
П Р О Т О К О Л   № 8 

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  

  

22 листопада 2018 року 

10.30 

 

Усього членів комісії  17 осіб 

Присутні: 10 осіб 

Відсутні: 7 осіб 

 

Присутні: Тюрін В.Ю., Бородін Є.І., Кривогуз С.А., Сергєєв В.В., 

Гиренко Л.А., Жебрик Н.П., Городецький А.В., Наливайко Л.Р., 

Сиченко В.В., Хом'як Т.В. 

 

Відсутні: Пригунов Г.О., Сегеда Ю.А., Бородін В.В., Кузьмич А.В., 

Маляр К.Ю.: Петренко В.Є., Клімович А.Є. (враховані пропозиції щодо 

кандидатів, 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 порядок проведення 8-го 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; зміни у складі комісії. 

2. Про недопущення конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій 

та визначення осіб із числа молодих мешканців області щодо допущення до 

другого етапу відбору та під час оцінювання. 

3. Про відбір кандидатів для отримання матеріального заохочення за 

досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 

активну участь у розбудові регіону по первинним ознакам. 

4. 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 I етапу. 

5. Про порядок проведення ІІ етапу конкурсного відбору кандидатів на 

отримання матеріального заохочення, критерії оцінювання. 

6. Про створення та обрання лічильної комісії. 
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7. Про відбір кандидатів для отримання матеріального заохочення за 

досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 

активну участь у розбудові регіону. 

8. Про подальше планування роботи комісії з визначення осіб для 

відзначення та отримання матеріального заохочення. 

 

СЛУХАЛИ. 1. Про порядок проведення 8-го 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; зміни 

у складі комісії. 

 
Інформація: Тюріна В.Ю. 

 

Виступили: Кривогуз С.А.  

 

ВИРІШИЛИ:  

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

виконавчому апарату – начальника управління з питань стратегічного 

планування, розвитку інфраструктури та міжнародної діяльності, взяти до 

відома. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про недопущення конфлікту інтересів під час 

розгляду пропозицій та визначення осіб із числа молодих мешканців 

області щодо допущення до другого етапу відбору та під час оцінювання. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

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

 

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

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 
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Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про відбір кандидатів для отримання матеріального 

заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону по 

первинним ознакам. 

 

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

місцевої самоорганізації населення, громадського руху).  

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією 9 

осіб, а саме:  

Кучму Р.М., 

Іваницького А.Я., 

Слуцьковську Д.М., 

Мельнічука В.В., 

Кулик Н.В., 

Кирпале А.В., 

Леоненко О.В., 

Капусту Е.О., 

Безверху І.В. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 (1 – конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності): 

 
Інформація: Кривогуз С.А. 
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Виступили: Городецький А.В., Бородін Є.І., Тюрін В.Ю., Гиренко Л.А.  

ВИРІШИЛИ:  

Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією    

4 особи, а саме:  

Клименка О.О., 

Хваля А.П., 

Горбачова Ю.В., 

Боговика Г.І. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

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

гуманістичну та волонтерську діяльність): 

 

Інформація: Кривогуз С.А. 

 
Виступили: Жебрик Н.П., Гиренко Л.А., Тюрін В.Ю., Бородін Є.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією    

3 особи, а саме:  

Свалявина О.М., 

Брайченко С.О., 

Зайцеву О.І.. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме оцінювання, у 

зв’язку із недотриманням вимог до кандидата чи невідповідністю категорії, 

за якою висувається кандидат, Циганкову М.О. 
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Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 

усього - 10 

 

3. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме оцінювання, у 

зв’язку із недотриманням вимог до кандидата чи невідповідністю категорії, 

за якою висувається кандидат, Вірьовкіну Л.В. 

 

Результати голосування: 

 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 

усього - 10 

 

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

аграрної сфери, впровадження творчих, новітніх ідей, стартапів у 

створенні та веденні бізнесу): 

 

Інформація: Кривогуз С.А. 

 

Виступили: Бородін Є.І., Сергєєв В.В., Сиченко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією 2 

особи, а саме:  

Халатуру С.М., 

Положенцева Д.Є. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

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

бізнесу, захист навколишнього природного середовища): 
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Інформація: Кривогуз С.А. 

 

Виступили: Сергеєв В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією    

1 особу, а саме:  

Сірідюка М.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

3.6. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності): 

 

Інформація: Кривогуз С.А. 

 

Виступили: Бородін Є.І., Сиченко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією 

4 особи, а саме: 

Трегуба М.В., 

Горбаня В.А., 

Царьова І.В., 

Федіна О.В. 

 

Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 (2 – конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме оцінювання, у 

зв’язку із недотриманням вимог до кандидата чи невідповідністю категорії, 

за якою висувається кандидат, Соколова О. О. 
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Результати голосування: 
 

за - 3 

проти - 2 

утрималися - 5 (2 – конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини, 

формування національної самосвідомості населення): 

 

Інформація: Кривогуз С.А. 

 

Виступили: Хом'як Т.В. Тюрін В.Ю., Бородін Є.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією 

4 особи, а саме: 

Кулєшову Я.О., 

Брижу Л.Л., 

Литвиненко Р.С., 

Малиновську О.М. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме оцінювання, у 

зв’язку із недотриманням вимог до кандидата чи невідповідністю категорії, 

за якою висувається кандидат, Гаркушу Є.Л. 

 

Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 

усього - 10 

 

3.8. Категорія 8 (за внесок у розвиток сфери охорони здоров'я 

населення, популяризацію здорового способу життя): 
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Інформація: Кривогуз С.А. 

 
Виступили: Гиренко Л.А., Сиченко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією    

4 особи, а саме: 

Камнєву А.В., 

Карамушку М.О., 

Шуліку Г.В., 

Незамая В.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

спортивного руху): 
 

Інформація: Кривогуз С.А. 

 

Виступили: Городецький А.В., Сиченко В.В., Гиренко Л.А., 

Тюрін В.Ю., Бородін Є.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією 

10 осіб, а саме: 

Рижикову А.В., 

Луценко К.І., 

Шамотіну А.В., 

Соловйова Д.Ю., 

Грунського Д.О., 

Колкотіну Т.П., 

Жевжика В.В., 

Свіжевську Ю.П., 

Жура С.В., 

Приходько О.О. 

 

 

 



9 
 

Результати голосування: 
 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 (1 – конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

3.10. Категорія 10 (за активну журналістську діяльність): 
 

Інформація: Кривогуз С.А. 

 

Виступили: Хом'як Т.В., Гиренко Л.А., Бородін Є.І., Жебрик Н.П. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією 

10 осіб, а саме: 

Божко О.М., 

Куліді Н.А., 

Твердохліб Д.М., 

Лазуріну М.О., 

Харлан Т.С., 

Анкудінову Т.Г., 

Буряченко С.В., 

Філя О.В., 

Моторіну Г.Ю., 

Карапиш М.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Бородін Є.І., Гиренко Л.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Допустити до другого етапу конкурсного відбору за цією категорією 

7 осіб, а саме: 

Лепшу Т.В., 
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Сніжко Н.С., 

Глушка А.О., 

Дзоз В.О., 

Кулика Я.С., 

Замуру А.В., 

Гаркушу Д.Л. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

СЛУХАЛИ: 4. 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 I етапу. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Гиренко Л.А., Сергєєв В.В., Хом'як Т.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Кривогуза С.А., директора комунального підприємства 

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

 СЛУХАЛИ: 5. Про порядок проведення ІІ етапу конкурсного 

відбору кандидатів на отримання матеріального заохочення, критерії 

оцінювання. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Тюрін В.Ю., Бородін Є.І., Городецький А.В. 



11 
 

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

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про створення та обрання лічильної комісії. 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Тюрін В.Ю., Сергєєв В.В., Гиренко Л.А., Хом'як Т.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” 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 та включити до її 

складу Сергєєва В.В., Наливайко Л.Р., Сиченка В.В. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 
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СЛУХАЛИ: 7. Про відбір кандидатів для отримання матеріального 

заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону. 
 

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

місцевої самоорганізації населення, громадського руху). 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

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

  

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:  

Кучму Р.М., 

Іваницького А.Я., 

Слуцьковську Д.М., 

Мельнічука В.В., 

Кулик Н.В. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 (1 – конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступили: Городецький А.В., Бородін Є.І., Тюрін В.Ю., Гиренко Л.А.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

враховуючи 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:  

Клименка О.О., 

Хваля А.П., 
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Горбачова Ю.В., 

Боговика Г.І. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

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

гуманістичну та волонтерську діяльність): 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступили: Жебрик Н.П., Гиренко Л.А., Тюрін В.Ю., Бородін Є.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

враховуючи 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:  

Свалявина О.М., 

Брайченко С.О., 

Зайцеву О.І. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

аграрної сфери, впровадження творчих, новітніх ідей, стартапів у 

створенні та веденні бізнесу): 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Бородін Є.І., Сергєєв В.В., Сиченко В.В. 
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ВИРІШИЛИ:  
Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

враховуючи 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:  

Халатуру С.М., 

Положенцева Д.Є. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

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

бізнесу, захист навколишнього природного середовища): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Тюрін В.Ю., Сергєєв В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

враховуючи їх чисельність у межах категорії, затвердити перелік осіб із 

числа молодих мешканців області на відзначення та отримання 

матеріального заохочення без рейтингового оцінювання членами комісії       

(1 особа), а саме:  

Сірідюка М.О. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

7.6. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 
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Виступили: Бородін Є.І., Сиченко В.В. Тюрін В.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

враховуючи 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:  

Трегуба М.В., 

Горбаня В.А., 

Царьова І.В., 

Федіна О.В. 

 

Результати голосування: 
 

за - 8 

проти - 0 

утрималися - 2 (2 – конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

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

збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини, 

формування національної самосвідомості населення): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Хом'як Т.В. Тюрін В.Ю., Бородін Є.І. 

 Ураховані пропозиції Петренко В.Є. щодо кандидатів, викладені 

письмово. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

враховуючи 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:  

Кулєшову Я.О., 

Брижу Л.Л., 

Литвиненко Р.С., 

Малиновську О.М. 
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Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

7.8. Категорія 8 (за внесок у розвиток сфери охорони здоров'я 

населення, популяризацію здорового способу життя): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів, а також 

враховуючи 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:  

Камнєву А.В., 

Карамушку М.О., 

Шуліку Г.В., 

Незамая В.О. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

спортивного руху): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Городецький А.В., Сиченко В.В., Гиренко Л.А., Тюрін 

В.Ю., Бородін Є.І. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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: 

Приходько О.О., 

Рижикову А.В., 

Луценко К.І., 

Шамотіну А.В., 

Соловйова Д.Ю. 

 

Результати голосування: 

 

за - 9 

проти - 0 

утрималися - 1 (1 – конфлікт інтересів) 

усього - 10 

 

7.10. Категорія 10 (за активну журналістську діяльність): 
 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Хом'як Т.В., Гиренко Л.А., Бородін Є.І., Жебрик Н.П.Г 

Ураховані пропозиції Клімович А.Є. щодо кандидатів, викладені 

письмово. 

 

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: 

Куліді Н.А., 

Твердохліб Д.М., 

Лазуріну М.О., 

Харлан Т.С., 

Анкудінову Т.Г. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

Інформація: Кривогуза С.А. 
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Виступили: Тюрін В.Ю., Бородін Є.І., Гиренко Л.А.  

 

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: 

Лепшу Т.В., 

Сніжко Н.С., 

Глушка А.О., 

Дзоз В.О., 

Кулика Я.С. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

7.12. 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: Тюрін В.Ю., Бородін Є.І., Гиренко Л.А., Городецький 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 9 (за досягнення у спортивній діяльності, розвиток 

спортивного руху): 
Грунського Д.О., 

Колкотіну Т.П. 

 

 

 

 

 

Результати голосування: 
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за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

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

Замуру А.В., 

Гаркушу Д.Л. 
 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 
 

2. Ураховуючи результати рейтингового оцінювання членами комісії та 

зважаючи на вагомість особистих досягнень кандидатів затвердити 

додатковий перелік осіб із числа молодих мешканців області на відзначення 

та отримання матеріального заохочення за досягнення за категорією: 

 

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

спортивного руху): 

Грунського Д.О., 

Колкотіну Т.П. 

 

Результати голосування: 

 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 

 

2.2. Категорія 11 („Юні дарування Дніпропетровщини”): 
Замуру А.В., 

Гаркушу Д.Л. 

 

Результати голосування: 
 

за - 10 

проти - 0 

утрималися - 0 

усього - 10 
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СЛУХАЛИ: 8. Про подальше планування роботи комісії з 

визначення осіб для відзначення та отримання матеріального 

заохочення.  

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Тюрін В.Ю., Гиренко Л.А., Сергєєв В.В., Бородін Є.І., 

Сиченко В.В., Хом'як Т.В., Городецький А.В. 

 

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

„Молодіжний центр міжнародного партнерства, позашкільної та 

неформальної освіти „Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, 

секретаря комісії, взяти до відома. 

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

центр міжнародного партнерства, позашкільної та неформальної освіти 

„Освіторіум” Дніпропетровської обласної ради”, секретарю комісії: 

2.1. Вжити заходів до 13 грудня 2018 року щодо організації та 

підготовки урочистостей з нагоди відзначення молодих мешканців області 

шляхом матеріального заохочення. 

2.2. Висвітлити у ЗМІ інформацію щодо проведення восьмого засідання 

та підсумків роботи комісії. 

2.3. Розповсюджувати інформацію серед молоді про відзначення та 

отримання матеріального заохочення за досягнення  в різних сферах життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону шляхом 

інформування членів комісії про початок відбору кандидатів та активне 

оприлюднення у м. Дніпро та області. 

 

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 


