
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.02.2020 року № 27

Про надання стипендій 
кращим спортсменам міста у 2020 році 
за високі спортивні досягнення

Врахувавши рішення  двадцять  п'ятої  сесії  міської  ради  сьомого  скликання  від
16.11.2018  року  VІІ/25/12 “Про затвердження цільової соціальної Програми розвиткуІІ/25/12  “Про  затвердження  цільової  соціальної  Програми  розвитку
фізичної  культури  і  спорту  на  2019-2020р.”,  рішення  двадцять  п'ятої  сесії  міської  ради
сьомого  скликання  від  13.02.2020  року  №VІІ/37/13 “Про затвердження Положення проVІІ/25/12 “Про затвердження цільової соціальної Програми розвиткуІІ/37/13  “Про  затвердження  Положення  про
призначення  стипендій  кращим  спортсменам  м.  Збаража”,  протокол  засідання  комісії  з
призначення  стипендій  кращим  спортсменам  міста  у  2020  році  за  високі  спортивні
досягнення  від  25.02.2020р.  №VІІ/37/13 “Про затвердження Положення про1,  листи  Збаразької  районної  комунальної  дитячо-юнацької
спортивної  школи  від  25.02.2020  року  №VІІ/37/13 “Про затвердження Положення про01-01  (вх.№VІІ/37/13 “Про затвердження Положення про05-219/2.6  від  25.02.2020р.)  та  від
17.02.2020 року №VІІ/37/13 “Про затвердження Положення про01-11 (вх.№VІІ/37/13 “Про затвердження Положення про05-220/2.6 від 25.02.2020р.), керуючись Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Збаразької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати чотирьом кращим (за результатами 2019 року) спортсменам міста у 2020 році
стипендії за високі спортивні досягнення в розмірі 1500,00 (одна тисяча п'ятсот) гривень за
місяць кожному, а саме :

-  призеру  Чемпіонату  України  з  вільної  боротьби,  учню  Збаразької  районної
комунальної дитячо-юнацької спортивної школи ХАРИШУ Владиславу Андрійовичу;

-  призеру  Чемпіонату  України  з  вільної  боротьби,  учню  Збаразької  районної
комунальної дитячо-юнацької спортивної школи МИХАЛЬСЬКОМУ Олександру Івановичу;

- майстру спорту України, дворазовому призеру чемпіонату України серед юніорів та
дорослих,  срібному  призеру  Чемпіонату  Європи  з  гирьового  спорту, учню  Збаразької
районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи ТОЛЬПІ Богдану Володимировичу;

-  срібному  призеру  Чемпіонату  України  серед  школярів  з  гирьового  спорту, учню
Збаразької  районної  комунальної  дитячо-юнацької  спортивної  школи  ТОЛЬПІ  Андрію
Володимировичу.

2. Фінансово-господарському відділу Збаразької міської ради проводити виплати даним
спортсменам поквартально протягом 2020 року у розмірі, визначеному        пунктом 1 даного
рішення.

Міський голова Збаража                                                                    Р.С.Полікровський
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