
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 08 жовтня 2019 року                            м. Біла Церква                                    № 206 Р 

 

Про призначення стипендії міського голови 

кращим студентам вищих навчальних закладів 

І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква на 

2019/2020 навчальний рік 

 

Розглянувши подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської 

ради від 02 жовтня 2019 року № 01-09/920 та на основі висновків комісії з призначення 

стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації міста Біла Церква від 02 жовтня 2019 року № 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 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 грудня 

2015 року № 13-03-VІІ, рішення виконавчого комітету міської ради від 14 листопада 

2006 року № 543 «Про стипендію міського голови кращим студентам вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації міста Біла Церква», від 24 вересня 2019 року №700 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 

листопада 2006 року №543 «Про стипендію міського голови кращим студентам вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації міста Біла Церква», відповідно до п. 20 ч. 4 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 2019/2020 навчальний рік в розмірі по 

500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок) до кінця 2019 року, з 01 січня 2020 року - по         

700, 00 грн. (сімсот гривень 00 копійок): 

 

Білоцерківський національний  аграрний університет:  

1. Вихренку Михайлу Євгеновичу - 5 курс, екологічний  факультет; 

2. Візенгер Марії Станіславівні - 2 курс, агробіотехнологічний факультет; 

3. Городецькій Альоні Олександрівні - 4 курс, біолого – технологічний факультет; 

4. Котюзі Карині Русланівні - 2 курс, економічний факультет; 

5. Ліщенко Інні Миколаївні - 2 курс, факультет ветеринарної медицини; 

6. Масюку Євгену Руслановичу - 3 курс, факультет права та лінгвістики; 

7. Палківській Тетяні Дмитрівні - 3 курс, факультет ветеринарної медицини; 

8. Юрченку Андрію Анатолійовичу - 2 курс, агробіотехнологічний факультет. 

 

Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного 

університету: 

1. Дубовій Євгенії Борисівні - 3 курс, відділення інформаційних технологій; 

2. Яценку Роману Миколайовичу - 2 курс, економічне відділення; 
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3. Чериху Данилу Олександровичу - 4 курс, холодильно-технологічного відділення; 

4. Петровському Юрію Юрійовичу - 3 курс, холодильно-технологічного відділення. 

                                                              

Комунальний вищий навчальний заклад  Київської обласної ради «Білоцерківський  

медичний коледж»: 

1. Щербатюк Надії Юріївні - 2 курс, спеціальність «Лікувальна справа»; 

2. Волощук Марії Анатоліївні - 3 курс, спеціальність «Сестринська справа». 

 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний коледж»: 

1. Сінчиній Діані - 4 курс, спеціальність «Початкова освіта»; 

2. Юрченко Марині Андріївні - 4 курс, спеціальність «Початкова освіта»;  

3. Індик Анастасії Сергіївні  - 3 курс, спеціальність «Початкова освіта». 

 

Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу 

«Університет «Україна»: 

1. Скалецькій Євгенії Олександрівні - 2 курс, спеціальність «Психологія». 

 

Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики 

обліку та аудиту: 

1. Гаркуші Олені Олегівні  - 3 курс, спеціальність «Маркетинг». 

 

Білоцерківський коледж  сервісу та дизайну: 

1. Сович Альоні Василівні - 4 курс, спеціальність 182 «Технології легкої  

промисловості. 

 

Державний вищий навчальний заклад «Білоцерківський механіко-енергетичний 

технікум»:  

1. Палій Ксенії Олександрівні - 4 курс, спеціальність 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

 

2. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради здійснювати 

фінансування видатків в сумі 159600,00 грн. (сто п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот гривень 00 

копійок) на виплату стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації міста Біла Церква на 2019/2020 навчальний рік 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 

Литвиненко К.С.  

 

 

Міський голова         Г. Дикий 


