
УКРАЇНА

ВІН Н И Ц ЬКА О БЛАСНА РАДА  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

З І 0 .̂ Ш Х  № YY3

Про призначення стипендій обласної Ради та обласної державної 
адміністрації перспективним та провідним спортсменам області з 

олімпійських видів спорту у 2022 році

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» на 2018 - 2025 роки», 
затвердженої ріш енням 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 Департаменту гуманітарної політики Вінницької 
обласної військової адміністрації від 31 серпня 2022 року № 01.03Л - 2423, 
протокол від 31 серпня 2022 року № 4 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 крапхим 
спортсменам місяця, матеріальної допомоги провідним спортсменам, тренерам 
та одноразової грош ової винагороди за високі спортивні результати на 
міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам:

1. Призначити з серпня по 31 грудня 2022 року стипендії обласної Ради 
та обласної державної адміністрації перспективним та провідним спортсменам 
області з олімпійських видів спорту, згідно з додатком до цього 
розпорядження.

2. Управлінню фінансового забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради (Цокур Л.П.) здійснити відповідні заходи щодо спрямування коштів, 
передбачених п. 1.7. Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області «УСПІШ НІ СИЛЬНІ ГРОМ АДИ» 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 виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови обласної РадиДвасю к^І. Д.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток
до розпорядження голови
обласної Ради
від / т О

список
перспективних та провідних спортсменів області з олімпійських видів 

спорту, яким призначаються стипендії обласної Ради та обласної
держ авної адміністрації

№
з /п

ПІБ Вид
спорту,

дисципліни,
ін.

Досягнення з а  2021 рік Розмір 
стипендії 
(к ількість  

прож иткових  
м інімумів для  
працездатних 
осіб станом на 

01.01.2022 
року)

1 КОЛ<АКІН
Руслан
Вячеславович

Важка
атлетика

Кандидат на участь в 
Олімпійських іграх 2024 року 
(провідна група) (наказ 
Мінмолодьспорту від 27.09.2021 
р. № 3588). 4-е і 5-е місце на 
чемпіонаті Європи (03- 
11.04.2021 p., російська 
федерація), 2-е місце на 
чемпіонаті України, 1-е місце на 
Кубку України

4

2 ПАНОВА
Ганна
Олександрівна

Важка
атлетика

2-е і 4-е місце на чемпіонаті 
Європи серед молоді (24.09- 
03.10.2021 p., Фінляндія)

4

Голова Комісії Ігор ІВАСЮ К


