
Проєкт вноситься  

селищним головою 

РІШЕННЯ 
 

від ___ ________ 202 __ року №  

смт Олександрівка 
 

Про внесення змін до рішення  
Олександрівської селищної ради 
від 24 грудня 2020 року № 82 «Про 
стипендії для спортсменів та тренерів 
Олександрівської селищної ради»  
 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою підтримки і стимулювання розвитку 

спорту вищих досягнень на території Олександрівської селищної ради, 

морального, матеріального заохочення спортсменів та їх тренерів для 

досягнення високих спортивних результатів   
 

СЕЛИЩНА  РАДА  В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Олександрівської селищної ради від           

24 грудня 2020 року № 82, «Про стипендії для спортсменів та тренерів 

Олександрівської селищної ради», а саме: затвердити склад селищної комісії з 

відбору претендентів на призначення стипендій для спортсменів та тренерів 

Олександрівської селищної ради – переможців Олімпійських ігор, чемпіонатів 

світу, Європи та України, призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, 

Європи та України, а також учасникам Олімпійських ігор які посіли 4-6 місця 

та їх тренерів в новій редакції (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та 

соціального захисту населення. 

 
 

 
Селищний голова                                                       Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Олександрівської 

селищної ради 

від ___ _________ 202   р. № _____ 
 

 

СКЛАД  

селищної комісії з відбору претендентів на призначення стипендій  

для спортсменів та тренерів Олександрівської селищної ради – 

переможців Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та України, 

призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та України, а 

також учасникам Олімпійських ігор які посіли 4-6 місця та їх тренерів 

 

Голова комісії: 

Половенко                

Тетяна Іванівна 

– Секретар Олександрівської селищної ради 

 

Секретар комісії: 

Роздобудько    

Олександр Анатолійович 

– Начальник відділу молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради 

 

Члени комісії: 

 

Осипенко  

Володимир Валентинович 

– перший заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Скляренко 

Василь Іванович 

– заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

 

Шията        

Валентина Іванівна 

– начальник фінансового відділу 

Олександрівської селищної ради 

 

Ковтун 

Людмила Володимирівна 

– голова постійної комісії селищної ради з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, 

спорту та соціального захисту населення 

 

Пересунько  

Любов Миколаївна 

– головний бухгалтер відділу молоді та спорту 

Олександрівської селищної ради 

 

Марфула  

Микола Миколайович 

– в.о. директора КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради 

 

Качалов   

Дмитро Сергійович 

– тренер-викладач                                              

КЗ «ДЮСШ ім. М.П.Іванова» 

Олександрівської селищної ради 
 

___________________________ 


