
 

 
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 

(II засідання) 

 

                                     Р І Ш Е Н Н Я                  

    м. Бережани  

26 липня   2021 року                                                               №346 
 

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

самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції комісій з питань з  освіти, 

молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань та з питань  

бюджету та фінансів(протокол від 15.07.2021р), сесія Бережанської  міської  ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити з 01.09.2021 року по 31.05.2022 року  іменні стипендії 

міського голови наступним обдарованим дітям міста Бережани: 

1.1.Ковальській Олександрі Володимирівні, багаторазовій чемпіонці 

обласних та призерці Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках та 

каное, в розмірі 500 грн.; 

1.2.Когут Тетяні Михайлівні, багаторазовій чемпіонці України з легкої 

атлетики, кандидату в національну збірну України, кандидату в майстри 

спорту України, срібному призеру чемпіонату Асоціації Балканських країн,  в 

розмірі 3000 грн.; 

1.3.Рапіцькому Захару Тарасовичу, багаторазовому чемпіону та призеру 

обласних змагань, призеру всеукраїнських змагань, члену збірної 

Тернопільської області з волейболу, в розмірі 500 грн.; 

1.4.Речицькій Юлії Віталіївні, багаторазовій чемпіонці обласних змагань 

з настільного тенісу, призерці 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 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


