
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 02 жовтня 2020 року                          м. Біла Церква                                    № 206 Р 

 

Про внесення змін у додаток до розпорядження 

міського голови від 01 вересня 2020 року № 180 Р 

«Про призначення стипендій міського голови 

«Обдарованість» 

 

Розглянувши подання експертної комісії з призначення стипендій міського голови 

«Обдарованість» від 21 вересня 2020 року № 2, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 року № 244/20, на виконання 

завдань проєкту «Обдарована дитина» Програми розвитку системи освіти міста Білої Церкви 

на 2016–2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 січня 2016 

року  № 30-05-VІІ (зі змінами), Положення про стипендію міського голови «Обдарованість», 

затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 17 квітня 2014 року № 1206-58-VI, 

рішення виконавчого комітету від 13 серпня 2019 року № 571 «Про внесення змін у додаток 

до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 серпня 2017 року «Про 

затвердження складу комісії для визначення кандидатів на нагородження стипендією 

міського голови «Обдарованість» та з метою виконання завдань розвитку освітньої галузі, 

зобов’язую:  
 

1. Внести зміни в додаток до розпорядження міського голови від 01 вересня 2020 

року № 180 Р «Про призначення стипендії міського голови «Обдарованість», а саме: 

1.1. викласти п. 22 додатка до розпорядження міського голови від 01 вересня 2020 

року № 180 Р «Про призначення стипендій міського голови «Обдарованість» у такій 

редакції: 

22 Чижевський  

Данило Євгенович 

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської 

міської ради  

11 

1.2. викласти п. 37 додатка до розпорядження міського голови від 01 вересня 2020 

року № 180 Р «Про призначення стипендій міського голови «Обдарованість» у такій 

редакції:  

37 Камінська  

Вікторія Ярославівна 

Білоцерківське навчально-виховне 

об`єднання «Ліцей- МАН» Білоцерківської 

міської ради 

10 

1.3. викласти п. 38 додатка до розпорядження міського голови від 01 вересня 2020 

року № 180 Р «Про призначення стипендій міського голови «Обдарованість» у такій 

редакції:  

38 Саражинський  

Богдан Олександрович 

Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 17 Білоцерківської міської ради 
11 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова                                                                                                Геннадій ДИКИЙ 


