
П Р О Т О К О Л   № 10 

засідання комісії з визначення осіб із числа молодих мешканців області 

для відзначення та отримання матеріального заохочення  

за досягнення  в різних сферах життя, професійній діяльності,  

активну участь у розбудові регіону  

  

10 квітня 2019 року, 

10.00 

 

Усього членів комісії  19 осіб 

Присутні: 13 осіб 

Відсутні: 6 осіб 

 

Присутні: Кривогуз С.А., Гиренко Л.А., Маляр К.Ю., Наливайко Л.Р., 

Петренко В.Є., Сергєєв В.В., Хом’як Т.В., Сиченко В.В., Тімарєв С.В., 

Жебрик Н.П., Городецький А.В., Кузьмич А.В., Такашева А.Ю. 

 

Відсутні: Пригунов Г.О., Тюрін В.Ю., Бородін Є.І., Сегеда Ю.А.; 

Клімович А.Є.; Бородін В.В. (ураховані результати оцінювання, викладені 

письмово). 

 

Головував: секретар комісії Кривогуз С.А., директор комунального 

закладу „Молодіжний центр міжнародного партнерства позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”. 

 

                                          Порядок денний: 

  

1. Про хід конкурсного відбору осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за досягнення 

в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у 

розбудові регіону за підсумками онлайн-голосування. 

2. Про порядок проведення ІІІ етапу конкурсного відбору кандидатів на 

отримання матеріального заохочення, критерії оцінювання. 

3. Про недопущення конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій 

та визначення осіб із числа молодих мешканців області на відзначення та 

отримання матеріального заохочення. 

4. Про створення та обрання лічильної комісії. 

5. Про відбір кандидатів для отримання матеріального заохочення за 

досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 

активну участь у розбудові регіону. 

6. Про подальше планування роботи комісії з визначення осіб для 

відзначення та отримання матеріального заохочення. 
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СЛУХАЛИ. 1. Про хід конкурсного відбору осіб із числа молодих 

мешканців області на відзначення та отримання матеріального 

заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону за 

підсумками онлайн-голосування. 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Кривогуза С.А, директора комунального закладу 

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, взяти 

до відома. 

 

Результати голосування: 

 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про порядок проведення ІІІ етапу конкурсного 

відбору кандидатів на отримання матеріального заохочення, критерії 

оцінювання. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступила: Гиренко Л.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Інформацію Кривогуза С.А., директора комунального закладу 

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, взяти 

до відома. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утрималися ” – 0 

 усього – 13 
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СЛУХАЛИ: 3. Про недопущення конфлікту інтересів під час 

розгляду пропозицій та визначення осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення. 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Гиренко Л.А., Городецький А.В., Наливайко Л.Р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Кривогуза С.А., директора комунального закладу 

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, взяти 

до відома. 

 

Результати голосування: 

 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про створення та обрання лічильної комісії. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 
 

Виступили: Кузьмич А.В., Такашева А.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Кривогуза С.А., директора комунального закладу 

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, взяти 

до відома. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 

 

 2. Створити лічильну комісію для підрахунку голосів та включити до її 

складу Жебрик Н.П., Кузьмич А.В., Хом`яка Т.В. 
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Результати голосування: 
 

        „ за ” – 10 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 3 

 усього – 13 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про відбір кандидатів для отримання матеріального 

заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону. 

 

5.1. Категорія 1 (за внесок у розвиток місцевого самоврядування та 

місцевої самоорганізації населення, громадського руху). 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступили: Гиренко Л.А., Сергєєв В.В., Кузьмич А.В., Петренко В.Є. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме:  

Богуна О.Р., 

Боровик К.В.,  

Іванцова І.С., 

Матейка О.Д., 
Шевченка М.С. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 12 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 1 (конфлікт інтересів) 

 усього – 13 

 

5.2. Категорія 2 (за героїчні вчинки, самовідданість при виконанні 

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності): 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступив: Городецький А.В. 
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ВИРІШИЛИ:  
Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

ураховуючи їх чисельність у межах категорії, затвердити особу із числа 

молодих мешканців області на відзначення та отримання матеріального 

заохочення без рейтингового оцінювання членами комісії, а саме – 

Кумченка О.А. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 

 

5.3. Категорія 3 (за соціально-правовий захист дитинства, 

материнства і батьківства, утвердження ролі сім’ї в суспільстві, 

гуманістичну та волонтерську діяльність): 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступив: Городецький А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме:  

Вілівчука Р.В., 

Вірьовкіну Л.В., 

Кутургу Є.В., 

Мерзлікіна І.В., 

Осадчу О.А. 

 

Результати голосування: 

 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 

 

5.4. Категорія 4 (за внесок у розвиток промислового сектору, 

аграрної сфери, впровадження творчих, новітніх ідей, стартапів у 

створенні та веденні бізнесу): 
Інформація: Кривогуза С.А. 
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Виступили: Сиченко В.В., Сергєєв В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

ураховуючи їх чисельність у межах категорії, затвердити перелік осіб із 

числа молодих мешканців області на відзначення та отримання 

матеріального заохочення без рейтингового оцінювання членами комісії         

(3 особи), а саме: 

Іжболдіну О.О., 

Кондратюка Є.А., 

Якубенко Ю.Л. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 12 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 1 (конфлікт інтересів) 

 усього – 13 

 

5.5. Категорія 5 (за внесок у розвиток „зеленої” модернізації 

економіки області, впровадження „зелених” ідей, ведення „зеленого” 

бізнесу, захист навколишнього природного середовища): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступив: Сергєєв В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

ураховуючи їх чисельність у межах категорії, затвердити перелік осіб із 

числа молодих мешканців області на відзначення та отримання 

матеріального  заохочення  без  рейтингового  оцінювання членами  комісії 

(2 особи), а саме: 

Андрусевич К.В., 

Шустова О.О. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 
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5.6. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступив: Сергєєв В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме: 

Бєлослудцева К.О., 

Дацко К.П., 

Деревягіна Н.І., 

Матвеєва О.Ю., 

Чепік-Трегубенко О.С. 

 

Результати голосування: 

 

        „ за ” – 11 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 2 (конфлікт інтересів) 

 усього – 13 

 

5.7. Категорія 7 (за досягнення в культурно-мистецькій діяльності, 

збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини, 

формування національної самосвідомості населення): 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Гиренко Л.А., Петренко В.Є., Такашева А.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме: 

Базю Ю.С., 

Гусіну О.Н., 

Єремєєву В.В., 

Трофіменка Р.В., 

Шевченко О.М. 
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Результати голосування: 
 

        „ за ” – 11 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 2 (конфлікт інтересів) 

 усього – 13 

 

5.8. Категорія 8 (за внесок у розвиток сфери охорони здоров`я 

населення, популяризацію здорового способу життя): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступила: Маляр К.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

ураховуючи їх чисельність у межах категорії, затвердити перелік осіб із 

числа молодих мешканців області на відзначення та отримання 

матеріального  заохочення  без  рейтингового  оцінювання членами  комісії 

(4 особи), а саме: 

Бєлослудцева О.Д., 

Куриленка І.П., 

Кучеренка Т.О. 

Нестерова М.О. 

 

Результати голосування: 

 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 

 

5.9. Категорія 9 (за досягнення у спортивній діяльності, розвиток 

спортивного руху): 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Городецький А.В., Тімарєв С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме: 

Богуславського В.В., 
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Вільховецького М.М., 

Довгодька І.В., 

Ридванського В.В., 

Тяпкіна І.О. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 11 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 2 (конфлікт інтересів) 

 усього – 13 

 

5.10. Категорія 10 (за активну журналістську діяльність): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Кузьмич А.В., Петренко В.Є. 

Ураховані викладені письмово рекомендації Клімович А.Є. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме: 

Гаврюшову В.І., 

Душкевич К.К., 

Мороза А.М., 

Северина Д.С., 

Чепець Н.М. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 12 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 1 (конфлікт інтересів) 

 усього – 13 

 

5.11. Категорія 11 („Юні дарування Дніпропетровщини”): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Гиренко Л.А., Такашева А.Ю., Городецький А.В., 

Кузьмич А.В., Петренко В.Є. 
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ВИРІШИЛИ:  
Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме: 

Авраменка М.М., 

Кравчука І.А., 

Криворучко М.С., 

Новосьолову А.О., 

Осьмачко А.А. 

 

Результати голосування: 

 

        „ за ” – 12 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 1 (конфлікт інтересів) 

 усього – 13 

 

5.12. Про визначення додаткових кандидатур на відзначення та 

отримання матеріального заохочення за досягнення в різних сферах 

життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону: 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступив: Городецький А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами 

комісії вагомих особистих досягнень кандидатів, затвердити додатковий 

перелік із числа молодих мешканців області на відзначення та отримання 

матеріального заохочення за категорією 11 („Юні дарування 

Дніпропетровщини”) (5 осіб), а саме: 

Рибак I.О., 

Самойлова О.О., 

Ткачову Д.С., 

Яремчук О.С., 

Яцишину Ю.П. 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про подальше планування роботи комісії з 

визначення осіб для відзначення та отримання матеріального 

заохочення.  

 
Інформація: Кривогуза С.А. 
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Виступили: Гиренко Л.А., Кузьмич А.В., Тімарєв С.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію Кривогуза С.А., директора комунального закладу 

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, взяти 

до відома. 

2. Кривогузу С.А., директору комунального закладу „Молодіжний 

центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти 

„Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”: 

2.1. Вжити заходів до 18 квітня 2019 року щодо організації та 

підготовки урочистостей з нагоди відзначення молодих мешканців області 

шляхом матеріального заохочення у співпраці з КП „Єдина обласна 

театрально-концертна дирекція” ДОР”. 

2.2. Висвітлити у ЗМІ інформацію щодо проведення десятого засідання 

та підсумків роботи комісії. 

 

Результати голосування: 
 

        „ за ” – 13 

        „ проти ” – 0 

„ утримались ” – 0 

 усього – 13 

 

 

 

 

 

Головуючий на засіданні комісії, 

директор КЗ „Молодіжний  

центр міжнародного партнерства 

позашкільної та неформальної 

освіти „Освіторіум” ДОР”                                                 С.А. КРИВОГУЗ 
 


