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ПРОТОКОЛ №18
від 17 січня 2018 року

Присутні члени комісії:
Д.Ющук -  голова комісії 
Т.Денисова -  член комісії 
П.Пан -  член комісії 
Запрошені:
A.Шкабура -  заступник началь ника відділу, голова комітету фізичної культури 
та спорту;
О.Савчук -  старший тренер-викладач з плавання КДЮСІП РАЕС;
B.Коротенко — тренер виклaдa^ з боксу КДЮСШ РАЕС;
М.Шинкар -  директор КДЮ СІІ РАЕС;
C.Якубишин -  тренер-викладач з важкої атлетики та пауерліфтингу КДЮСШ 
РАЕС;
О.Кравченко -  тренер-викладач з кікбоксингу КДЮСШ РАЕС;
Б.Коток -  старший тренер-викладач секції футболу КДЮСШ РАЕС;
В.Корнілов -  старший тренер Еикладач секції боротьби КДЮСШ РАЕС; 
О.Макоєдов -  голова Кузнецог ської міської шахово-шашкової федерації; 
Н.Ковальчук -  головний спе ціаліст х обліку житла виконавчого комітету 
Вараської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заслуховування інформації про результати виступів спортсменів які 

відвідують секції КДЮС II РАЕС у 2017 році.
2. Про ознайомлення з платами на 2018 рік по видам спорту.
3. Про розгляд проекту програми забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: затвердити пор їдок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  3, прот л -  0 , утримались -  0.

1. Про заслуховування інформації про результати виступів спортсменів які 
відвідують секції КДЮСШ РАЕС у 2017 році.

СЛУХАЛИ: О.Савчука, В.Кооотенка, М.Шинкаря, С.Якубишина, О.Кравченка, 
Б.Котка, В.Корнілова, О.Максєдова щодо результатів виступів спортсменів, які 
відвідують секції КДЮСШ РАЕС.
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  3, проти -  0 , утримались -  0.
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2. Про ознайомлення з планами на 2018 рік по видам спорту.
СЛУХАЛИ: А.Шкабура, який ознайомив присутніх із планом роботи та 
фінансовими витратами на 2018 рік. Також наголосив, що усі заявки тренерів 
КДЮСШ РАЕС, які надійшли у відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
опрацьовані та включені до розрахунків на 2018 рік.
СЛУХАЛИ: С.Якубишина, який запропонував збільшити витрати по
компенсації на харчування для учасників всеукраїнських змагань та змагань 
вищого рівня до 150 грн./день.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати А.Шкабурі передбачити в розрахунках на 2018 
рік суму компенсації на харчування із розрахунку 80 грн./день на змагання 
обласного рівня, 150 грн./день ь а змагання всеукраїнського та вищого рівня. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  3, проти - 0 , утримались -  0.

СЛУХАЛИ: С.Якубишина, який запропонував для стимулювання спортсменів, 
починаючи з 2018 року виставити пріоритетність, а саме запровадити систему 
балів, які у кінці року будуть підсумовуватись, тим самим визначатиметься 
рейтинг, а фінансування у 2019 році проводити по видам спорту згідно 
рейтингу його представників.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати А.Шкабурі, запровадити рейтингову систему у 
2018 році для визначення обсягі з фінансування по видам спорту у 2019 році. 
ГОЛОСУВАЛИ: за -  3, проти — 0 , утримались -  0.

3. Про розгляд проекту програми забезпечення житлом учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2020 роки.

СЛУХАЛИ: Д.Ющука, який запропонував майбутньою програмою охопити 
учасників антитерористичної операції забезпечивши співфінансуванням по 200 
тис. грн. на кожного учасника поограми, а у 2018 році запланувати виплату для 
10 чоловік.
ВИРІШИЛИ:
рекомендувати Н.Ковальчук доопрацювати проект програми та подати на 
реєстрацію та оприлюднення;
рекомендувати І.Шумрі присюїти порядковий номер проекту рішення і 
оприлюднити на сайті міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за -  3, проти - 0 , утримались -  0.

Голова комісії

В.о. секретаря комісії

Д.Ющук


