
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 26.02.2021№ __91рг__ 
         м. Покровськ 

 

Про призначення стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді у 

місті Покровську та на приєднаних територіях у сфері культури на 2021 рік 

 

 Відповідно до пунктів 3, 5 Положення про стипендію міського голови для 

обдарованих дітей та молоді у місті Покровську та на приєднаних територіях у 

сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту, затвердженого рішенням 

Покровської міської ради від 20.01.2021 р. №8/4-20 «Про заснування стипендії 

міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті Покровськ та на 

приєднаних територіях у сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту», 

згідно рішення Покровської міської ради від 24.12.2021 р. №8/2-1 «Про місцевий 

бюджет Покровської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), 

враховуючи протокол комісії з визначення кандидатів на отримання стипендії 

міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті Покровську та на 

приєднаних територіях у сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту від 

24.02.2021 р., керуючись статтями 42, 59,73 Закону України від 21.05.1997 р. 

№280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), - 

 

1. Призначити стипендію міського голови для обдарованих дітей та молоді у 

місті Покровську та на приєднаних територіях у сфері культури на 2021 р. згідно 

списку (додається). 

 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради (Добровольський) здійснювати фінансування коштів на 

виплату стипендій міського голови для обдарованих дітей та молоді в межах 

бюджетних призначень на відповідний рік. 

 

3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 

міської ради (Олехнович) виплачувати особам, зазначеним у п.1 цього 

розпорядження, стипендію міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті 

Покровськ та на приєднаних територіях у сфері культури щомісячно з 01.01.2021 р. 

до 31.12.2021 р. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради  Жук А.В. 

 

Міський голова                                                                                     Р.Требушкін 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського 

голови  

від 26.02.2021№ __91рг__ 

 

Список кандидатів  

на отримання стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді у місті 

Покровську та на приєднаних територіях у сфері культури  

на 2021 р. 

 

№ 

з/п 
ПІБ 

Дата народження 

(вік станом на 

01.01.21) 

Вікова категорія 

(розмір стипендії) 

1 Баташева Юлія Вікторівна 21.12.2003 

(17 років) 

молодь 

(900 грн) 

2 Бурлай Марія Сергіївна 26.02.2004 

(16 років) 

молодь 

(900 грн) 

3 Вергун Діана Євгеніївна 23.08.2006 

(14 років) 

юніори 

(700 грн) 

4 Вронська Єлизавета Альбертівна 19.09.2000 

(20 років) 

молодь 

(900 грн) 

5 Гарковенко Руслана Анатоліївна 16.05.2005 

(15 років) 

юніори 

(700 грн) 

6 Грибкова Анна Андріївна 20.02.2008 

(12 років) 

юніори 

(700 грн) 

7 Дорошенко Наталія Дмитрівна 25.10.2006 

(14 років) 

юніори 

(700 грн) 

8 Ізерська Ганна Анатоліївна 21.10.2004 

(16 років) 

молодь 

(900 грн) 

9 Ковтун Данило Дмитрович 21.06.2009 

(11 років) 

діти 

(600 грн) 

10 Косогойв Юлія Романівна 12.02.2004 

(16 років) 

молодь 

(900 грн) 

11 Кузнецов Ренат Романович 27.09.2008 

(12 років) 

юніори 

(700 грн) 

12 Левенцова Олександра Віталіївна 01.07.2005 

(15 років) 

юніори 

(700 грн) 

13 Мансуров Ігор Олегович 25.05.2010 

(10 років) 

діти 

(600 грн) 

14 Паненкова Дар’я Володимирівна 23.03.2009 

(11 років) 

діти 

(600 грн) 

15 Печнікова Ярослава Денисівна 16.01.2009 

(11 років) 

діти 

(600 грн) 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А.Жук 
 



 

 

АРКУШ  

погодження до проекту розпорядження  

Покровського міського голови 

 

Про призначення стипендії міського  

голови для обдарованих дітей та  

молоді у місті Покровськ та на  

приєднаних територіях у сфері  

культури на 2021 рік 

        

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ   Відділом культури, туризму та охорони культурної  

спадщини Покровської міської ради 

 

 

Начальник відділу культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської 

ради          О.Олехнович 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Керуючий справами 

виконкому  ради                                   А.Жук 

 

 

Директор департаменту  

фінансово-економічної політики  

та управління активами міської ради О.Добровольський 

 

 

Начальник юридичного відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської  

ради та її виконавчих органів      В.Пишна 

 

 

Начальник відділу з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі зверненнями громадян        Г.Борисова 

 

 

 

 

 



 


