
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2022 року                      м. Бережани                     ПРОЕКТ №891 
 

 

Про надання іменних стипендій 

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 14.07.2022 року №2, керуючись ст. 26 Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції комісій з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості,  транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (протокол 

№____ від______2022р)  та постійної комісії з питань освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань (протокол №____ від 

_________2022року), сесія Бережанської міської ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  з 01.09.2022 року по 31.05.2023 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 якому вже двічі стала лауреатом, щорічний представник Бережанщини 

на Міжнародному фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини»  - в 

розмірі 400 грн.; 

1.2. Цьолці Вікторії Ярославівні, учениці 9 –А класу Бережанського ліцею 

ім. Б. Лепкого, призеру шкільної та міської олімпіад з трудового 

навчання(диплом І ступеня), нагороджена дипломом ІІІ ступеня у ІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та правознавства, дипломом ІІІ 

ступеня з трудового навчання у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади,  



брала участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-члені МАН 

України здобула диплом ІІІ ступеня на обласному етапі з хімії та біології , призер 

міського етапу конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет», конкурсу читців 

творів Б. Лепкого  - в розмірі 400 грн.; 

1.3.Головко Мар’яні Олександрівні, учениці 9-Б класу Бережанського ліцею 

№ 2, призерка Національного етапу конкурсу-виставки «Майбутнє України» 

(диплом ІІІ ступеня), призерка національного етапу «GENIUS Olympiad Ukraine» 

(диплом ІІІ ступеня), очікує результатів Всеукраїнського відбору на 

міжнародний конкурс « E-NNOVATE 2022», призерка ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії( диплом ІІІ ступеня) та з біології (диплом ІІ ступеня). 

Учасниця МАН, одна із призерів Всеукраїнської науково-технічної виставки-

конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України( диплом ІІІ 

ступеня у секції «Машинобудування»), щорічно нагороджувалася Похвальними 

листами - в розмірі 400 грн.; 

1.4.Ухману Андрію Ростиславовичу,  учню 10 класу Бережанського ліцею 

№ 3, учасник Зразкового молодіжного театру «Взори», активному учаснику 

регіонального фестивалю-конкурсу дитячих театрів «Крила» імені Б. Ступки, 

учасник куреня «Гайдамаки», який здобув ІІ місце в І етапі Всеукраїнської 

дитячо-юнацької гри «Джура» в м. Бережани, голова волонтерського загону 

«Довіра», упродовж двох останніх років волонтерив у заходах, які проходили на 

теренах України та Польщі - в розмірі 400 грн.; 

1.5.Луговій Софії Богданівні, учениці 9-А класу Бережанського ліцею №2 , 

учасниці шкільних та зональних олімпіад, нагороджена дипломом ІІІ ступеня у 

ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва та 

української мови, фіналіст ХІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка « 

Охорона праці очима дітей» - 2022 (І місце у другій віковій групі) -у розмірі 400 

грн.; 

1.6. Мищишин Ванессі Тарасівні, учениці 8 класу Жуківського ліцею імені 

Б. Лепкого, вихованці Зразкової художньо-вокальної студії «Крок», яка щорічно 

бере участь у різноманітних вокальних конкурсах обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів, де отримує призові місця, а саме: диплом І ступеня ІІІ 

Міжнародного конкурсу-фестивалю «Творча мозаїка», диплом ІІІ ступеня Х 

Ювілейного відкритого всеукраїнського фестивалю-конкурсу української 

народної пісні «Соловейко»-  у розмірі 400 грн.; 

1.7.Станічній Олені Миколаївні, учениці 9 класу Бережанського ліцею № 2, 

вихованка гуртка «Екологічна стилістика» ЦДЮТ, яка щорічно бере участь у 

різноманітних екологічних конкурсах обласного та всеукраїнського рівня, де 

отримує призові місця: грамота ІІ ступеня обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» 2021 р; грамота 

переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до 

тварин» 2022 р. - у розмірі 400 грн.; 

1.8.Циганковій Дарії Валентинівні, учениці 3-А класу Бережанського ліцею 



№2, учасниця І та ІІ етапів ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика та запрошена на ІІІ етап конкурсу, брала участь у конкурсах читців 

віршів Б. Лепкого, Т. Шевченка та Л. Українки, переможець ХІ Всеукраїнської 

інтернет олімпіади «На урок» з англійської мови. Стала призером Міжнародного 

природничого інтерактивного конкурсу «Колосок осінній 2021 р., нагороджена 

відзнакою Smart Award від методистів видавництва ММ Publications за зайняте І 

місце - у розмірі 400 грн; 

1.9. Яцишин Ігорю Васильовичу, учню 10 класу Бережанського ліцею імені 

Б. Лепкого призеру ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: з математики, 

екології, географії, німецької мови, інформаційних технологій; призер ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови, нагороджений дипломами 

ІІІ ступеня на обласному етапі МАН з прикладної математики та раціонального 

природокористування, бере активну участь у громадському та спортивному 

житті школи і класу у роботі учнівського самоврядування та є учасником 

шкільних волонтерських акцій  - у розмірі 400 грн.; 

1.10.Сеньків Яні Андріївні, учениці 9-Б класу Бережанського ліцею № 3 

нагороджена дипломом І ступеня(за участь в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 

з німецької, англійської та української мови – 2021 рік, дипломом І ступеня за 

участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика – 2021 рік, учасниця 

волонтерського руху 2022 року( ГО «Бережанський Майдан») - у розмірі 400 

грн.; 

1.11. Шпилику Руслану Андрійовичу, учню 10 класу, Бережанського ліцею 

імені Б. Лепкого призер ІІ етапу предметних олімпіад: І ступеня з історії, 

правознавства, української мови та літератури, ІІ ступеня з інформаційних 

технологій; призер ІІІ етапу  з правознавства, української мови та літератури, 

диплом ІІІ ступеня у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН - у 

розмірі 400 грн.; 

1.12. Чвартацькій Софії Богданівні, учениці Бережанського ліцею № 3 

нагороджена сертифікатом учасника VІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської та 

студентської творчості «Змагаймося за нове життя» присвяченого 150 річниці від 

дня народження Лесі Українки, дипломом І ступеня за участь у ІІ етапі олімпіад 

з хімії та фізики(2021 р.), дипломом ІІ ступеня за участь у ІІІ етапі олімпіади з 

хімії(2022 р.) - у розмірі 400 грн.; 

1.13. Процик Олександру Андрійовичу, учню Бережанського ліцею № 3, 

нагороджений дипломом ІІІ ступеня в ІІ зональному етапі Всеукраїнської 

олімпіади з хімії, географії та дипломом І ступеня з німецької мови, похвальним 

листом «За високі досягнення у навчанні», грамотою за І місце у дистанційному 

онлайн фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Щедрику-ведрику» - у розмірі 400 

грн.; 

1.14.Прийдун Ользі Володимирівні, учениці Бережанського ліцею № 1, 

переможниці ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 

нагороджена дипломом ІІ ступеня у конкурсі «Замість ялинки-зимовий букет», 



дипломом ІІ  ступеня ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

образотворчого мистецтва неодноразово приймала участь у міських та обласних 

конкурсах малюнка та організовувала  виставки своїх творчих робіт, бере участь 

у роботі волонтерського центру ГО «Бережанський майдан» - у розмірі 400 грн.; 

1.15. Гурко Христині Ігорівні, студентці ВСП «Бережанського фахового 

коледжу НУБіП України» приймає активну участь у роботі семінарів та 

студентських наукових конференціях, нагороджена сертифікатом у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи 

розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі», дипломом І ступеня на 

ІІ обласному онлайн-конкурсі «Юні таланти», дипломом І ступеня На 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяйво ПервоЦвітів»- у розмірі 

400 грн.; 

1.16.Ковальській Олександрі Володимирівні, чемпіонці та призерці 

Міжнародних змагань «Пам'ять», призерка відкритих Всеукраїнських змагань 

«Олімпійські надії веслування» та чемпіонка обласних змагань з веслування на 

байдарках та каное,- у розмірі 500 грн.; 

1.17.Стефанів Арсену Олеговичу, багаторазовому чемпіону та призеру 

обласних змагань з легкої атлетики, срібному призеру всеукраїнських змагань ІІ 

місце серед юнаків та дівчат з триборства «Діти-олімпійська надія України», І 

місце в обласних змаганнях з легкої атлетики серед юнаків з бігу на 800 м,(2022 

р) І місце в обласних змаганнях з легкої атлетики серед юнаків в стрибках у 

довжину(2022 р) - у  розмірі 500 грн.; 

1.18.Речицькій  Юлії Віталіївні, багаторазовій чемпіонці обласних змагань з 

настільного тенісу, бронзовій призерці командного чемпіонату України з 

настільного тенісу серед дівчат 2003 р. н. та молодших, переможниця та призерка 

Всеукраїнських та Міжнародних змагань - в розмірі 500 грн. 

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

іменні стипендії за рахунок: 

- Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2025 роки, 

затвердженої рішенням сесії міської ради № 453 від 09.11.2021 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 постійні  комісії та 

заступника міського голови Степана БАБИЧА. 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 


