
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 19 листопада 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 297 Р  

 

Про призначення стипендії міського голови кращим спортсменам 

спортивних установ Білоцерківської міської територіальної 

громади та їх тренерам на четвертий квартал 2021 року 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 08 листопада 2021 року № 01-09/488, 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 27 жовтня 2021 року № 4, 

відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і 

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 четвертий 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  19. 11. 2021 р. № 297 Р 

 

СПИСОК 

спортсменів та їх тренерів для призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ Білоцерківської міської територіальної громади 

та їх тренерам на четвертий квартал 2021 року 

 

 

1. Апалькова  

Ірина Ігорівна                    

 

2. Балясникова  

Катерина В’ячеславівна 

 

 

3. Басай Яна Віталіївна 

 

 тренер переможниці чемпіонату України з легкої атлетики серед 

юнаків Пазюк Дарії Олександрівни; 

 

 тренер кандидата у майстри спорту України з легкої атлетики, 

переможниці чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків  

Ткаченко Єлизавети Віталіївни; 

 

 кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики, 

переможниця чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків; 

 

4. Білоусов  

Володимир Максимович 

 

 переможець чемпіонату України   з легкої атлетики серед юнаків; 

5. Бевз  

Анастасія Валентинівна            

 

 переможниця Всесвітніх учнівських спортивних ігор U-15 з 

волейболу; 

6. Бондар  

Вікторія  Русланівна                            

 

 кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

переможниця чемпіонату України в олімпійських видах програми 

з велосипедного спорту на шосе; 

 

7. Борисенко  

Валентина   Анатоліївна                 
 призерка чемпіонату України з важкої атлетики серед молоді; 

 

8. Велієв  

Тамірлан Расимович                

 

 

 призер міжнародного  турніру з вільної боротьби серед юнаків; 

9. Вітвіцький  

Олександр Романович     

 

 переможець чемпіонату України з бойового самбо серед юнаків; 

10. Герасименко  

Аліна Вікторівна          

 

 переможниця Всесвітніх учнівських спортивних ігор U-15 з 

волейболу; 

11. Гриб 

 Арсеній Дмитрович                    

 

 призер міжнародного  турніру з вільної боротьби серед юнаків; 

12. Гусейнов  

Аббас Сабухі Огли     

 

 призер міжнародного  турніру з вільної боротьби серед юнаків; 

 

 



2  Продовження додатку 

 

13. Датій 

 Ольга Германівна                  
 тренер переможниць Всесвітніх учнівських спортивних ігор U-15 

з волейболу Герасименко Аліни Вікторівни, Бевз Анастасії 

Валентинівни, Саркісян Софії Анушаванівни; 

 

14. Дюдя  

Володимир Юрійович     

 

 

 тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, переможця чемпіонату України в олімпійських видах 

програми з велосипедного спорту на шосе Самойлова Олексія 

Сергійовича; 

 

15. Іванько  

Софія Олегівна     

                

16. Ковальчук  

Василь Володимирович 

 

 учасниця чемпіонату України   з легкої атлетики серед юнаків;  

 

 

 тренер призерки чемпіонату України з важкої атлетики серед   

молоді Борисенко Валентини  Анатоліївни; 

17. Лісовський  

Сергій Олександрович 

 

 тренер кандидата у майстри спорту України з легкої атлетики, 

переможниці чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків 

Басай Яни Віталіївни; 

 

18. Музиченко 

Володимир Васильович   

 

 тренер призерів міжнародного  турніру з вільної боротьби серед 

юнаків Велієва Тамірлана Расимовича,  Гусейнова  Аббаса Сабухі 

Огли ;        

                  

19. Пазюк  

Дар’я Олександрівна               

 

 переможниця чемпіонату України   з легкої атлетики серед юнаків; 

20. Прищепа 

 Христина Олегівна             

 

 переможниця Всесвітніх учнівських спортивних ігор U-15 з 

волейболу; 

21. Романчук  

Наталія Володимирівна     

 

 тренер учасниці чемпіонату України   з легкої атлетики серед 

юнаків Іванько Софії Олегівни; 

22. Саркісян  

Софія Анушаванівна  

 

23. Самойлов  

Олексій Сергійович 

 

         

 переможниця Всесвітніх учнівських спортивних ігор U-15 з 

волейболу; 

 

 кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

переможець чемпіонату України в олімпійських видах програми 

велоспорту на шосе; 

24. Сіркова  

Анастасія Олександрівна                         

 

 

25. Теслер  

Артем Сергійович              

 кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту, 

переможниця чемпіонату України в олімпійських видах програми 

велоспорту на шосе; 

 

 тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, переможниці чемпіонату України в олімпійських видах 

програми з велосипедного спорту на шосе Бондар Вікторії  

Русланівни;     
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26. Ткаченко  

Єлизавета Віталіївна  

 

27. Трегуб  

Анжела Русланівна 

 

 переможниця чемпіонату України   з легкої атлетики серед юнаків; 

 

 переможниця Всесвітніх учнівських спортивних ігор U-15 з 

волейболу; 

 

28. Тупчій  

Назар В’ячеславович              

 

 переможець чемпіонату України з бойового самбо серед юнаків; 

29. Федюк 

 Еліна Валеріївна                  
 тренер переможниці Всесвітніх учнівських спортивних ігор U-15 з 

волейболу Прищепи Христини Олегівни;             

 

30. Чмирук  

Сергій Дмитрович            

 

 

 тренер кандидат у майстри спорту України з велосипедного 

спорту, переможниці чемпіонату України в олімпійських видах 

програми з велосипедного спорту на шосе Сіркової Анастасії 

Олександрівни; 

 

31. Шкабара  

Андрій Віталійович              

 

 призер чемпіонату України   з легкої атлетики серед юнаків;  

32.  Якименко Володимир 

Олексійович   

 

 тренер переможців чемпіонату України з бойового самбо серед 

юнаків Вітвіцького Олександра Романовича, Тупчія Назара  

В’ячеславовича; 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради      Анна ОЛІЙНИК 

 


