
 

П Р О Т О К О Л   № 4 
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 листопада 2017 року 

11.00  

 

Усього членів комісії  17 осіб 

Присутні: 11 осіб. 

Відсутні:   6 осіб 
 

 

Присутні: Тюрін В.Ю., Кривогуз С.А., Гиренко Л.А., Кошка Д.О.,            

Сегеда Ю.А., Наливайко Л.Р, Сиченко В.В., Жебрик Н.П., Кузьмич А.В.,            

Маляр К.Ю., Бородін Є.І. 

 

Відсутні: Пригунов Г.О., Булана Т.М., Петренко В.Є., Хом’як Т.В.,      

Бородін В.В., Клімович А.Є. 

 

Головував: Тюрін В.Ю., заступник голови обласної ради по 

виконавчому апарату – начальник управління з питань стратегічного 

планування, розвитку інфраструктури та міжнародної діяльності, заступник 

голови комісії. 

 

 

Порядок денний: 

 
1. Про проведення другого туру відзначення молодих мешканців 

області шляхом отримання матеріального заохочення за досягнення в різних 

сферах життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону. 

2. Про зміни в порядку відзначення молодих мешканців області та у 

діяльності комісії з визначення осіб на отримання матеріального заохочення. 

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 розгляд пропозицій щодо осіб на відзначення шляхом 

отримання матеріального заохочення, дотримання ними загальних вимог до 

кандидатів.  

5. Про допущення/недопущення кандидатів до першого етапу 

конкурсного відбору (відкритого on-line голосування) відповідно до пункту 

4.6 Положення про відзначення та матеріальне заохочення молодих 
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мешканців області 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. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про проведення другого туру відзначення молодих 

мешканців області шляхом отримання матеріального заохочення за 

досягнення в різних сферах життя, професійній діяльності, активну 

участь у розбудові регіону та діяльність комісії з визначення відповідних 

осіб. 

 
Інформація: Тюріна В.Ю.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Тюріна В.Ю., заступника голови обласної ради по 

виконавчому апарату – начальника управління з питань стратегічного 

планування, розвитку інфраструктури та міжнародної діяльності, заступника 

голови комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про зміни у порядку відзначення молодих 

мешканців області та у діяльності комісії з визначення осіб на 

отримання матеріального заохочення. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

головуючого, секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 
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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.  

 

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

головуючого, секретаря комісії, взяти до відома. 
 

Результати голосування: 
 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд пропозицій щодо осіб на відзначення 

шляхом отримання матеріального заохочення, дотримання ними 

загальних вимог до кандидатів.  
 

Інформація: Кривогуза С.А. 
 

Виступили: Кошка Д.О., Гиренко Л.А., Сегеда Ю.А., Наливайко Л.Р. 
 

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

головуючого, секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про допущення/недопущення кандидатів до 

першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line голосування) 

відповідно до пункту 4.6 Положення про відзначення та матеріальне 

заохочення молодих мешканців області за досягнення в різних сферах 

суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові 

регіону. 
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Інформація: Кривогуза С.А., Тюріна В.Ю. 

 

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

місцевої самоорганізації населення, громадського руху). 

 
Виступили: Кривогуз С.А., Гиренко Л.А., Наливайко Л.Р., Сегеда Ю.А.,    

Кошка Д.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 15 осіб, а саме:  

Колесникова В.М., 

Клименка О.В., 

Липу М.В., 

Стрижка Г.Є., 

Бекмурзіна Г.М., 

Кучму Р.М., 

Брайченко С.О., 

Безверху І.В., 

Дудіну М.П., 

Винокурову К.В., 

Романуху А.П., 

Криворучко А.О., 

Сису Т.М., 

Чернишова Д.С., 

Лисоконя І.О. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого 

on-line голосування) у зв’язку із недотриманням вимог до кандидатів чи 

невідповідністю категорії, за якою висуваються кандидати, їх досягненням,     

4 осіб, а саме:  

Федорченко О.Ю., 

Пороніка С.В., 

Криву Ю.О., 

Климову М.О. 
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Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 1 

усього - 11 

 

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

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності): 
 

Виступили: Кривогуз С.А., Гиренко Л.А., Сегеда Ю.А., Кошка Д.О. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 5 осіб, а саме:  

Кабачова А.І., 

Клименка О.О., 

Майденка І.Є., 

Казаріну Я.В., 

Трофимович В.М. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 2 (конфлікт інтересів) 

усього - 11 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого 

on-line голосування) у зв’язку із недотриманням вимог до кандидатів чи 

невідповідністю категорії, за якою висуваються кандидати, їх досягненням,    

3 осіб, а саме:  

2.1. Фоменко Д.А. 

 

Результати голосування: 

 

за - 6 

проти - 0 

утрималися - 5 (2 – конфлікт інтересів) 

усього - 11 
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2.2. Купрія А.А. 

 

Результати голосування: 

 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 3 (2 – конфлікт інтересів) 

усього - 11 

 

2.3. Дорофєєва В.В. 

 

Результати голосування: 
 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 2 (конфлікт інтересів) 

усього - 11 

 

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

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

забезпечення гендерної рівності): 

 
Виступили: Кошка Д.О., Сегеда Ю.А., Жебрик Н.П., Кузьмич А.В., 

Гиренко Л.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 5 осіб, а саме: 

Горобець Я.В., 

Шелест О.О., 

Кожушка М.М., 

Михайлову К.І., 

Кузьмінську М.М. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 1 (конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

5.4. Категорія 4 (за виробничі досягнення, впровадження творчих, 

новітніх ідей, стартапів у створенні та веденні бізнесу): 
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Виступили: Кошка Д.О., Тюрін В.Ю., Гиренко Л.А., Бородін Є.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого 

on-line голосування) у зв’язку із недотриманням вимог до кандидатів чи 

невідповідністю категорії, за якою висуваються кандидати, їх досягненням,   

4 осіб, а саме:  

Якуніну Г.К., 

Реву-Залітко О.С., 

Чумак І.В., 

Макогона Є.В. 

 

Результати голосування: 
 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

5.5. Категорія 5 (за внесок у розвиток аграрно-промислового 

сектору, підтримку сільськогосподарського виробництва, захист 

навколишнього природного середовища): 

 

Виступили: Кошка Д.О., Сегеда Ю.А., Сиченко В.В., Бородін Є.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 6 осіб, а саме: 

Кравченка М.В., 

Никоненко Т.А., 

Положенцева Д.Є., 

Устиченка В.М., 

Черниш І.М., 

Гаюн О.С. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 
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5.6. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності): 
 

Виступили: Бородін Є.І., Кошка Д.О., Тюрін В.Ю., Бородін Є.І., 

Сиченко В.В., Наливайко Л.Р. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 19 кандидатів, а саме: 

Мареніченка В.В., 

Легезу Є.О., 

Кононець В.П., 

Пилипенка Г.С., 

Буравова С.С., 

Сорокіну Н.Г., 

Пополова Д.В., 

Самуляк Ю.В., 

Лихачова О.В., 

Циган П.С., 

Бесчастну Д.О., 

Чуйко В.О.,  

Скрипник Л.М., 

Литвин М.В., 

Лавренко В.С., 

Горіну Г.О., 

Величко А.В., 

Єлісєєву М.О., 

Южеку Р.С. 

 

Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 3 (конфлікт інтересів) 

усього - 11 

 

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

збереження і популяризації історичної та культурної спадщини): 
 

Виступили: Кузьмич А.В., Бородін Є.І., Кошка Д.О., Тюрін В.Ю., 

ураховано пропозиції Хом’яка Т.В., які викладені письмово. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 9 осіб, а саме: 

Леонову К.В., 

Дербабу В.А., 

Єфименка М.Ф., 

Сніжко Н.С., 

Косих А.О., 

Любимову А.Я., 

Беркову Д.Є., 

Фанигіна Ю.Ю., 

Первій А.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) у зв’язку із недотриманням вимог до кандидатів чи 

невідповідністю категорії, за якою висуваються кандидати, їх досягненням,    

3 осіб, а саме: 

2.1. Бєдніка Ю.Ю. 

 

Результати голосування: 
 

за - 5 

проти - 3 

утрималися - 3 

усього - 11 

 

2.2. Брик Ю.О. 

 

Результати голосування: 

 

за - 6 

проти - 1 

утрималися - 4 

усього - 11 
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2.3. Зельдіну К.Ю. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 2 

усього - 11 

 

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

населення, популяризацію здорового способу життя): 

 

Виступили: Маляр К.Ю., Кошка Д.О., Гиренко Л.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 8 осіб, а саме: 

Скребець Ю.В., 

Орла Р.В., 

Максимову І.Р., 

Чайку Т.В., 

Гавалка П.А., 

Шутку І.В., 

Козина О.С., 

Петриченка Г.О. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

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

спортивного руху): 

 
Виступили: Гиренко Л.А., Тюрін В.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 12 кандидатів, а саме: 

Матлашевського М.Д., 

Козинську В.В., 

Грунського Д.О., 
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Максименкову С.Є., 

Кисельова Д.В., 

Жданову В.В., 

Халецького А.А., 

Клименка Д.О., 

Білика А.Ю., 

Ляха М.Г., 

Тонкошкур В.В., 

Вакуленка Д.С. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) у зв’язку із недотриманням вимог до кандидата чи 

невідповідністю категорії, за якою висувається кандидат, його досягненням 

Шапрана Д. С. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 1 

усього - 11 

 

5.10. Категорія 10 (за внесок в активну журналістську діяльність): 

 

Виступили: Кошка Д.О., Сегеда Ю.А., ураховано пропозиції      

Клімович А.Є., які викладені письмово. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 5 осіб, а саме: 

Баландовцеву І.В., 

Волкову Т.Ю., 

Славного О.С., 

Мачулу А.І., 

Невірну А.І. 
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Результати голосування: 
 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) у зв’язку із недотриманням вимог до кандидата чи 

невідповідністю категорії, за якою висувається кандидат, його досягненням 

Олефіра Є.П. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

  

5.11. Категорія 11 (юні дарування Дніпропетровщини): 
 

Виступили: Кузьмич А. В., Гиренко Л.А., Кошка Д.О., Наливайко Л.Р. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до першого етапу конкурсного відбору (відкритого on-line 

голосування) за цією категорією 13 осіб, а саме: 

Сахнюка О.Р., 

Клименка В.Е., 

Дівєєва М.С., 

Шибка І.Г., 

Бойко К.Р., 

Ратушного Д.М., 

Матвієнко С.М., 

Чекаля А.С., 

Михайленка О.В., 

Геращенко К.С., 

Озерного Д.Д., 

Тулянцеву А.Д., 

Шапрана Д.С. 
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Результати голосування: 
 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про подальше планування роботи комісії з 

визначення осіб для відзначення та отримання матеріального 

заохочення.  

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Гиренко Л.А., Кошка Д.О., Сегеда Ю.А., Тюрін В. Ю.,     

Бородін Є.І. 

 

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

2. Кривогузу С.А., директору комунального підприємства 

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретарю комісії: 

2.1. Забезпечити проведення заходів з організації відкритого on-line 

голосування на веб-сайті обласної ради. 

2.2. Розробити нову форму внесення інформації про кандидатів для 

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. 

2.3. Висвітлити інформацію щодо проведення четвертого засідання та 

підсумків роботи комісії. 

 

Результати голосування: 

 

за - 11 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 11 

 

Головуючий на засіданні комісії, 

заступник голови комісії       В.Ю. ТЮРІН 

 

Секретар комісії        С.А. КРИВОГУЗ 


