
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 06 серпня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 178 Р  

 

Про призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ 

Білоцерківської міської територіальної громади та 

їх тренерам на третій квартал 2021 року 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 08 липня 2021 року № 01-09/281, на підставі протоколу засідання комісії з розгляду питань 

щодо призначення стипендії міського голови кращим спортсменам спортивних установ 

Білоцерківської міської територіальної громади та їх тренерам від 08 липня 2021 року № 3, 

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» (зі змінами), рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 23 лютого 2021 року № 123 «Про стипендію міського 

голови кращим спортсменам спортивних установ Білоцерківської міської територіальної громади 

та їх тренерам», зобов’язую:  

 

1. Призначити стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ 

Білоцерківської міської територіальної громади та їх тренерам на третій квартал 2021 року, у 

розмірі 300 грн, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                                 Геннадій ДИКИЙ 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від  06. 08. 2021 р. № 178 Р 

 

СПИСОК 

спортсменів та їх тренерів для призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ Білоцерківської міської територіальної громади 

та їх тренерам на третій квартал 2021 року 

 

1. Андрійчук  

    Євгеній Юрійович  
 тренер переможця відкритого командного чемпіонату України з 

велосипедного спорту на шосе Бондар Вікторії Русланівни; 

2. Апалькова  

    Ірина Ігорівна 
 тренер переможця чемпіонату України з легкої атлетики серед 

юнаків Пазюк Дар`ї Олексіївни; 

3. Балясникова  

    Катерина Вячеславівна  
 тренер переможця чемпіонату України з легкої атлетики серед 

юнаків Ткаченка Єлизавети Віталіївни; 

4. Басай  

    Яна Віталіївна 
 переможець чемпіонату України з легкої атлетики  серед 

юнаків; 

5. Бондар 

    Вікторія Русланівна 
 переможець відкритого командного чемпіонату України з 

велосипедного спорту на шосе; 

6. Гавренко  

    Лариса Вікторівна  
 тренер призера чемпіонату України з художньої гімнастки 

Краєвської Єлизавети Сергіївни;  

7. Гаман  

    Людмила Леонідівна  
 тренер переможця чемпіонату України з легкої атлетики серед 

юнаків Стецюк Надії Сергіївни; 

8. Гончаренко  

    Олена Юріївна 
 тренер призера чемпіонату України з плавання серед юніорів 

Тарасова Євгенія Павловича; 

9. Добровольська  

    Рената Андріївна  
 переможець І етапу ліги плавання України;  

10. Ємільянович  

    Ольга Сергіївна 
 тренер переможця відкритого командного чемпіонату України з 

велосипедного спорту Ковтуненка Владислава Миколайовича; 

11. Єфременюк 

    Микола Сергійович  
 тренер переможця відкритого чемпіонату України у 

багатоденній гонці з велосипедного спорту Мовчан Марини 

Олексіївни; 

12. Житовоз 

    Григорій Петрович 
 тренер переможця чемпіонату України з греко-римської 

боротьби серед кадетів Яценка Романа Олександровича; 

13. Зварич  

    Оксана Юріївна 
 переможець відкритого чемпіонату України у багатоденній 

гонці з велосипедного спорту; 

14. Зюльковський 

    Володимир Петрович  
 тренер переможця відкритого командного чемпіонату України з 

велосипедного спорту Ткаченка Івана Святославовича;  

15. Карпова  

    Тетяна Григорівна 
 тренер призера чемпіонату України з плавання серед молоді та 

юніорів Омельченко Тимура Андрійовича; 

16. Ковтуненко  

    Владислав Миколайович 
 переможець відкритого командного чемпіонату України з 

велосипедного спорту;  

17. Ковальчук 

    Андрій Володимирович  
 тренер переможця чемпіонату України з важкої атлетики серед 

юнаків Ковальчука Остапа Андрійовича;  

18. Ковальчук  

    Остап Андрійович 
 переможець чемпіонату України з важкої атлетики серед 

юнаків; 

19. Котенко 

    Марія Юріївна  
 призер чемпіонату України з плавання серед юніорів;  
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Продовження додатка  

20. Краєвська  

    Єлизавета Сергіївна  
 призер чемпіонату України з художньої гімнастки;  

21. Краєвська  

    Інна Степанівна  
 тренер призера чемпіонату України з художньої гімнастики 

Тимченко Софії Ігорівни;  

22. Лавренюк 

    Олена Іванівна  
 тренер призера чемпіонату України з плавання серед юніорів 

Котенко Марії Юріївни;  

23. Лісовський  

    Сергій Олександрович 
 тренер призера чемпіонату України з легкої атлетики серед 

юніорів Махаринського Андрія Вікторовича; 

24. Ляхов  

    Юрій Федорович  
 тренер призера чемпіонату України з боксу серед старших 

юнаків та юніорів Олійника Олега Сергійовича;   

25. Махаринський 

    Андрій Вікторович  
 призер чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів;  

26. Масликов  

    Євгеній Володимирович  
 тренер переможця І етапу ліги плавання України 

Добровольської Ренати Андріївни; 

27. Мовчан 

    Марина Олексіївна  
 переможець відкритого чемпіонату України у багатоденній 

гонці з велосипедного спорту;  

28. Олійник 

    Олег Сергійович  
 призер чемпіонату України з боксу серед старших юнаків та 

юніорів;   

29. Омельченко  

    Тимур Андрійович  
 призер чемпіонату України з плавання серед молоді та юніорів   

30. Пазюк 

    Дар`я Олексіївна  
 переможець чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків;  

31. Самойлов  

    Олексій Сергійович   
 переможець відкритого чемпіонату України у багатоденній 

гонці з велосипедного спорту;  

32. Стецюк  

    Надія Сергіївна  
 переможець чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків;   

33. Тарасов  

    Євгеній Павлович  
 призер чемпіонату України з плавання серед юніорів;  

34. Теслер 

    Артем Сергійович 
 тренер переможця відкритого чемпіонату України у 

багатоденній гонці з велосипедного спорту Самойлова Олексія 

Сергійовича; 

35. Тимченко  

    Софія Ігорівна  
 призер чемпіонату України з художньої гімнастики;  

36. Ткаченко  

    Єлизавета Віталіївна   
 переможець чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків;  

37. Ткаченко  

    Іван Святославович  
 переможець відкритого командного чемпіонату України з 

велосипедного спорту;  

38. Чмирук 

    Сергій Дмитрович  
 тренер переможця відкритого чемпіонату України у 

багатоденній гонці з велосипедного спорту Зварич Оксани 

Юріївни;  

39. Яценко 

    Роман Олександрович  
 переможець чемпіонату України з греко-римської боротьби 

серед кадетів. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 

 

 


