
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІ сесія  

(І засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 29 серпня 2019 року       № 1426 

 

Про надання іменної стипендії міського голови 

обдарованим дітям 

 

Відповідно до Положення про іменні стипендії Бережанської міської ради 

для обдарованих дітей міста Бережани, сіл Лісники та Рай, затверджене 

рішенням сесії Бережанської міської ради 29 серпня 2018 року №1042, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши пропозиції комісії Бережанської міської ради з призначення 

іменної стипендії міського голови обдарованим дітям, враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити іменні стипендії міського голови наступним обдарованим 

дітям міста Бережани: 

- Когут Тетяні Михайлівні, жительці _______Бережанського району, 

вихованці Бережанської ДЮСШ, 5-ти разовій чемпіонці України з 

легкої атлетики в бігу на 2000 м з перешкодами, срібному призеру 

міжнародних змагань - юнацького чемпіонату Асоціації балканських 

легкоатлетичних федерацій в бігу на 2000 м з перешкодами в розмірі 

1000 грн.; 

- Речицькій Юлії Віталіївні, жительці м. Бережани, вул. _______, 

вихованці Бережанської ДЮСШ, багаторазовій чемпіонці і призеру 

обласних змагань з настільного тенісу в розмірі 300 грн.; 

- Рапіцькому Захару Тарасовичу, жителю м. Бережани вул. _______, 

учню Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, призеру ІІІ-го  етапу (обласний) 

Всеукраїнської олімпіади з фізики, переможцю обласного конкурсу-

звіту серед вихованців ЦДЮТ в розмірі 300 грн.; 



- Степанику Олександру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______, учню Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, призеру ІІІ-го  етапу 

(обласний) Всеукраїнської олімпіади з математики в розмірі 300 грн.; 

- Галещуку Олександру Руслановичу, жителю м. Бережани вул. 

_______, учню Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого, призеру 

ІІІ-го етапу (обласного) Всеукраїнської олімпіади з німецької і 

англійської мов, призеру ІІ-го етапу (обласного) Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН з 

англійської мови і біології в розмірі 300 грн. 

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

іменні стипендії: 

- Когут Т.М. і Речицькій Ю.В. за рахунок асигнувань, передбачених по 

міській програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 26 

грудня 2018 року №1198,  

- Рапіцькому З.Т., Степанику О.В. і Галещуку О.Р. за рахунок 

асигнувань, передбачених по міській програмі «Молодь. Бережани» на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Бережанської міської 

ради від 24 березня 2016 року №165. 

3. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати 

відповідні кошти відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Гончара П.В. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


