
УКРАЇНА
ВШНИЦЬКА ОБЛАСІІіі РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про призначення стипендій ветеранам спорту 
та одноразової грошової винагороди за 

високі спортивні результати на міжнародних змаганнях 
спортсменам та їх тренерам у 2022 році

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 515 (зі змінами), рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 
листопада 2021 року № 268 «Про затвердження положень» (зі змінами), 
враховуючи подання начальника Вінницької обласної військової 
адміністрації С.Борзова від 08 червня 2022 року № 01.01-64/4050, протоколу 
№1 від 23 червня 2022 року засідання Комісії обласної Ради у галузі спорту з 
питань встановлення стипендій обласної Ради та обласної державної 
адміністрації провідним спортсменам області з олімпійських, 
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, стипендій та матеріальної 
допомоги ветеранам спорту, одноразової винагороди за високі спортивні 
результати кращим спортсменам місяця, матеріальної допомоги провідним 
спортсменам, тренерам та одноразової грошової винагороди за високі 
спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам:

1. Призначити з 1 липня по 31 грудня поточного року стипендії 
ветеранам спорту у розмірі 4 846 грн. кожному на місяць згідно з додатком 1.

2. Призначити з 1 липня по 31 грудня поточного року одноразову 
грошову винагороду за високі спортивні результати на міжнародних 
змаганнях 4 майстрам спорту у розмірі 66 750 грн. кожному та 1 тренеру у 
розмірі 33 000 грн., з урахуванням податків, згідно з додатком 2.

2. Управлінню фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради (Цокур Л.П.) здійснити відповідні заходи щодо спрямування коштів, 
передбачених п. 1.8. та п.1.9. Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 
року № 515 (зі змінами). Департаменту гуманітарної політики Вінницької 
обласної військової адміністрації.



3. Контроль за виконання^ цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної Ради Іваі^ока.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 до розпорядження 
голови обласної Ради/ /у

СПИСОК
ветеранів спорту, яким призначенні стипендії

Гавриш Раїса Павлівна майстер спорту з веслування

Гома Петро Іванович почесний працівник фізичної культури і 
спорту

Петров Михайло Васильович майстер спорту з футболу, заслужений тренер 
України

Томик Микола Дмитрович майстер спорту з волейболу

Тютрін Микола Васильович заслужений тренер України з важкої атлетики

Антіпов Юрій Степанович майстер спорту з акробатики, заслужений 
працівник фізичної культури і спорту

Січкарук Віктор Олександрович заслужений тренер України з боксу

Лісецька Марія Олексіївна майстер спорту міжнародного класу з 
веслування

Сатайкіна Лариса Василівна майстер спорту з легкої атлетики

Дідик Сергій Михайлович майстер спорту міжнародного класу з важкої 
атлетики

Поміркована Світлана Іванівна заслужений тренер України з гандболу

Балюк Володимир Григорович майстер спорту міжнародного класу з 
велоспорту

Ковальчук Іван Кирилович майстер спорту міжнародного класу з легкої 
атлетики

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК



Додаток 2 до розпорядження 
голови обласної Ради
ътЗР.Об.Л^^ / / у

СПИСОК
спортсменів та тренера для призначення одноразової грошової 

винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях

Буй Ірина Василівна майстер спорту України міжнародного класу

Вовчинський 
Григорій Васильович

заслужений майстер спорту

Казік Олександр Вікторович майстер спорту України міжнародного 
класу

Кучерявий Сергій Марцінович майстер спорту України, заслужений тренер 
України

Кучерявий Марцін Антонович заслужений тренер України

Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК


