
 

 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

XI сесія 

 

                                     Р І Ш Е Н Н Я                  

   м. Бережани 

22 липня   2021 року                                                                 ПРОЕКТ № 346 
 

Про надання іменної стипендії міського 

голови обдарованим дітям 

 

Відповідно до Положення про іменні стипендії міського голови для 

обдарованих дітей Бережанської міської територіальної громади, затвердженого 

рішенням сесії міської ради   від 08 лютого 2021 року № 118, враховуючи 

протокол комісії  з призначення іменної стипендії міського голови обдарованим 

дітям від 12.07.2021року №1, керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції комісії з питань бюджету та 

фінансів (протокол №_____ від ________р),  сесія Бережанської  міської  ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити з 01.09.2021 року по 31.05.2022 року  іменні стипендії 

міського голови наступним обдарованим дітям міста Бережани: 

1.1. Юськів Анастасії Миколаївні, вихованці Зразкової вокальної студії 

«Крок» Центру дитячої та юнацької творчості, учасниці Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних, районних конкурсів, де отримала призові місця, 

представниці Тернопільської області у телефестивалі «Галицький шлягер – 

Діти» в розмірі 400 грн.; 

1.2.Цьолці Вікторії Ярославівні, учениці 8 –А класу Бережанської школи-

гімназії ім. Б. Лепкого, призеру шкільної та міської олімпіад з образотворчого 

мистецтва, нагороджена дипломом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва, та дипломом ІІІ ступеня ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України (секція біологія) в розмірі 400 грн.; 

1.3. Головко Мар’яні Олександрівні, учениці 8-Б класу Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, переможниці VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«На урок» з німецької мови та біології, переможниці обласного етапу конкурсу 

дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» в розмірі 400 грн.; 

1.4.Герасимів Лідії Миронівні, вихованці гуртка «Екологічна стилістика» 

Центру дитячої та юнацької творчості, переможниці та призерці 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна», 

нагороджена дипломом ІІ ступеня Міністерства освіти і науки України як 



призера Всеукраїнського юнацького фестивалю « В об’єктиві натураліста» в 

розмірі 400 грн.; 

1.5.Сеньків Яні Андріївні, учениці 8-Б класу Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3, учасницю олімпіад та конкурсів, де займає призові місця, 

нагороджена дипломом ІІ ступеня за участь у грі «Sunflower» та дипломом І 

ступеня за участь у грі «Соняшник» та похвальними листами за високі 

досягнення у навчанні (щорічно) в розмірі 400 грн.; 

1.6.Соколовському Руслану Юрійовичу учню 9 класу Бережанської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 3 учасника міських, районних, обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, актора Зразкового молодіжного театру «Взори» з 

2014 року, переможця на Регіональному конкурс-фестивалі «Надія» диплом І 

ступеня за вірш Б. Лепкого «Доля» м. Теребовля в розмірі 400 грн.; 

1.7.Ухману Андрію Ростиславовичу учню 9 класу Бережанської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 3 переможцю ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій, фізики, математики, хімії, переможцю ІІ етапу 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, учасника Зразкового 

молодіжного театру «Взори», учасника регіонального фестивалю-конкурсу 

дитячих театрів «Крила» імені Б. Ступки в розмірі 400 грн.; 

1.8.Чвартацькій Софії Богданівні учениці 8-Б класу Бережанської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 3 учасниці Зразкового молодіжного театру «Взори», 

нагороджена сертифікатом учасника VІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

та студентської творчості «Змагаймося за нове життя» та дипломом ІІ ступеня 

переможця ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії в розмірі 400 грн.; 

1.9.Щудлак Юлії Василівні учениці 10 класу Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3 переможниці обласного етапу фотовиставки до Дня Соборності 

України «Україна – це ми!», нагороджена дипломом ІІІ ступеня на обласній 

олімпіаді з трудового навчання, капітан команди «Гайдамаки», яка посіла ІІ 

місце в І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») в розмірі 400 грн. 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплачувати 

іменні стипендії за рахунок:  

- Програми розвитку  фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки,  

затвердженої рішенням сесії міської ради  №1198 від 26.12.2018 року; 

- міської програми «Молодь. Бережани» на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням сесії міської ради №39 від 21.12.2020 року. 

3. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради 

перерахувати відповідні кошти Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з 

питань бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова                                                                   Ростислав БОРТНИК 


