
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 31 жовтня 2019 року                            м. Біла Церква                                    № 225 Р 

 

Про призначення стипендії міського голови кращим 

спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та 

їх тренерам на четвертий квартал 2019 р. 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 16 жовтня 2019 року № 01-09/974, на підставі протоколу засідання комісії з розгляду питань 

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

Церква та їх тренерам від 16 жовтня 2019 року №4, 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 четвертий квартал 2019 року, у розмірі 300 грн. відповідно до п. 

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

міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам», згідно 

додатку. 

 

2. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова           Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від  31. 10. 2019 р. № 225 Р 

СПИСОК 

спортсменів та їх тренерів для призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

на четвертий квартал 2019 року 

 

1. Андрійчук  

    Євгеній Юрійович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного   

спорту, призера відкритого чемпіонату України з   

велосипедного спорту на треку Лазаренка Олександра  

Олександровича; 

  

2. Багаченко  

    Максим Дмитрович 

- переможець чемпіонату України з легкої атлетики; 

 

 

3. Балясников  

    Віталій Володимирович 

- тренер переможця чемпіонату України з легкої атлетики   

Мацькевич Юлії Іванівни; 

 

4. Бондар 

    Вікторія Русланівна  

- призер відкритого чемпіонату України з велосипедного   

спорту на треку; 

 

5. Гаман  

    Людмила Леонідівна 

- тренер переможця чемпіонату України з легкої атлетики   

Стецюк Надії Сергіївни; 

 

6. Гоц  

    Ілля Анатолійович 

 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,   

переможець командного чемпіонату України з   велосипедного 

спорту на шосе; 

 

7. Ємільянович  

    Ольга Сергіївна 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного   

спорту, переможця командного чемпіонату України з   

велосипедного спорту на шосе Гоца Іллі Анатолійовича; 

 

8. Жибарєв  

    Олександр Євгенійович 

- тренер переможця чемпіонату Київської області з боксу   

Шаламая Олега Олеговича; 

 

9. Зайцев  

    Володимир Олександрович 

- тренер переможця чемпіонату України з легкої атлетики   

Поліщук Людмили Олександрівни;  

 

10.Зюльковський  

     Володимир Петрович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного   

спорту, переможця командного чемпіонату України з   

велосипедного спорту на шосе Ковтуненка Владислава   

Миколайовича; 

11. Калмиков 

      Іван Олександрович   

 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,   

переможець відкритого чемпіонату України з велосипедного   

спорту на шосе; 
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12. Карлінський  

      Ян В’ячеславович 

 

- учасник командного чемпіонату України з легкої атлетики; 

13. Качаненко 

      Максим Ігорович 

- тренер призера відкритого чемпіонату України з   

велосипедного спорту на треку Бондар Вікторії Русланівни; 

  

14. Ковтуненко  

      Владислав Миколайович 

 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,   

переможець командного чемпіонату України з   велосипедного 

спорту на шосе; 

 

15. Кучер  

      Євгеній Олександрович 

 

- учасник чемпіонату України з легкої атлетики; 

16. Лазаренко  

      Олександр Олександрович  

 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,   

призер відкритого чемпіонату України з велосипедного   

спорту на треку; 

 

17. Лісовський  

      Сергій Олександрович 

- тренер учасника чемпіонату України з легкої атлетики   

Махаринського Андрія Вікторовича; 

 

18. Махаринський  

      Андрій Вікторович 

- учасник чемпіонату України з легкої атлетики; 

 

 

19. Мацькевич  

      Юлія Іванівна 

- переможець чемпіонату України з легкої атлетики; 

 

 

20. Пантюк  

      Анна Пилипівна 

- кандидат у майстри спорту України з лижних гонок,   призер 

чемпіонату України з лижоролерів; 

 

21. Пелепей 

      Павло Ігорович   

  

- призер чемпіонату України з лижоролерів; 

 

22. Пензарєв 

      Руслан Сергійович 

- тренер переможця чемпіонату України з легкої атлетики   

Багаченка Максима Дмитровича; 

 

23. Поліщук 

      Людмила Олександрівна 

 

- переможець чемпіонату України з легкої атлетики; 

24. Розуменко  

      Микола Михайлович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного   

спорту, переможця відкритого чемпіонату України з   

велосипедного спорту на шосе Калмикова Івана   

Олександровича;   

 

25. Романчук  

      Наталія Володимирівна 

- тренер учасника командного чемпіонату України з легкої   

атлетики Карлінського Яна В’ячеславовича; 

 

26. Стецюк 

      Надія Сергіївна 

- переможець чемпіонату України з легкої атлетики; 
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27. Телюк  

      Тимофій Михайлович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з лижних гонок,   

призера чемпіонату України з лижоролерів Пелепея Павла   

Ігоровича;  

 

28. Теслер  

      Артем Сергійович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного   

спорту, призера відкритого чемпіонату України з   

велосипедного спорту на треку Черепанова Рустама   

Сергійовича; 

 

29. Фастовець  

      Микола Миколайович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з лижних гонок,   

призера чемпіонату України з лижоролерів Пантюк Анни   

Пилипівни; 

 

30. Черепанов  

      Рустам Сергійович 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,   

призер відкритого чемпіонату України з велосипедного   

спорту на треку; 

 

31. Шаламай  

      Олег Олегович 

- переможець чемпіонату Київської області з боксу. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      А. Олійник 


