
  

               
 

 У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 21.04.2021р.  №____   

 

Про встановлення премії імені Гулакова О.В. тренерам  

Коростенської міської територіальної громади  

 

 З метою підтримки творчо працюючих тренерів Коростенської міської 

територіальної громади, стимулювання досягнення високих спортивних 

результатів, керуючись пп. 1 п.а ст.32 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

 

РІШАЄ: 

 

 1. Встановити тренерам Коростенської міської територіальної громади 

щорічну одноразову премію імені Гулакова О.В. 

 2. Затвердити Положення про премію імені Гулакова О.В. (Додаток 1). 

 3. Затвердити Склад організаційного комітету по призначенню премії 

імені Гулакова О.В. (Додаток 2). 

 4. Організаційному комітету щорічно до 01 серпня забезпечити подання 

міському голові кандидатур на відзначення премією імені Гулакова О.В. 
  

 

 

 

Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Заступник міського голови 

                                                                                                                                                    Олександр СИНИЦЬКИЙ 

 

                                                                                                                                   Начальник відділу молоді та спорту 

                                                                                                                                                                     Олена ЧЕРНИХ 

 

Начальник юридичного відділу 

                                                                                                                                                            Тетяна КАМІНСЬКА 

                                                                                                                                             



  

                                                             Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 21.04.2021р. № _________ 

  
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про премію імені Гулакова Олександра Вікторовича  

тренерам Коростенської міської територіальної громади 

 

І.Загальні положення. 
1. Положення про премію імені Гулакова О.В. передбачає порядок 

матеріального стимулювання тренерів за творчу активність і ініціативу в 

реалізації покладених на них обов'язків, високу результативність у роботі, 

плідну працю, вагомий внесок у справу підготовки та виховання юних 

спортсменів. 

 2. Премія імені Гулакова О.В. запроваджується, з метою підтримки 

творчо працюючих тренерів, стимулювання їх на досягнення високих 

результатів у педагогічній діяльності та використання науково-методичного 

підходу у підготовці спортсменів, з метою заснування спортивних традицій у 

громаді, встановлення зв’язків між поколіннями тренерів та їх вихованців, з 

метою вшанування пам’яті Гулакова Олександра Вікторовича – одного з 

засновників розвитку вільної боротьби на Коростенщині, людини, яка 

присвятила цьому усе своє життя, створивши коростенську школу боротьби та 

спортивну династію тренерів. 

3. Премія призначається щорічно одній особі з числа тренерів та 

виплачується одноразово.  

 

ІІ. Організаційний комітет по призначенню премії імені Гулакова О.В. 
 1. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення премії 

імені Гулакова О.В. створюється організаційний комітет. 

2. До складу організаційного комітету входять: 

голова організаційного комітету – заступник міського голови; 

члени організаційного комітету – представники відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради, Коростенської ДЮСШ, 

спортивних закладів, організацій та спортивних клубів. 

3. Члени організаційного комітету беруть участь у його роботі на 

громадських засадах. 

4. Організаційною формою роботи організаційного комітету є засідання, 

які проводяться у разі потреби. Засідання проводить голова або, за дорученням 

голови, його заступник. Засідання організаційного комітету є правомочними, 

якщо на ньому присутні не менш, як дві третини загальної кількості членів. 

5. Рішення організаційного комітету про висунення кандидатів на 

призначення премії імені Гулакова О.В. приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів. 



  

6. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови 

організаційного комітету. 

7. Рішення організаційного комітету оформляється протоколом, який 

підписує голова або його заступник, що веде засідання.  

8. Рішення організаційного комітету є підставою для розроблення проєкту 

розпорядження міського голови про призначення премії. 

 

ІІІ. Кандидати на призначення премії імені Гулакова О.В. 
1. Премія імені Гулакова О.В. призначається тренерам за високу 

результативність у роботі (спортивні досягнення вихованців), за самовідданість 

тренерській справі, вагомий внесок у підготовку та виховання юних 

спортсменів, участь у житті вихованців, за впровадження нових авторських 

методик з підготовки спортсменів, за вагомий особистий вклад у розвиток 

спорту у громаді. 

2. Висування кандидатур відбувається за пропозиціями спортивних 

закладів, організацій, клубів, представників спортивної громадськості.  

3. На кожного кандидата подаються такі документи: 

- заява-подання; 

- характеристика; 

- копії нагород: дипломів, сертифікатів, почесних грамот тощо. 

4. Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської 

ради забезпечує прийняття та розгляд поданих документів, готує пропозиції для 

розгляду кандидатур на засіданні організаційного комітету, щорічно, згідно з 

рішенням організаційного комітету, готує проєкт розпорядження міського 

голови про призначення премії. 

 

ІV. Фінансування виплати премії імені Гулакова О.В.  

1. Премія призначається щорічно одній особі з числа тренерів та 

виплачується одноразово за рахунок коштів, передбачених у бюджеті 

Коростенської міської територіальної громади на проведення спортивних 

заходів та змагань. Розмір виплат визначається, відповідно до затверджених 

норм витрат на проведення спортивних заходів та змагань, а саме, норм витрат 

для нагородження учасників міських спортивних заходів, кращих спортсменів і 

тренерів, преміювання тренерів за високі спортивні досягнення. 

 

V. Порядок вручення премії імені Гулакова О.В. 
1. Розпорядження міського голови про призначення премії є підставою 

для вручення диплома та здійснення грошової виплати. 

2. Вручення премії відбувається під час урочистих заходів з нагоди Дня 

міста, Дня фізичної культури та спорту, інших загальноміських заходів. 

Номінанту вручається диплом. Для проведення церемонії нагородження 

можуть залучатись кошти з позабюджетних джерел, незаборонених 

законодавством.  

 

Керуючий справами                         Андрій ОХРІМЧУК 



  

                                                                                                      Додаток 2                                                                                                                                                 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 21.04.2021р. № _________ 

 

 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету по призначенню премії імені Гулакова О.В. 

 

 
Синицький О.П.              – заступник міського голови, голова оргкомітету, 

 

Черних О.В.                     – начальник відділу молоді та спорту,  

                                             заступник голови оргкомітету,  

Міхалєва О.А.                  – головний спеціаліст відділу молоді та спорту,  

                                             секретар оргкомітету,  

 

 

                                               члени оргкомітету: 

Довгалюк А.П.                 – директор Коростенської ДЮСШ, 

 

Тімбуровський М.І.         – директор Коростенського міського  

                                              ЦФЗН „Спорт для всіх”, 

 

Гресь О.П.                        – директор стадіону „Спартак”, 

 

Гончаренко Т.С.              – заступник директора Коростенської ДЮСШ, 

 

Мороз С.Є.                       – голова методичного об’єднання вчителів фізичної        

                                              культури (за згодою), 

 

Тищенко А.П.                  – приватний підприємець (за згодою), 

 

Гулакова В.Б.                   – дружина Гулакова О.В. (за згодою). 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                            Андрій ОХРІМЧУК 
 

 

 


