КРИВОРВЬКА MICbKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Р1ШЕННЯ
17.12.2019

м. Кривий Pir

№ 599

Про призначення щор1чних стипендш для npoeidnux спортсметв i
mpenepie м. Кривого Рогу та внесения змт до р1шення виконкому MicbKoi
ради eid 13.11.2019 №540 «Про призначення щор'шних стипендш для
npoeidnux спортсметв i mpenepie м. Кривого Рогу»
3 метою шдтримки кращих спортсметв i тренер1в м1ста, стимулювання
Ух за ycninmi виступи на м1жнародних i всеукрашських змаганнях, визнання
вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень; беручи до уваги
протокол №3 вщ 28.11.2019 засщання мюько!' ком1сй з призначення щор1чних
стипендш для провщних спортсметв i тренер1в м. Кривого Рогу; ураховуючи
Програму розвитку ф1зично1 культури i спорту в м. Кривому Роз1 на 2019 2023 роки, затверджену ршенням мюько! ради вщ 27.03.2019 №3594,
р!шення мюько! ради вщ 26.10.2016 №1064 «Про призначення щор1чних
стипендш для провщних спортсметв i тренер1в м. Кривого Рогу», 3i зм1нами;
в1дпов1дно до Закону УкраТни «Про ф1зичну культуру i спорт»; керуючись
Законом Украши «Про м1сцеве самоврядування в Украли», виконком м1сько!'
ради eupiuiue.
1. Призначити щор1чн1 стипендн для провщних спортсметв i
тренер1в м. Кривого Рогу (додаток) на загальну суму 160 000 (сто нпстдесят
тисяч) грн 00 коп.
2. Департаменту фшанс1в виконкому Кривор1зько! MicbKo'i ради
профшансувати зазначену в пункт! 1 суму з мюького бюджету вщповщно до
коду програмно! класиф1кащ1' видатюв та кредитування м1сцевого бюджету
1115062 «Пщтримка спорту вищих досягнень та оргашзацш, яю зд1йснюють
ф1зкультурно-спортивну д1яльнють в perioHi».
3. Департаменту у справах ciM'i, молод1 та спорту виконкому
Кривор1зько1 MicbKoi" ради оргашзувати виплату кошт1в, передбачених
пунктом 1, провщним спортсменам i тренерам м. Кривого Рогу згщно з
додатком.
4. Унести до рнпення виконкому мюько! ради вщ 13.11.2019 №540
«Про призначення щор1чних стипенд1й для провщних спортсметв i тренер1в
м. Кривого Рогу» таю зм1ни:

2
4.1 замшити в пункт! 1 та в рядку «Усього» додатка суму к о н тв з
«516 000 ( п ’ятсот нпстнадцять тисяч) грн 00 коп.», «516 000» на «508 000
(п’ятсот BiciM тисяч) грн 00 коп.», «508 000» вщповщно;
4.2 виключити з додатка пункт 27;
4.3 вважати пункти 28-57 попередньо!' редакцп пунктами 27-56
вщповщно.
5.
Контроль за виконанням рппення покласти на заступника мюького
голови вщповщно до розподшу обов'язюв, координацию роботи - на
департамент у справах ciM'i‘, молод! та спорту виконкому Кривор!зько1
MicbKoi ради.

MicbKuit голо™

Юрт Вшкул

Додаток
до рш ення виконкому MicbKoiради
17.12.2019 № 599

Список
npoeiduux спортсметв i mpeuepie м. Кривого Рогу,
яким призначено щор1чш стипенди
№
Привище, т ’я,
п/п
n o 6 a m b K o ei
1
2
1 БАНДУР1Н
Олександр Федорович
2 ГОНЧАРЕНКО
Дар’я Сергйвна
3 ГРЕБЕНКО
Ангелша Олексацщлвна
4 ЮАНЧЕНКО
Анастас1я Артем1вна
5 КАБАНОВ
Владислав Романович
6 КАРАЧУН
Серпй Леонщович

7
8

КОЗЛОВСЬКА
В1ктор1я В1талйвна
КРАСНОЖОН
АнатолШ АркадШович

9

ЛОЗНИЙ
Олександр Васильович

10

ПИХАЙЛЕНКО
Соф1я Михайл1вна
ПРОКОПЕВНЮК
1лона Микола\вна

11

Результат або досягнення
3
Тренер з ташандського боксу
спортивного клубу «Олександр»
Переможниця чемшонату свпу
з джиу-джитсу серед молод1
Бронзова призерка чемшонату св1ту
з джиу-джитсу серед молод1
Бронзова призерка чемшонату свггу з
армспорту серед юшорок
Переможець чемп1онату св1ту з комбат
самозахисту серед дорослих
Тренер гуртка атлетично!' пмнастики
Комунального закладу позашкшьно!
осв1ти «Центр позаппйльно! осв1ти
«Терни» Кривор1зько!‘м1сько! ради
Ср1бна призерка чемшонату Свропи 3i
спортивно!' акробатики серед юшор1в
Тренер-викладач з джиу-джитсу
Комунального позашюльного
навчального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа №9» Кривор1зько!'
M icb K o i ради
Тренер-викладач з боротьби вшьно!'
Комунального позашюльного
навчального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа №2» Кривор1зько1
M icbK oi' ради
Бронзова призерка чемшонату Свропи
з гандболу серед молод1
Переможниця чемшонату Свропи з
боротьби вшьно!' серед жшок
до 23 роюв

Сума,
грн
4
15 000
12 000
8 000
8 000
15 000
8 000

8 000
8 000

15 000

8 000
15 000

2
Продовження додатка
—

12

САБЕРЗАНОВА
Алла Адалйвна

13

СЕРГЕЙЧУК
Павло Михайлович

14

СКРИПНЮК
Володимир Павлович

15

ЧОВГУН
Катерина Олександр1вна
УСЬОГО:

8 000
Тренер-викладач 3 i спортивно!'
акробатики Комунального
позашкшьного навчального закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа
№1» Кривор1зько1 M icbK oi ради
10 000
Тренер гуртка з боротьби дзюдо та
самбо Комунального позашкшьного
навчального закладу «Палац дитячоУ та
юнацькоУ творчост1 ЦентральноМ1ського району» Кривор1зькоУ м1ськоУ
ради
Тренер-викладач з джиу-джитсу
12 000
Комунального позашкшьного
навчального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа №9» Кривор1зькоУ
M icbKoi' ради
Ср1бна призерка чемшонату свггу з
10 000
боротьби самбо серед юшор1в
160 000

