
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 лютого  2019 року                         м. Біла Церква                                               № 86 

 

 

 

 

Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого 

комітету від 17 квітня 2018 року № 164 «Про порядок 

визначення «Кращого спортсмена місяця м. Білої Церкви 

та його тренера» 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 05 лютого 2019 року № 01-20/54 та відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради вирішив: 

1. Внести зміни в додаток 3 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 17 квітня 2018 року № 164 «Про порядок визначення  «Кращого спортсмена місяця                 

м. Білої Церкви та його тренера»  виклавши його в новій редакції згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                      

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                        Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Додаток 3 

                                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                         міської  ради 

                                                                                    від  12 лютого 2019 р.  № 86 

 

С К Л А Д 

 комісії з розгляду питань щодо визначення 

«Кращого спортсмена місяця м. Білої Церкви та його тренера» 

  

Литвиненко  

Катерина Сергіївна  

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

- заступник голови комісії, радник міського голови; 

 

Солопенко  

Олена Михайлівна 

- секретар комісії, завідувач сектору організаційно-масової  

  роботи відділу з питань фізичної культури та спорту  

  управління з питань молоді та спорту Білоцерківської  

  міської ради; 

 

 

Члени комісії: 

 

Биковська  

Тетяна Олександрівна 

- керівник фізичного виховання технолого-економічного  

  коледжу Білоцерківського державного аграрного   

  університету (за згодою); 

 

Гейло  

Ігор Вікторович   

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Коросько  

Валентина Миколаївна  

- заступник начальника управління – начальник відділу 

  з питань фізичної культури та спорту управління з питань   

  молоді та спорту Білоцерківської міської ради; 

 

Корнієнко  

Володимир Васильович 

 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської  

  ради дитячо-юнацької спортивної школи «Юність»; 

Кошель  

Вадим Олегович 

 

- секретар Білоцерківської міської ради; 

Паливода  

Інна Павлівна 

- начальник управління з питань молоді та спорту  

  Білоцерківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                           С. Постівий 

 

 

 


