
 

П Р О Т О К О Л   № 5 
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  

 

  

8 грудня 2017 року 

12.00  

 

Усього членів комісії  17 осіб 

Присутні: 11 осіб (із них 1 – під час            

оцінювання досягнень кандидатів) 

Відсутні: 6 осіб 

 

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

Сегеда Ю.А., Сиченко В.В., Жебрик Н.П., Кузьмич А.В., Хом’як Т.В.,                      

Бородін Є.І.; Наливайко Л.Р. (під час оцінювання досягнень кандидатів). 

 

Відсутні: Пригунов Г.О., Булана Т.М., Петренко В.Є., Маляр К.Ю.; 

Бородін В.В., Клімович А.Є. (враховані результати оцінювання, викладені 

письмово). 

 

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 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 on-line 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. 



2 
 

6. Про подальше планування роботи комісії з визначення осіб для 

відзначення та отримання матеріального заохочення. 

 

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 on-line голосування. 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про порядок проведення ІІІ етапу конкурсного 

відбору кандидатів на отримання матеріального заохочення, критерії 

оцінювання. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Гиренко Л.А., Сегеда Ю.А. 

 

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 
 

 

 

 

 

 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 
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2. Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, поданих для 

відбору за категоріями 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності) та 11 („Юні дарування Дніпропетровщини”), відзначити всіх осіб, 

які пройшли у цих категоріях ІІ етап конкурсного відбору – відкрите on-line 

голосування, шляхом надання матеріального заохочення. 

 

Результати голосування: 
 

за - 9 

проти - 1 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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: Бородін Є.І., Сегеда Ю.А., Кривогуз С.А., Гиренко Л.А., 

Сиченко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 
 

 

 

2. Задля уникнення конфлікту інтересів, членам комісії не здійснювати 

оцінювання досягнень кандидатів у категоріях. де є цей конфлікт, а саме: 

 

2.1: Категорія 2 (за героїчні вчинки, самовідданість при виконанні 

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності): 
Гиренко Л.А., 

Сегеда Ю.А. 

 

 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 
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 Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 

усього - 10 

 

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

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

забезпечення гендерної рівності):  

Гиренко Л.А. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 

усього - 10 

 

 2.3. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності): 

 Сиченко В.В., 

 Бородін Є.І. 

 

Результати голосування: 

 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 

усього - 10 

 

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

населення, популяризацію здорового способу життя), категорія 11 („Юні 

дарування Дніпропетровщини”): 
Кривогуз С.А. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 

усього - 10 
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СЛУХАЛИ: 4. Про створення та обрання лічильної комісії. 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 
 

Виступили: Кошка Д.О., Гиренко Л.А., Сегеда Ю.А., Бородін Є.І., 

Тюрін В.Ю. 
 

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

 2. Створити лічильну комісію для підрахунку голосів. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

3. Включити до складу лічильної комісії Жебрик Н.П.  

 

Результати голосування: 
 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 

усього - 10 

 

3. Включити до складу лічильної комісії Кузьмич А.В. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 

усього - 10 
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СЛУХАЛИ: 5. Про відбір кандидатів для отримання матеріального 

заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону. 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 
 

Виступили: Кошка Д.О., Гиренко Л.А., Сегеда Ю.А., Бородін Є.І., 

Тюрін В.Ю., Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

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

місцевої самоорганізації населення, громадського руху). 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. 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:  

Стрижко Г.Є., 

Романуха А.П., 

Чернишов Д.С., 

Лисоконь І.О., 

Колесников В.М. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 
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області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме:  

Майденко І.Є., 

Казаріна Я.В., 

Кабачов А.І., 

Клименко О.О., 

Трофимович В.М. 

 

Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 (конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

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

забезпечення гендерної рівності): 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. 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:  

Шелест О.О., 

Горобець Я.В., 

Кузьмінська М.М., 

Кожушко М.М., 

Михайлова К.І. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 (конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

сектору, підтримку сільськогосподарського виробництва, захист 

навколишнього природного середовища): 
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Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. 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:  

Кравченко М.В., 

Черниш І.М., 

Никоненко Т.А., 

Устиченко В.М., 

Гаюн О.С. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

5.5. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. 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 (10 осіб), а саме:  

Мареніченко В.В., 

Легеза Є.О., 

Кононець В.П., 

Пилипенко Г.С., 

Буравов С.С., 

Сорокіна Н.Г., 

Самуляк Ю.В., 

Литвин М.В., 

Лавренко В.С., 
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Горіна Г.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 (конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

збереження і популяризації історичної та культурної спадщини): 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. 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:  

Фанигін Ю.Ю., 

Єфименко М.Ф., 

Любимова А.Я., 

Косих А.О., 

Дербаба В.А. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

населення, популяризацію здорового способу життя): 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, затвердити перелік осіб із числа молодих мешканців 



10 
 

області на відзначення та отримання матеріального заохочення за цією 

категорією (5 осіб), а саме:  

Скребець Ю.В., 

Петриченко Г.О., 

Козин О.С., 

Шутка І.В., 

Максимова І.Р. 

 

Результати голосування: 
 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 (конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

спортивного руху): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1 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:  

Максименков С.Є., 

Козинська В.В., 

Вакуленко Д.С., 

Білик А.Ю.,  

Клименко Д.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

 

Інформація: Кривогуза С.А. 
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Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. 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:  

Волкова Т.Ю., 

Невірна А.І., 

Мачула А.І., 

Баландовцева І.В., 

Славний О.С. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Жебрик Н.П., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. 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 (10 осіб), а саме:  

Бойко К.Р., 

Геращенко К.С., 

Дівєєва М.С., 

Сахнюк О.Р., 

Матвієнко С.М., 

Озерний Д.Д., 

Ратушний Д.М., 

Сахнок О.Р., 

Тулянцева А.Д., 

Чекаль А.С., 

Шибка І.Г. 
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Результати голосування: 
 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 (конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

5.11. Про визначення додаткової кандидатури на відзначення та 

отримання матеріального заохочення за досягнення в різних сферах 

життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону. 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Кривогуз С.А., Хом’як Т.В., Жебрик Н.П., Гиренко Л.А., 

Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами 

комісії досягнень кандидатів, розглянути додаткову кандидатуру із числа 

молодих мешканців області на відзначення та отримання матеріального 

заохочення, а саме: 

 

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

місцевої самоорганізації населення, громадського руху): 
Брайченко С.О. 

 

Результати голосування: 

 

за - 1 

проти - 0 

утрималися - 9 

усього - 10 

 

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

збереження і популяризації історичної та культурної спадщини): 

Первій А.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 4 

проти - 0 

утрималися - 6 

усього - 10 
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1.3. Категорія 8 (за внесок у розвиток сфери охорони здоров’я 

населення, популяризацію здорового способу життя):  

Гавалко П.А. 

 

Результати голосування: 
 

за - 0 

проти - 0 

утрималися - 10 

усього - 10 

 

ВИРІШИЛИ:  

2. Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії 

досягнень кандидатів, та за підсумками попереднього голосування 

затвердити додаткову кандидатуру із числа молодих мешканців області на 

відзначення та отримання матеріального заохочення за досягнення за 

категорією 7 (за досягнення в культурно-мистецькій діяльності, збереження і 

популяризації історичної та культурної спадщини), а саме: 

Первій А.О. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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. 

 

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

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

2. Переглянути вимоги до кандидатів на відзначення та отримання 

матеріального заохочення з числа молодих мешканців області, які визначені 

Положенням, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 28 

квітня 2017 року № 107-Р, за кожною із категорій. Членам комісії надати 

пропозиції щодо змін та доповнень до 25 грудня 2017 року.  
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3. Кривогузу С.А., директору комунального підприємства 

„Молодіжний центр Дніпропетровщини” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретарю комісії: 

3.1. Вжити заходів до 21 грудня 2017 року щодо організації та 

підготовки урочистостей з нагоди відзначення молодих мешканців області 

шляхом матеріального заохочення. 

3.2. Висвітлити інформацію щодо проведення п’ятого засідання та 

підсумків роботи комісії. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

 

Головуючий на засіданні комісії, 

заступник голови комісії       В.Ю. ТЮРІН 

 

 

Секретар комісії        С.А. КРИВОГУЗ 
 


