
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 жовтня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 676 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

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

стипендію міського голови кращим спортсменам Білоцерківської 

міської територіальної громади та їх тренерам»  

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 03 жовтня 2022 року № 161/ 01-09 та відповідно до статті 40, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

лютого 2021 року № 123 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам 

Білоцерківської міської територіальної громади та їх тренерам» (надалі – Рішення), а саме: 

1.1. пункт 5 Рішення викласти в новій редакції: 

«5. Управління фінансів Білоцерківської міської ради здійснювати фінансування 

видатків та виплату матеріальної винагороди щодо призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам Білоцерківської міської територіальної громади та їх тренерам за 

рахунок асигнувань, передбачених в бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади 

на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в Білоцерківській міській 

територіальній  громаді на 2022-2024 роки.»; 

1.2. пункт 6.3. розділу 6 Положення про стипендію міського голови кращим спортсменам 

Білоцерківської міської територіальної громади та їх тренерам Додатку 1 до Рішення викласти 

в новій редакції: 

«6.3. Стипендія виплачується управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської 

міської ради за рахунок асигнувань, передбачених в бюджеті Білоцерківської міської 

територіальної громади на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Білоцерківській міській територіальній  громаді на 2022-2024 роки.»; 

1.3. внести зміни в Додаток 3 до Рішення та затвердити Склад комісії з розгляду питань 

щодо призначення стипендії міського голови кращим спортсменам Білоцерківської міської 

територіальної громади та їх тренерам в новій редакції (додається).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 
 
 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 12. 10. 2022 р. № 676 

 

 

С К Л А Д 

комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам Білоцерківської міської територіальної громади та їх тренерам 

 

Возненко 

Катерина Сергіївна 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Копишинський  

Олексій Миколайович 

- заступник голови комісії, начальник управління 

з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради; 

 

Коросько  

Валентина Миколаївна 

- секретар комісії, заступник начальника управління-

начальник відділу з питань фізичної культури та 

спорту управління з питань молоді та спорту   

Білоцерківської міської ради; 

  

Члени комісії: 

Антонюк 

Микола Анатолійович 

- радник міського голови; 

Алієв 

Ахмед Газімагомедович 

- директор комунального  закладу Білоцерківської 

міської ради  дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку «Лісова казка», тренер-викладач з дзюдо  

комунального закладу Білоцерківської міської ради 

дитячо-юнацької спортивної школи                                                                  

«Богатир»; 

Арцимович  

Михайло Валерійович 

- тренер з бразильського джиу джитсу ГО 

«Бразильске джиу дитсу» ( за згодою); 

 

Балясников  

Володимир Матвійович       

- директор комунального закладу Київської обласної 

ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної 

культури і спорту» (за згодою); 

 

Головачов  

Віталій Володимирович                                      

 

- тренер-викладач з легкої атлетики комунального 

закладу  Київської обласної ради «Київський 

регіональний центр з фізичної культури і спорту 

«Інваспорт» (за згодою); 

Гончаренко  

Юрій Анатолійович             

- директор комунального закладу Білоцерківської  

міської ради дитячо-юнацької спортивної школи № 1; 

 

 

 

 



2                                   Продовження додатка 3 

Кривошеєв  

Олексій Анатолійович  

 

 

Падалець   

Валерій Петрович                  

- директор комунального закладу Білоцерківської 

міської ради дитячо-юнацької спортивної школи 

«Зміна»;  

 

- директор  комунального закладу Білоцерківської 

міської ради дитячо-юнацької спортивної школи                                                                  

«Богатир»; 

 

Челюбєєв  

Серафим Васильович      

- директор  комунального закладу Білоцерківської 

міської ради дитячо-юнацької спортивної школи                                                                  

«Олімп». 

 

 

Перший заступник міського голови                                                Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 

 


