
 

 

 

 

 

Про затвердження порядку визначення «Кращого 

спортсмена місяця Білоцерківської міської 

територіальної громади та його тренера»  

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради від 28 січня 2021 року № 01-20/46, з метою подальшого розвитку дитячо-юнацького 

спорту, спорту вищих досягнень, розкриття спортивного таланту спортсменів 

Білоцерківської міської територіальної громади, стимулювання зросту майстерності і 

заохочення  кращих спортсменів спортивних установ та праці тренерів-викладачів, які 

працюють зі спортсменами, відповідно до підпункту 2 пункту б статті 32, статті 40, частини 

6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання 

Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 01 грудня 2016 року № 352-20-VІІ (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Затвердити Положення про визначення «Кращого спортсмена місяця 

Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань щодо визначення «Кращого 

спортсмена місяця Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» згідно з 

додатком 2. 

3. Затвердити склад комісії з розгляду питань щодо визначення «Кращого спортсмена 

місяця Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» згідно з додатком 3. 

4. Встановити розмір одноразової матеріальної винагороди: 

- для спортсмена в сумі 1000,00 (одна тисяча) гривень; 

- для тренера сумі 500,00 грн. (п’ятсот) гривень. 

5. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради з 01 січня 2021 року здійснювати 

фінансування видатків на виплату матеріальної винагороди щодо відзначення «Кращого 

спортсмена місяця Білоцерківської міської територіальної громади та його тренера» за 

рахунок асигнувань,  передбачених в бюджеті Білоцерківської міської територіальної 

громади на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2017-2021 роки. 

6. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 17 квітня 

2018 року №164 «Про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця Білоцерківської 

міської територіальної громади та його тренера», рішення виконавчого комітету від 10 

червня 2019 року № 412 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 17 квітня 2018 року № 164 «Про порядок визначення 

«Кращого спортсмена місяця м. Біла Церква та його тренера», рішення виконавчого комітету  

Білоцерківської міської ради від 14 січня 2020 року №06 «Про внесення змін в додаток 3 до 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 червня 2019 року Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 17 квітня 

2018 року № 164 «Про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця м. Біла Церква та 

його тренера». 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ 


