
Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від ______ 2021року № ___ 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про комісію з розгляду питань щодо визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» 

 

1.Загальні положення 

1.1 Комісія з розгляду питань щодо визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» (далі - комісія) є 

консультативно-дорадчим органом, що підпорядковується виконавчому комітету 

Білоцерківської міської ради і утворюється для попереднього розгляду кандидатур для 

визначення «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської міської територіальної громади та 

його тренера». 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням 

міського голови, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, а також цим Положенням.  

2. Порядок утворення комісії 

2.1. До складу комісії входять голова комісії, заступник голови, секретар та члени 

комісії. 

2.2. Очолює роботу комісії заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

2.3. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

міської ради за поданням управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 

3. Порядок роботи комісії 

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

3.1.1. Розглядає подання на кандидатів щодо визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера». 

3.1.2. Проводить відбір кандидатур щодо визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» відповідно до порядку 

зазначеного в Положенні про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера». 

3.2. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 

3.3. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводить голова комісії, а у 

разі його відсутності - заступник голови комісії. 

3.4. Засідання комісії вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше 

2/3 її складу. 

3.5 Засідання комісії проводиться один раз до 15 числа щомісяця. 

3.6. Рішення комісії щодо визначення «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської 

міської територіальної громади та його тренера» приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засідання членів комісії та оформляється 

протоколом. 

3.7. Протягом трьох календарних днів з моменту прийняття рішення комісія передає 

протокольно оформлені пропозиції щодо визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» в управління з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради для підготовки відповідного наказу. 

3.8. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності комісії здійснюється 

управлінням з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                                          Анна ОЛІЙНИК 


