
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 лютого 2020 року                             м. Біла Церква                                    № 37 Р 

 

Про призначення стипендії міського голови кращим 

спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та 

їх тренерам на перший квартал 2020 р. 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 11 лютого 2020 року № 01-09/95, на підставі протоколу засідання комісії з розгляду питань 

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

Церква та їх тренерам від 11 лютого 2020 року № 1, 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 2019 року №4768-86-VII «Про бюджет м. Біла 

Церква на 2020 рік» (зі змінами), відповідно до п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», зобов’язую:  

 

1. Призначити стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ 

м. Біла Церква та їх тренерам на перший квартал 2020 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 виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова           Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від  21 лютого 2020 р. № 37 Р 

 

СПИСОК 

спортсменів та їх тренерів для призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

на перший квартал 2020 року 

 

1. Андрійчук  

    Євгеній Юрійович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного   

спорту, призера чемпіонату України з велосипедного спорту   

на треку Шевченко Софії Павлівни;  

2. Бондар 

    Вікторія Русланівна  

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,   

призер відкритого чемпіонату України з велосипедного   

спорту; 

3. Брунько 

    Володимир Іванович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з карате-до, 

призера чемпіонату світу з карате-до Чернякова Даніїла 

Олександровича; 

4. Гавренко  

    Лариса Вікторівна 

- тренер кандидата у майстри спорту України з художньої 

гімнастики, переможця чемпіонату України з художньої 

гімнастики Краєвської Єлизавети Сергіївни; 

5. Гебертаєв  

    Хамзат Абдусамадович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з боротьби  

вільної, призера чемпіонату України з боротьби вільної  Швеця 

Романа Володимировича; 

6. Гербич  

    Артур Сергійович 

 

- кандидат у майстри спорту України з греко-римської  

боротьби, переможець чемпіонату України з греко-римської   

боротьби; 

7. Грушовий  

    Данило Іванович 

 

- кандидат у майстри спорту України з греко-римської  

боротьби, переможець чемпіонату України з греко-римської   

боротьби; 

8. Дишлюк  

    Федір В’ячеславович 

- переможець Міжнародного шахового турніру;  

9. Дзюба  

    Альона Володимирівна 

- тренер кандидата у майстри спорту України з боротьби на  

поясах «Алиш», переможця Кубку України з боротьби на   

поясах «Алиш» Коробчука Артема Володимировича; 

10. Дюдя  

      Володимир Юрійович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного  

спорту, призера відкритого чемпіонату України з  

велосипедного спорту Бондар Вікторії Русланівни; 

11. Житовоз  

      Григорій Петрович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з греко-  римської 

боротьби, переможця чемпіонату України з греко-  римської 

боротьби Гербича Артура Сергійовича; 

12. Каліна  

      Мирослава Іванівна 

- майстер спорту України з важкої атлетики, переможець  

чемпіонату України з важкої атлетики; 

13. Карпова  

      Тетяна Григорівна 

- тренер переможця Ліги плавання України Омельченка  

Тимура Андрійовича; 

14. Кириченко  

      Віталій Миколайович 

- тренер переможця Міжнародного шахового турніру 

Дишлюка Федора В’ячеславовича; 
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15. Ковальчук 

      Андрій Володимирович 

- тренер майстра спорту України з важкої атлетики,  переможця 

чемпіонату України з важкої атлетики Росінської Євгенії 

Олександрівни; 

16. Ковальчук  

      Василь Володимирович 

- тренер майстра спорту України з важкої атлетики,  переможця 

чемпіонату України з важкої атлетики Каліни Мирослави 

Іванівни; 

17. Коробчук  

      Артем Володимирович 

- кандидат у майстри спорту України з боротьби на поясах  

«Алиш», переможець Кубку України з боротьби на  

поясах«Алиш»; 

18. Краєвська  

      Єлизавета Сергіївна 

- кандидат у майстри спорту України з художньої гімнастики,  

переможець чемпіонату України з художньої гімнастики; 

19. Лісовський  

      Сергій Олександрович 

- тренер призера Всеукраїнських змагань з легкої атлетики  

Махаринського Андрія Вікторовича; 

20. Лозовий  

      Віктор Вікторович 

 

- тренер кандидата у майстри спорту України з греко-  римської 

боротьби, переможця чемпіонату України з греко-  римської 

боротьби Грушового Данила Івановича; 

21. Луцик  

      Даніїл Олександрович 

- учасник чемпіонату України з вільної боротьби; 

22. Мазуркевич  

      Олександр Володимирович 

- тренер переможця чемпіонату України з вільної боротьби 

Миколайчук Ірини Валеріївни; 

23. Масликова  

      Дарія Євгеніївна 

 

- кандидат у майстри спорту України з художньої гімнастики,  

переможець чемпіонату фізкультурно-спортивного  товариства 

«Спартак» з художньої гімнастики; 

24. Масликова  

      Ірина Володимирівна 

- тренер кандидата у майстри спорту України з художньої   

гімнастики, переможця чемпіонату фізкультурно-    

спортивного товариства «Спартак» з художньої гімнастики  

Масликової Дарії Євгеніївни; 

25. Махаринський  

      Андрій Вікторович 

- призер Всеукраїнських змагань з легкої атлетики; 

26. Миколайчук 

      Ірина Валеріївна 

- переможець чемпіонату України з вільної боротьби; 

27. Музиченко  

      Володимир Васильович 

- тренер учасника чемпіонату України з вільної боротьби   

Луцика Даніїла Олександровича;  

28. Олевич 

      Богдан Сергійович 

- призер Ліги плавання України; 

29. Омельченко 

      Тимур Андрійович 

- переможець Ліги плавання України; 

30. Пелепей 

      Павло Ігорович  

- призер чемпіонату України з лижних гонок; 

31. Росінська  

      Євгенія Олександрівна 

- майстер спорту України з важкої атлетики, призер  

чемпіонату України з важкої атлетики; 

32. Смотров  

      Гліб Валерійович 

- кандидат у майстри спорту України фігурного катання,   

переможець чемпіонату України з фігурного катання;   

33. Телюк  

      Ольга Леонідівна 

- тренер кандидата у майстри спорту України з лижних гонок,  

призера чемпіонату України з лижних гонок Пелепея Павла  

Ігоровича;  
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34. Теслер  

      Артем Сергійович 

- тренер кандидата у майстри спорту України з велосипедного  

спорту, призера відкритого чемпіонату України з  

велосипедного спорту Черепанова Рустама Сергійовича; 

35. Тищінська  

      Олена Олександрівна 

- тренер призера Ліги плавання України Олевича Богдана  

Сергійовича; 

36. Черепанов  

Рустам Сергійович 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,  

призер відкритого чемпіонату України з велосипедного  

спорту; 

37. Черняков 

Даніїл Олександрович 

- кандидат у майстри спорту України з карате-до, призер  

чемпіонату світу з карате-до; 

38. Честаховський  

      Вадим Сергійович 

- тренер кандидата у майстри спорту України фігурного   

катання, переможця чемпіонату України з фігурного катання 

Смотрова Гліба Валерійовича; 

39. Швець  

Роман Володимирович 

- кандидат у майстри спорту України з боротьби вільної,  

призер чемпіонату України з боротьби вільної; 

40. Шевченко 

Софія Павлівна 

- кандидат у майстри спорту України з велосипедного спорту,  

призер чемпіонату України з велосипедного спорту на треку. 

 

 

Заступник міського голови       Катерина ЛИТВИНЕНКО 


