
05.02.2018 №74

Про призначення стипендій
Кременчуцької міської ради 
студентам вищих навчальних 
закладів м. Кременчука

З метою створення  сприятливих умов для життєвого  самовизначення  і
самореалізації обдарованої молоді, отримання якісної вищої освіти, забезпечен-
ня необхідних стартових можливостей для соціального становлення, залучення
студентів до наукової та науково-технічної діяльності, до роботи в органах сту-
дентського  самоврядування,  враховуючи  подання  вчених,  педагогічних,  сту-
дентських рад вищих навчальних закладів, керуючись рішенням міської ради
від  31.08.2017  «Про  затвердження  Положення  про  призначення  стипендії
Кременчуцької міської ради» та ст. 40 Закону України "Про місцеве самовря-
дування в Україні",  виконавчий комітет  Кременчуцької міської ради Полта-
вської області

вирішив:

1.  Призначити  з  лютого  2018  року  по  червень  2018  року  включно
13  стипендій  Кременчуцької  міської  ради  за  визначні  успіхи  у  навчанні  та
науковій роботі студентам вищих навчальних закладів м. Кременчука в розмірі
1200 (одна тисяча двісті) грн. щомісяця:

Гладирю  Антону  Андрійовичу,  студенту  ІІІ  курсу  факультету
електроніки  і  комп’ютерної  інженерії  Кременчуцького  національного
університету імені Михайла Остроградського;

Катенкарь  Анастасії  Сергіївні,  студентці  ІV  курсу  факультету
природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського;
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Лесніковій Юлії Ігорівні,  студентці ІІІ курсу факультету економіки та
управління  Кременчуцького  національного  університету  імені  Михайла
Остроградського;

Сергіенку Ігорю Сергійовичу,  магістранту Інституту електромеханіки,
енергозабезпечення  і  систем  управління Кременчуцького  національного
університету імені Михайла Остроградського;

Стадніку  Владиславу  Миколайовичу,  студенту  IV  курсу  Навчально-
наукового  інституту  механіки  і  транспорту Кременчуцького  національного
університету імені Михайла Остроградського;

Филь  Ірині  Олександрівні,  студентці  ІІІ  курсу  факультету  права,
гуманітарних і  соціальних наук  Кременчуцького  національного  університету
імені Михайла Остроградського;

Сіорі  Олександрі  Євгеніївні,  студентці  ІІІ  курсу  спеціальності
«Правознавство» коледжу  Кременчуцького  національного  університету  імені
Михайла Остроградського;

Коваль Віталіні Валеріївні,  студентці ІІ курсу спеціальності «Облік та
оподаткування» філії  «Кременчуцький інститут  вищого  навчального  закладу
«Університету імені Альфреда Нобеля»;

Назаренко  Тетяні  Олександрівні,  студентці  ІV  курсу  спеціальності
«Вчитель  початкових  класів,  соціальний  педагог»  Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка;

Панченко  Ользі  Вікторівні,  студентці  ІV  курсу  спеціальності
«Сестринська  справа» Комунального  вищого  навчального  закладу  І  рівня
акредитації  Полтавської  обласної  ради  «Кременчуцький  медичний  коледж»
імені В.І.Литвиненка;

Власенко  Олександрі  Василівні,  студентці  ІІ  курсу  відділення
економічних спеціальностей та загальноосвітньої  підготовки Кременчуцького
льотного коледжу Національного авіаційного університету;

Лінд Кристині Едуардівні,  студентці ІІІ курсу спеціальності «Технічне
обслуговування  і  ремонт  вагонів»  Державного  вищого  навчального  закладу
«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури»;

Адоніну  Володимиру  Миколайовичу,  учню  ІV  курсу  спеціальності
«Монтаж  і  обслуговування  електричних  машин  і  апаратів»  Вищого
професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області.

2. Призначити з лютого 2018 року по червень 2018 року включно 4 сти-
пендії Кременчуцької міської ради за визначні успіхи у навчанні та науковій
роботі учням професійно-технічних навчальних закладів м. Кременчука в роз-
мірі 700 (сімсот) грн. щомісяця:

Борщ  Анні  Вікторівні, учениці  І  курсу  за  професією  «Кравець,
закрійник» Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С.Макаренка;
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Коробці  Анні  Олексіївні, учениці  ІІ  курсу  за  професією  «Кухар.
Офіціант»  Регіонального  центру  професійно-технічної  освіти
№1 м. Кременчука;

Калашник Катерині Євгеніївні, учениці І курсу за професією «Тістороб.
Машиніст  тісторобних  машин.  Пекар»  Професійно-технічного  училища
№26 м. Кременчука;

Бардіну Олександру Андрійовичу, ліцеїсту ІІ курсу Кременчуцького лі-
цею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.

3. Призначити з лютого 2018 року по червень 2018 року включно 13 сти-
пендій Кременчуцької міської ради за активну участь у громадському житті на-
вчального закладу та міста студентам вищих навчальних закладів в розмірі 1200
(одна тисяча двісті) грн. щомісяця:

Гордієнку  Івану  Івановичу,  магістранту  Інституту  електромеханіки,
енергозбереження  і  систем  управління  Кременчуцького  національного
університету імені Михайла Остроградського;

Золотоволос  Тетяні  Миколаївні,  студентці  ІV  курсу  факультету
природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського;

Матвєєву  Артему  Дмитровичу,  студенту  ІІ  курсу  факультету
електроніки  і  комп’ютерної  інженерії  Кременчуцького  національного
університету імені Михайла Остроградського;

Матвійцю Олексію Дмитровичу,  студенту ІІІ курсу факультету права,
гуманітарних і  соціальних наук  Кременчуцького  національного  університету
імені Михайла Остроградського;

Соломці  Вероніці  Ростиславівні,  студентці  ІІ  курсу  факультету
економіки  та  управління  Кременчуцького  національного  університету  імені
Михайла Остроградського;

Шкуратьку  Володимиру  Олександровичу,  студенту  ІІІ  курсу
Навчально-наукового  інституту  механіки  і  транспорту  Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського;

Вакуленко  Альоні  Олегівні,  студентці  IV  курсу  спеціальності
«Правознавство» коледжу  Кременчуцького  національного  університету  імені
Михайла Остроградського;

Горобець  Анастасії  Леонідівні,  студентці  ІІ  курсу  спеціальності
«Соціальна  робота»  філії  «Кременчуцький  інститут  вищого  навчального
закладу «Університету імені Альфреда Нобеля»;

Сороколат  Катерині  Юріївні, студентці  ІV  курсу  спеціальності
«Вихователь  в  дошкільних  навчальних  закладах»  Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка;

Смірновій Лілії Юріївні,  студентці ІІІ курсу спеціальності «Лікувальна
справа» Комунального  вищого  навчального  закладу  І  рівня  акредитації
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Полтавської  обласної  ради  «Кременчуцький  медичний  коледж»  імені
В.І.Литвиненка;

Пєшковій Марії Олексіївні,  студентці ІІ курсу відділення економічних
спеціальностей  та  загальноосвітньої  підготовки  Кременчуцького  льотного
коледжу Національного авіаційного університету;

Гладкому  Дмитру  Віталійовичу,  студенту  ІІІ  курсу  спеціальності
«Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»
Державного  вищого  навчального  закладу  «Кременчуцький  коледж
транспортної інфраструктури»;

Колесник  Марії  Віталіївні, учениці  ІІ  курсу  спеціальності  «Оператор
комп’ютерного  набору.  Обліковець  з  реєстрації  бухгалтерських  данних.»
Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області.

4. Призначити з лютого 2018 року по червень 2018 року включно 4 сти-
пендії Кременчуцької міської ради за активну участь у громадському житті на-
вчального закладу та міста учням професійно-технічних навчальних закладів
м. Кременчука в розмірі 700 (сімсот) грн. щомісяця:

Булці  Алісі  Володимирівні, учениці  І  курсу  за  професією  «Швачка,
кравець» Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С.Макаренка;

Ждановій  Валерії  Вікторівні, учениці  ІІІ  курсу  за  професією
«Продавець  продовольчих  товарів.  Продавець  непродовольчих  товарів.
Адміністратор»  Регіонального  центру  професійно-технічної  освіти
№1 м. Кременчука;

Прилипко  Єлизаветі  Сергіївні, учениці  ІІ  курсу  за  професією
«Кухар.Кондитер» Професійно-технічного училища №26 м. Кременчука;

Йорзі  Віталію Юрійовичу,  ліцеїсту  ІІ  курсу  Кременчуцького  ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.

5.  Департаменту  фінансів  виконавчого  комітету  Кременчуцької  міської
ради Полтавської області (Неіленко Т.Г.) проводити фінансування управління
молоді  та  спорту  виконавчого  комітету  Кременчуцької  міської  ради  Полта-
вської  області  згідно  з  цим  рішенням  за  рахунок  видатків,  передбачених  в
міському бюджеті на 2018 рік на вказані цілі, щомісячно:

лютий 2018 року – 36800 грн.;
березень 2018 року – 36800 грн.;
квітень 2018 року – 36800 грн.;
травень 2018 року – 36800 грн.;
червень 2018 року – 36800 грн.
6. Централізованій бухгалтерії управління молоді та спорту виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щомісячно виплачу-
вати стипендії Кременчуцької міської ради вищезазначеним студентам, учням
та ліцеїстам згідно з кошторисними призначеннями.

7. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
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8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського го-
лови Проценка Р.О.

Міський голова  В.О.МАЛЕЦЬКИЙ
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