

3. Порядок роботи комісії 
3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
3.1.1. Розглядає подання про кандидатів на здобуття Стипендії. 
3.1.2. Проводить відбір кандидатур на здобуття Стипендії  за критеріями, визначеними в 
Положенні  про  стипендію міського голови  кращим спортсменам спортивних установ м.Біла 
Церква та їх тренерам. 
3.2. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі комісії на 
громадських засадах. 
3.3. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводить голова комісії, а у разі його 
відсутності - заступник голови комісії. 
3.4. Засідання комісії вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3  її 
складу. 
3.5. Рішення комісії  про призначення Стипендії  приймається відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів присутніх на засідання членів комісії. Протягом  трьох 
календарних днів комісія передає протокольно оформлені пропозиції  щодо призначення 
Стипендії в управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради  для 
підготовки відповідного подання міському голові. 
3.6. Стипендія міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та 
їх тренерам призначається розпорядженням міського голови за поданням управління з 
питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради на підставі рішення комісії з розгляду 
питань щодо призначення стипендії міського голови кращим спортсменам спортивних 
установ м. Біла Церква та їх тренерам. 
3.7.Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності комісії здійснюється управлінням 
з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради.  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради                                                                 С. Постівий 



                                                                                                                Додаток 3 
                                                                                             до рішення виконавчого комітету 

                                                         міської  ради 
                                                                                  від  17 квітня 2018 р. № 165 

           
 

С К Л А Д 
 комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови 
кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

 
Антонюк  
Микола Анатолійович            
 

-  голова комісії, радник міського голови; 
 

Литвиненко  
Катерина Сергіївна            
 

-заступник голови комісії, начальник управління з 
питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради;  
 

Солопенко  
Олена Михайлівна                

-секретар комісії, завідувач сектору організаційно-
масової роботи управління з питань молоді та спорту 
Білоцерківської міської ради; 

  
Члени комісії: 

  
Балясников  
Володимир Матвійович       
 

- директор Київського обласного ліцею-інтернату               
фізичної культури та спорту (за згодою); 

Гейло  
Ігор Вікторович 
 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

Гончаренко  
Юрій Анатолійович             
 

- директор  комунального закладу Білоцерківської  
міської ради дитячо-юнацької спортивної школи № 1»; 

 
Коросько 
Валентина Миколаївна 

-заступник начальника управління – начальник відділу з 
питань фізичної культури  та спорту  управління з 
питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради; 

  
Кошель 
Вадим Олегович 

-секретар Білоцерківської міської ради (за згодою); 

  
Падалець 
Валерій Петрович 

- директор  комунального закладу Білоцерківської  
   міської ради дитячо-юнацької спортивної школи 
   «Богатир» 
 

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради                                                                 С. Постівий 

 

 
 
 


