
 

 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(перша сесія восьмого скликання) 

 

від 10 грудня 2020 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення 

восьмої (26) сесії Городнянської  

міської ради сьомого скликання 

від 18 вересня 2018 року «Про  

встановлення стипендій  

обдарованим дітям» 

 

В зв’язку з кадровими змінами, відповідно до статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 89 

Бюджетного кодексу України, статті 23 Закону України «Про загальну середню 

освіти», пункту 5 Указу Президента України від 30.09.2010 року № 927/2010 

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді»,  Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до додатку 2 рішення восьмої (26) сесії Городнянської  

міської ради сьомого скликання від 18 вересня 2018 року «Про встановлення 

стипендій обдарованим дітям» та затвердити додаток в новій редакції, що 

додається. 

                

              2. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну комісію       

Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту, роботи з 

молоддю, депутатської діяльності та етики та з питань бюджету, планування, 

фінансів, соціально-економічного розвитку,законності  та правопорядку. 

     

 

     

     

  Міський голова                                                                       Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток 

до  рішення першої сесія восьмого скликання 

Городнянської міської ради від 

 10 грудня 2020 року 

«Про внесення змін до рішення 

восьмої (26) сесії Городнянської  

міської ради сьомого скликання 

від 18 вересня 2018 року «Про  

встановлення стипендій  

обдарованим дітям» 

 

Склад комісії 

по призначенню стипендій Городнянської міської ради обдарованим дітям 

 

Пінчук Володимир Миколайович – перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

Смоляр Григорій Леонідович – начальник відділу освіти Городнянської міської 

ради, заступник голови комісії; 

 

Дяговець Світлана Миколаївна – директор Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, секретар комісії. 

 

Члени комісії:  

 

Гончар Наталія Олександрівна – в.о. начальника фінансового управління 

Городнянської  міської ради; 

 

Ковальчук Людмила Миколаївна – головний бухгалтер відділу освіти 

Городнянської міської ради; 

 

Найдьон Валентина Олексіївна – депутат Городнянської міської ради; 

 

Висоцька Тетяна Віталіївна – депутат Городнянської міської ради, голова 

постійної комісії з питань питань освіти, культури, спорту, роботи з молоддю, 

депутатської діяльності та етики (за згодою). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


