
 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від  07 лютого 2022 року                                                                                    № 12 

 

 

 

Про затвердження складу комісії 

з призначення іменних стипендій  

міського голови для обдарованої  

і талановитої молоді 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 

рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                             

від 25 січня 2022 року № 28 «Про іменні стипендії міського голови»: 

 

1. Затвердити склад комісії з призначення іменних стипендій міського 

голови для обдарованої і талановитої молоді згідно з додатком.  

 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) розпорядження  міського голови від 23 січня 2019 року № 7 «Про 

затвердження складу комісії з призначення іменних стипендій міського 

голови для обдарованої і талановитої молоді»; 

2) пункт 2 розпорядження  міського голови від 09 вересня 2020 року   

№ 113 «Про внесення змін до розпорядження  міського голови від 23 січня 

2019 року № 7 «Про затвердження складу комісії з призначення іменних 

стипендій міського голови для обдарованої і талановитої молоді». 

  

  

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Черкасська 35 83 12 

 



 

 

 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

 07 лютого 2022 року № 12 

 

СКЛАД  

комісії з призначення іменних стипендій міського голови                         

для обдарованої і талановитої молоді 
 

Голова комісії 

 

заступник міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу функціональних повноважень 

 

Заступник голови комісії 
 

начальник управління молоді та спорту  

 

Секретар комісії 

 

головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту  

 

Члени комісії: 

 

голова постійної комісії Кропивницької міської ради з питань охорони 

здоров'я, освіти, соціальної політики, культури та спорту 

голова Молодіжної ради при Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради 

директор відокремленого структурного підрозділу «Кропивницький 

інженерний фаховий коледж Центральноукраїнського національного 

технічного університету» 

директор Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна 

заступник начальника з навчальної, науково-методичної та виховної 

роботи Льотної академії Національного авіаційного університету 

заступник начальника управління молоді та спорту  

керівник центру виховної роботи Центральноукраїнського 

національного технічного університету 

начальник відділу комунікацій з громадськістю 

проректор з наукової роботи Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

 

 

 

Начальник управління  

молоді та спорту                          Вячеслав ГУРСЬКИЙ  
 


