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від «14» січня 2022 р.  м. Біла Церква                                         № 21 

 

 

Про присудження молодіжної літературно-мистецької 

премії ім. М.С. Вінграновського Білоцерківської міської 

територіальної громади за 2021 рік 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2021 року № 575/01-20, Протокол № 2 засідання 

конкурсної комісії з присудження молодіжної літературно-мистецької премії 

ім. М.С. Вінграновського Білоцерківської міської територіальної громади від 22 грудня 2021 

року № 2, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

підпункту 4.6 пункту 4 розділу VIII Програми сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді, підтримки сім’ї на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 24 грудня 2020 року № 34-05-VIII (зі змінами), рішення Білоцерківської 

міської ради від 02 вересня 2021 року № 1303-16-VIII «Про внесення змін до рішення 

Білоцерківської міської ради від 26 жовтня 2006 року № 125 «Про надання молодіжній 

літературно-мистецькій премії відділу у справах сім'ї та молоді міської ради статусу міської 

імені М.С. Вінграновського», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

23 січня 2018 року № 34 «Про деякі питання міської літературно-мистецької премії ім. І.С. 

Нечуя-Левицького», з метою підтримки творчо обдарованої молоді територіальної громади, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Присудити молодіжну літературно-мистецьку премію ім. М.С. Вінграновського 

Білоцерківської міської територіальної громади за 2021 рік у розмірі 3750 грн. 00 коп. (три 

тисячі сімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) таким лауреатам: 

- Мерімеріну Матвію, скрипалю, учню КЗ БМР Білоцерківська школа мистецтв № 1 

імені Юрія Павленка – за високий рівень виконавської майстерності; 

- Клішиній Станіславі Валеріївні, викладачці по класу вокалу КЗ БМР Білоцерківська 

школа мистецтв № 5 – за творчі успіхи у популяризації вокального мистецтва серед творчої 

молоді. 

2. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради забезпечити 

урочисте вручення молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського 

Білоцерківської міської територіальної громади за 2021 рік. 

3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради здійснювати фінансування 

видатків в межах бюджетних призначень управління з питань молоді та спорту 

Білоцерківської міської ради на 2022 рік на молодіжні програми для виплати молодіжної 

літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського Білоцерківської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ 


