
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 лютого  2019 року                         м. Біла Церква                                               № 87 

 

 

Про внесення змін в додаток 3 до 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» 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

від 05 лютого 2019 року № 01-20/55 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 міської ради від 17 квітня 

2018 року №165 «Про стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ м. 

Біла Церква та їх тренерам» 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 12лютого 2019 р. № 87 

                                                                                                                    

С К Л А Д 

 комісії з розгляду питань щодо призначення стипендії міського голови 

кращим спортсменам спортивних установ м. Біла Церква та їх тренерам 

 

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: 

 

Балясников 

Володимир Матвійович  

- директор Київського обласного ліцею-інтернату фізичної 

культури та спорту (за згодою); 

 

Гейло  

Ігор Вікторович   

 

- депутат Білоцерківської міської ради (за згодою); 

 

Гончаренко  

Юрій Анатолійович  

 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської ради 

дитячо-юнацької спортивної школи № 1; 

Коросько  

Валентина Миколаївна  

- заступник начальника управління – начальник відділу з 

питань фізичної культури та спорту управління з питань   

молоді та спорту Білоцерківської міської ради; 

 

Кошель  

Вадим Олегович 

 

- секретар Білоцерківської міської ради; 

Падалець   

Валерій Петрович                  

- директор комунального закладу Білоцерківської міської   ради 

дитячо-юнацької спортивної школи «Богатир»; 

 

Паливода  

Інна Павлівна 

  

- начальник управління з питань молоді та спорту   

Білоцерківської міської ради; 

Пантелеймонова 

Світлана Петрівна 

- завідуюча Білоцерківською філією Київського обласного   

лікарсько-фізкультурного диспансеру (за згодою). 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                     С. Постівий  

 

 


