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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕР}КАВ НА АДМIНI С ТРАЦUI
РОЗПОР ЯДЖЕННЯ

? 6 ,^/;Z rZ..,l.<S Ll/?ptz;y"t Кам'янка-Бузька, |-/
*, /// 2;-а4|л

Про пр ttзначення премiй
спорmсл.енам ршйону

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
положення про призначення стипендiй та премiй длтя провiдни* .rорrъменiв
Кам'янка-Бузького району, затвердженого розпорядженнrIм голови Кdм'янка-
Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ вiд 15 грудня 2016 року Ns625lО2_18/16,
Протоколу м2 чергового засiдання Кам'янка-Бузькоi районноýкомiсiТ з питань
фiзичноi культури та спортУ вiд 14 липня 2017 рокr, з метою моралъного i
матерiального заохочення спортсменiв району до досягнення високих
спортивних результатiв :

1. Призначити преМiю Глоговськiй Богданi ЮрiТвнi в розмiрi 800,0 грн
за здобуття II мiсця на Кубку УкраiЪи з карате, Що вiдбувся в м. Киiъ 08-
09.04.20t7.

2. Призначити премii БрезiцькомУ Вiталiю Володимировичу за
здобуття призових мiсць на змаганнях Всеукраiнського рiвня:

в розмiрi 600,0 грн за здобуття III мiсця на Кубку Украiни з веслування на
байдарках i каное пам'ятi олiмпiйськоi чемпiонки Ю. РябчинсъкоТ на дистанцii
К-1 200 MeTpiB, що вiдбувся в м. Щнiпро 26-З0.0 4.2017;

в розмiрi 1000,0 грн за здобуття I мiсця на Чемпiонатi УкраТни с9Ред
юнiорiв1999-2000 р.н. з веслування на байдарках i каное, на диста"цiт K-z fboo
MeTpiB що вiдбувся в м. Щнiпро 17-21.05.2017;

в розмiрi 600,0 грн за здобуття III мiсця
юнiорiв1999-2000 р.н. з веслування на байдарках
MeTpiB що вiдбувся в м. Щнiпро 17-21.05.2017;

в розмiрi 600,0 грн за здобуття III мiсця _

юнiорiв1999-2000 р.н. з веслування на байдарках
MeTpiB що вiдбувся в м. Щнiпро |7-2L05.2017.

на Чемпiонатi УкраiЪи серед
i каное, на дистанцiТ К-2 500

на Чемпiонатi УкраiЪи серед
i каное, на дистанцiТ К-4 500

з. Призначити премii Чедрику Василlо Миколайовичу за здобуття
призових мiсць на змаганнях Всеукраiнсъкого рiвня:



в розмiрi 800,0 грн зlз+обутгя II..*i:Y,:a Кубку Украiни з веслуванн,I на,
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К-2 1000 ,"rpi", що вiдбувся в м, Щнiпро 26-30,04,20t'7:'
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К-1 500 MeTpiB, що вiдбувся в м, Щнiпро 26-30,04,201'l-

в розмiрi t000,0 грн за ;;;аь I. мiсця на чемпiонатi украiни серед

юнiорiв1999.2000р.н.ЗBеслУВаннJIнабайдаркахiканое,наДисТанцiiК-21000
метpiвщo"iдoy""";;'.Щнiпpo1.|.2t.05.2017;IянaЧeмпioнa
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байдарках i каное, на дистанцii к_4 500
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4,ГфизначиТиПреМiiГпУшкУ*АндрiюолегоВичУзаздобУттяПриЗоВих
мiсцъ;ъ:Т^ЖIЁffi 
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К-1 200 MeTpiB, що вiдбувся в м, Щнiпц_о 26-З0,04,201'7;

в розмiрi 800,0 грн за .;;afr;fo..*r_.j1,"a кубку украiни з веспування на

байдарках i -;";;;u*i"ri олiмпiйськоi чемп;;-;Ю. Р"О.rИНСЪКОТ На ДИСТаНЦii

к-2 200 MeTpiB, що вiдбувся в м, Щнiпро 26-30,04,201r'7;

в розмiрi 800,0 грн за;;Б;;" II мiсця на чемпiонатi украiни серед

юнiорiв1999-2000 р,н, зr,:,;;Ц:}:.*rлu" i nu"oe, на дистанцii K-t 200
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5.ПризначитипремiiСмiлцiВасилюЯрославоВиЧуЗаздобУття
призових мiсцъ на змаганнях Всеукраrнсъ5ого рiвня:

в розмiрi 800,0 .р" .u'.iоЪуй" II_мiсця на кубку украiни з веслування на
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в розмiРi 800,0 .р" .u ,дЬЬуrr" II мiсця на Чемпiонатi Украiни серед

юнiорiв1999.2000р.Н.ЗВеслУВанн]'"iт#^аркахiканое,наДисТанцiiК-.t500
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в розмiрi 600,0 грн за здобуття III мiсця на Чемпiонатi УкраiЪи серед
юнiорiвl999-2000 р.н. з веслуваннrI на байдарках i каное, на дистанцii К-4 500
MeTpiB що вiдбувся в м. Щнiпро I7-2I.05.20I7.

6. Призначити премiю Браташу Тарасу
грн за здобуття III мiсця на Чемпiонатi УкраiЪи
веслування на байдарках i каное на дистанцii К-4
Щнiпро 09-12.06.20|].

Богдановичу в розмiрi 600,0
серед молодi до 2З poKiB з

1000 MeTpiB, що вiдбувся в м.

7. Зазначенi видатки здiйснити за рахунок коштiв, передбаченIlгх на
виплату премiй кращим спортсменам району, згiдно Комплексноi програми
розвитку спорту в Кам'янка-Бузькому районi на 20116-20|7 роки.

8. Вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення
райдержадмiнiстрацiТ (О.Дутка) здiйснити вiдповiднi фiнансовi
виплати премiй у зzвначених розмiрах.

виконанням розпорядження
iT М. Мазяра.

Голова B.I. Кирилич
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