
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 жовтня 2018 р.                                м. Біла Церква                                    № 162 Р

Про призначення стипендії міського голови
кращим студентам вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла
Церква на 2018-2019 навчальний рік

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської
ради від 20.09.2018 р. №455 на основі висновків комісії по призначенню стипендії міського
голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла
Церква від 20.09.2018 р. №1, з метою підтримки студентів вищих навчальних закладів І-ІV
рівнів акредитації міста Біла Церква, які успішно навчаються за денною формою навчання,
здійснюють наукові дослідження та беруть активну участь у громадському житті закладу
та міста, відповідно до розділу ІІ додатку до рішення міської ради від 25.12.2015 р. №13-03-
VІІ «Про міську цільову програму сприяння соціальному становленню та розвитку молоді,
підтримки сім’ї на 2016- 2020 роки» та підпункту 4.6. пункту 4 розділу VІ додатку 1 до
міської цільової програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді,
підтримки сім’ї на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 р.
№13-03-VІІ, рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2006 р. №543 «Про
стипендію міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації міста Біла Церква», відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

1. Призначити стипендію міського голови кращим студентам вищих навчальних
закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква на 2018-2019 навчальний рік в розмірі по
500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок) на місяць:

- Білоцерківський національний  аграрний університет:
1. Кардибан Анастасії Леонідівні - 4 курс, агробіотехнологічний факультет;
2. Вуйко Анні Михайлівні - 3 курс, біотехнологічний факультет;
3. Ольховику Віталію Ігоровичу - 3 курс, біолого – технологічний факультет;
4. Черненко Діані Сергіївні - 3 курс, екологічний факультет;
5. Вонсарівській Аніті Олександрівні - 4 курс, економічний факультет;
6. Сергєєвій Віталіні Віталіївні - 3 курс, факультет права і лінгвістики;
7. Гаврилюк Іванні Іванівні - 3 курс, факультет ветеринарної медицини;
8. Гоцуляку Максиму Миколайовичу - 3 курс, факультет ветеринарної медицини;

- Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету:
9. Стеценко Юлії Юріївні - 2 курс, відділення інформаційних технологій;
10. Яценко Дар’ї Сергіївні - 2 курс, відділення інформаційних технологій;
11. Шараварі Владиславу Віталійовичу - 2 курс, відділення інформаційних технологій.
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- Комунальний вищий навчальний заклад  КОР «Білоцерківський  медичний коледж»:
12. Бурлаці Анжелі Віталіївні - 4 курс, спеціальність «Сестринська справа»;
13. Голубу Іллі Віталійовичу - 3 курс, спеціальність «Лікувальна справа».

- Комунальний вищий навчальний заклад КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
коледж»:
14. Даценку Артему Євгенійовичу - 4 курс, спеціальність «Початкова освіта»;
15. Скачковій Вікторії Олександрівні - 1 курс, спеціальність «Початкова освіта»;
16. Бараєвій Діані Олегівні - 3 курс, спеціальність «Соціальна робота».
- Білоцерківський  інститут  економіки та управління вищого навчального закладу
«Університет «Україна»:
17. Заліток Анні Юріївні - 3 курс, спеціальність «Фінанси, банківська

справа та страхування»;
18. Нікітюк Ользі Олегівні - 5 курс, спеціальність «Фінанси, банківська

справа та страхування»;

- Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики обліку
та аудиту:
19. Сироватському Владиславу Олеговичу - 3 курс, спеціальність «Підприємництво,

торгівля та біржова діяльність»

- Білоцерківський коледж  сервісу та дизайну:
20. Вовні Анастасії Олегівні - 2 курс, спеціальність «Технології легкої

промисловості.

- Державний вищий навчальний заклад «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»:
21. Донцю Володимиру Олеговичу - 4 курс, спеціальність «Монтаж і експлуатація

електроустаткування підприємства і
цивільних споруд»

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради здійснювати
фінансування видатків в сумі 126000,00 грн. (сто двадцять шість тисяч гривень 00 копійок) на
виплату стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації міста
Біла Церква за рахунок загальних асигнувань управління з питань молоді та спорту на
молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
Гнатюка В.В.

Міський голова Г. Дикий
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