
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 10 жовтня 2012 року      № 813 
 

 
 
 
Про іменні стипендії 
міського голови 

 
Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 34  Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України “Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, з метою реалізації 
комплексної програми “Молодь Кіровограда” на 2012 рік, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1160,                                                
сприяння творчому розвитку обдарованої молоді, у зв'язку з кадровими 
змінами виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити  з 01 жовтня 2012 року розмір іменних стипендій 
міського голови: 

для студентів вищих навчальних закладів міста ІІІ-ІV рівнів акредитації 
в розмірі 400,0 грн. (чотириста гривень) – три стипендії; 

для студентів вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації в 
розмірі 300,0 грн. (триста гривень) – три стипендії. 

 

2. Затвердити новий склад комісії з призначення іменних стипендій 
міського голови згідно з додатком.  

 

3. Визнати  такими,  що  втратили  чинність: 
пункти 1, 4 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 25 жовтня 2011 року № 1062 “Про іменні стипендії міського голови”; 
пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

26 квітня 2011 року № 451 “Про затвердження нового складу комісії з 
призначення іменних стипендій міського голови”. 

 

 
 

 
Міський голова                                                                         О.Саінсус 
 

 
 
 
Дорохіна 24 44 27 
 
 



       Додаток 
       рішення виконкому  

   Кіровоградської міської ради  
       10 жовтня 2012 року 
        № 813 

 
СКЛАД  

комісії з призначення  іменних стипендій міського голови 
 

 

Голова комісії 
 

Дьячук  -  т.в.о. заступника міського голови з 
Сергій Степанович  питань діяльності виконавчих органів 

ради 
  

  

Заступник голови комісії 
 

Дорохіна    - начальник відділу сім’ ї та молоді 
Людмила Володимирівна Кіровоградської міської ради   

   
 

Секретар комісії 
 

Байрамова - головний спеціаліст відділу сім’ ї та 
Марина Анатоліївна   молоді Кіровоградської міської ради 
    
 

Члени комісії: 
 
Бевз    - керівник Центру виховної роботи 
Олег Вікторович    Кіровоградського національного 

технічного університету  
(за погодженням) 

 
Краснокутський   - директор Кіровоградського міського  
Олег Володимирович центру соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді, депутат Кіровоградської 
міської ради 

 
Михида    - проректор з науково-педагогічної та 
Сергій Павлович     виховної роботи Кіровоградського 
      державного педагогічного університету 
  імені Володимира Винниченка (за 

погодженням) 
 
 
 
 
 



2 

 
Сторожук    - директор Кіровоградського  
Микола Володимирович  машинобудівного коледжу  
     Кіровоградського національного 

технічного університету    
       (за погодженням) 
 
Якунін    - начальник відділу по роботі із  
Сергій Володимирович    засобами масової інформації  

Кіровоградської міської ради 
 

 
 
 
 
Начальник відділу сім’ ї та молоді 
Кіровоградської міської ради                     Л.Дорохіна  
 


