
 П Р О Т О К О Л   № 9 

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  

 

  

20 березня 2019 року 

10.30  

 

Усього членів комісії  19 осіб 

Присутні: 13 осіб 

Відсутні: 6 осіб 

 

Присутні члени комісії: Кривогуз С.А., Гиренко Л.А., Бородін Є.І., 

Кузьмич А.В., Маляр К.Ю., Петренко В.Є., Сергеєв В.В., Сиченко В.В.,  

Клімович А.Є., Сегеда Ю.А., Городецький А.В., Такашева А.Ю.,  

Тімарєв С.В. 

Відсутні члени комісії: Пригунов Г.О., Тюрін В.Ю., Жебрик Н.П., 

Бородін В.В., Хом’як Т.В., Наливайко Л.Р. 

 

Головував: секретар комісії Кривогуз С.А., директор КЗ „Молодіжний 

центр міжнародного партнерства позашкільної та неформальної освіти 

„Освіторіум” ДОР”. 

  

Порядок денний: 

  

1. Про порядок проведення 9-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 хід конкурсного відбору та порядок допущення до другого 

етапу, а саме он-лайн голосування, 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. 

3. Про недопущення конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій 

та визначення осіб із числа молодих мешканців області щодо допущення до 

другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування. 

4. Про відбір кандидатів для отримання матеріального заохочення за 

досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 

активну участь у розбудові регіону та їх допущення/недопущення  до другого 

етапу відбору, а саме – онлайн голосування. 

5. Про подальше планування роботи комісії з визначення осіб для 

відзначення та отримання матеріального заохочення. 
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СЛУХАЛИ. 1. Про порядок проведення 9-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: Кривогуза С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Інформацію Кривогуза С.А., директора КЗ „Молодіжний центр 

міжнародного партнерства позашкільної та неформальної освіти 

„Освіторіум” ДОР”, взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про хід конкурсного відбору та порядок допущення 

до другого етапу, а саме – онлайн голосування, 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. 

 

Інформація: Кривогуза С. А. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Інформацію Кривогуза С.А., директора КЗ „Молодіжний центр 

міжнародного партнерства позашкільної та неформальної освіти 

„Освіторіум” ДОР”, взяти до відома. 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про недопущення конфлікту інтересів під час 

розгляду пропозицій та визначення осіб із числа молодих мешканців 

області щодо допущення до другого етапу відбору, а саме – онлайн 

голосування. 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію Кривогуза С.А., директора КЗ „Молодіжний центр 

міжнародного партнерства позашкільної та неформальної освіти 

„Освіторіум” ДОР”, взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про відбір кандидатів для отримання матеріального 

заохочення за досягнення в різних сферах суспільного життя, 

професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону та їх 

допущення/недопущення до другого етапу відбору, а саме – онлайн 

голосування. 
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4.1. Категорія 1 (за внесок у розвиток місцевого самоврядування та 

місцевої самоорганізації населення, громадського руху): 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 14 осіб:  

Бойського О.О., 

Богуна О.Р., 

Боровик К.В., 

Гамову А.В., 

Жадана Б.О., 

Жиронкіну А.Р., 

Іванцова І.С., 

Максимову Н.Р., 

Матейко О.Д., 

Неживу К.В., 

Панасенко А.О., 

Твердохліба Д.В., 

Ткаченко О.О., 

Шевченко М.С. 

 

Результати голосування: 
 

„за” – 11 

„проти” – 0 

„утрималися” – 2 (2 – конфлікт інтересів) 

  усього – 13 

 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн 

голосування, у зв’язку із недотриманням п. 4.1 Положення про відзначення та 

матеріальне заохочення молодих мешканців області у 2019 році за 

досягнення у різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 

активну участь у розбудові регіону кандидата –  

Кононенка В.О. 

 

Результати голосування: 
 

„за” – 11 
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„проти” – 0 

„утрималися” – 2 (2 – конфлікт інтересів) 

  усього – 13 

 

 

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

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності).  

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Сегеда Ю.А., Такашева А.Ю., Городецький А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидата на отримання матеріального заохочення за умови надання у 

дводенний термін необхідних документів (витяг про державну реєстрацію,  

організації, що подає кандидата) Кумченка О.А. 

 

Результати голосування: 
 

„за” – 12 

„проти” – 0 

„утрималися” – 1 

  усього – 13 

 

 

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

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

гуманістичну та волонтерську діяльність): 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступила: Сегеда Ю.А. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн 

голосування, кандидатів на отримання матеріального заохочення 6 осіб:  

Ішханяна А.Р., 

Вілівчука Р.В., 

Вірьовкіну Л.В., 

Кутургу Є.В., 

Мерзлікіну І.В., 

Осадчу О.А. 
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Результати голосування: 

 

„за” – 10 

„проти” – 3 

„утрималися” – 0 

  усього – 13 

 

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

аграрної сфери, впровадження творчих, новітніх ідей, стартапів у 

створенні та веденні бізнесу): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступив: Сергеєв В.В.  

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 3 особи, а саме: 

Іжболдіну О.О. 

Кондратюка Є.А. 

Якубенко Ю.Л. 

 

Результати голосування: 
 

„за” –  12 

„проти” – 0 

„утрималися” – 1 (1 – конфлікт інтересів)           

  Усього – 13 

 

4.5. 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: Сергеєв В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 2 особи:  

Андрусевич К.В. 

Шустова О.О. 
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Результати голосування: 

 

„за” – 13 

„проти” – 0 

„утрималися” – 0  

  Усього – 13 

 

 

4.6. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній 

діяльності): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Бородін Є.І., Такашева А.Ю., Сиченко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 11 осіб:  

Бєлослудцеву К.О., 

Дацко К.П., 

Деревягіну Н.І., 

Кітик А.А., 

Ковалінську Ю.А., 

Матвеєву О.Ю., 

Михалєвич Г.В.,  

Миколенко С.Ю., 

Разживіна В.М., 

Прокоф’єва Т.С.,  

Чепік-Трегубенко О.С. 

 

Результати голосування: 
 

„за” – 11 

„проти” – 0 

„утрималися” – 2 (2 – конфлікт інтересів)           

  Усього – 13 

 

 

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

збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини, 

формування національної самосвідомості населення): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 
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Виступили: Петренко В.Є., Городецький А.В., Сегеда Ю.А.,  

Бородін Є.І., Такашева А.Ю., Гиренко Л.А., Сиченко В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 10 осіб: 

Базю Ю.С., 

Гусіну О.Н., 

Пожарську О.В., 

Тарана С.Є., 

Трофіменка Р.В., 

Міщенко А.Ю., 

Єремєєву В.В., 

Павленко С.С.,  

Тимонову В.М.,  

Шевченко О.М.  

 

Результати голосування: 

 

„за” – 12 

„проти” – 0 

„утрималися” – 1 (1 – конфлікт інтересів) 

  Усього – 13 

 

2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн 

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

невідповідністю категорії, за якою висувається кандидат, Дьоміну К.О. 

 

Результати голосування: 
 

„за” - 6 

„проти” - 3 

„утрималися” - 4 (1 – конфлікт інтересів) 

  Усього - 13 

 
3. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн 

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

невідповідністю категорії, за якою висувається кандидат, Нудищук М.Л. 
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Результати голосування: 

 

„за” – 3 

„проти” – 1 

„утрималися” – 9 (1 – конфлікт інтересів) 

  Усього – 13 

 

4. Допустити до онлайн голосування, за умови надання у дводенний 

термін необхідних документів (реєстрація з місця проживання), кандидата на 

отримання матеріального заохочення Раденко В.С.  

 

Результати голосування: 

 

„за” – 11 

„проти” – 0 

„утрималися” – 2 (1 – конфлікт інтересів) 

  Усього – 13 

 

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

населення, популяризацію здорового способу життя): 

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступили: Маляр К.Ю., Сегеда Ю.А., Такашева А.Ю., Бородін Є.І., 

Гиренко Л.А. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 3 особи: 

Бєлослудцева О.Д., 

Кучеренко Т.О., 

Нестерова М.О. 
 

 

Результати голосування: 

 

„за” – 13 

„проти” – 0 

„утрималися” – 0 

  Усього – 13 

 

2. Допустити до онлайн голосування, за умови надання у дводенний 

термін необхідних документів (реєстрація з місця проживання та копії 
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номера облікової картки платника податків), кандидата  на отримання 

матеріального заохочення Куриленка І.П. 

 

Результати голосування: 

 

„за” – 12 

„проти” – 0 

„утрималися” – 1 

  Усього – 13 

 

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

спортивного руху): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 
Виступили: Бородін Є.І., Сиченко В.В., Тімарєв С.В., Такашева А.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 15 осіб: 

Вільховецького М.М., 

Ковтун К.В., 

Кожушка С.В., 

Козуба Д.М., 

Петрову Я.Я., 

Рассохіну А.М., 

Ридванського В.В., 

Ридванюка Д.Ю., 

Самойленка К.І., 

Тяпкіна І.О., 

Федонова О.І., 

Богуславського В.В.,  

Биченко М.П.,  

Бортник М.А.,  

Довгодька І.В. 

 

Результати голосування: 

 

„за” – 11 

„проти” – 0 

„утрималися” – 3 (3 – конфлікт інтересів) 

  Усього – 13 
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2. Відхилити клопотання про відзначення та отримання матеріального 

заохочення і не допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн 

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

невідповідністю категорії, за якою висувається кандидат, Самаріна Є.І. 

 

Результати голосування: 

 
„за” – 6 

„проти” – 1 

„утрималися” – 6 (3 – конфлікт інтересів) 

  усього – 13 

 

3. Допустити до онлайн голосування, за умови надання у дводенний 

термін необхідних документів (реєстрація з місця проживання), кандидата на 

отримання матеріального заохочення Соколовську В.О.  

 

Результати голосування: 
 

 

 

4.10. Категорія 10 (за активну журналістську діяльність): 

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Клімович А.Є., Сегеда Ю.А., Такашева А.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме – онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 11 осіб: 

Бельніцьку М.О., 

Беспалову І.А., 

Душкевич К.К., 

Гуденко Я.О., 

Мороза А.М., 

Пономарьова І.А., 

Ромахла Є.В., 

Северина Д.С., 

Черкаську Ю.А., 

Гаврюшову В.І., 

Чепець Н.М. 

 

„за” – 10 

„проти” – 0 

„утрималися” – 3 (3 – конфлікт інтересів) 

  усього – 13 
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Результати голосування: 

 

„за” – 11 

„проти” – 0 

„утрималися” – 2 (2 – конфлікт інтересів) 

  усього – 13 

 

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

 

Інформація: Кривогуза С.А. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Допустити до другого етапу відбору, а саме онлайн голосування, 

кандидатів на отримання матеріального заохочення 10 осіб: 

Авраменка М.М., 

Кравчука І.А., 

Криворучко М.С., 

Самойлова О.О., 

Халімендикова І.В., 

Ткачову Д.С., 

Загребельну А.Ю., 

Рибак І.О., 

Яремчук О.С., 

Яцишину Ю.П. 

 

Результати голосування: 
 

„за” – 12 

„проти” – 0 

„утрималися” – 1 (1 – конфлікт інтересів) 

  усього – 13 

 

 

2. Допустити до онлайн голосування, за умови надання у дводенний 

термін необхідних документів, кандидатів на отримання матеріального 

заохочення 2 осіб: 

Новосьолову А.О. (реєстрації з місця проживання), 

Осьмачко А.А. (копії номера облікової картки платника податків та 

уточнення організації, яка подає клопотання); 
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Результати голосування: 
 

„за” – 12 

„проти” – 1 

„утрималися” – 1 (1 – конфлікт інтересів) 

  усього – 13 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про подальше планування роботи комісії з 

визначення осіб для відзначення та отримання матеріального 

заохочення.  

 
Інформація: Кривогуза С.А. 

 

Виступили: Бородін Є.І., Тімарєв С.В., Такашева А.Ю., Кузьмич А.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Кривогуза С.А., директора КЗ „Молодіжний центр 

міжнародного партнерства позашкільної та неформальної освіти 

„Освіторіум” ДОР”, взяти до відома. 

 

2. Кривогузу С.А., директору „Молодіжний центр міжнародного 

партнерства позашкільної та неформальної освіти „Освіторіум” ДОР”: 

 

2.1.  Висвітлити у ЗМІ інформацію щодо проведення 9-го засідання та 

підсумків роботи комісії. 

 

2.2. Підготувати інформаційні матеріали для організації відкритого  

онлайн голосування за кандидатів для розміщення на офіційному веб-сайті 

Дніпропетровської обласної ради.  

 

2.3. Звернути увагу на дотримання вимог Положення про відзначення 

та матеріальне заохочення молодих мешканців області у 2019 році за 

досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, 

активну участь у розбудові регіону, затвердженого рішенням обласної ради 

від 21.01.2019 № 1-19-7, у частині переліку документів, які надаються 

кандидатами на отримання матеріального заохочення, зокрема: наявності 

витягу з реєстру, що підтверджує державну реєстрацію організації, що подає 

цього кандидата, підтвердження реєстрації місця проживання, 

характеристики, опису досягнень та інших документів.  

 

2.4. Доопрацювати у дводенний термін укомплектування наданих 

матеріалів кандидатами на отримання матеріального заохочення для участі у 

відборі відповідно до вимог, а саме: 
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2.4.1. Категорія 2 (за героїчні вчинки, самовідданість при виконанні 

громадського обов’язку, внесок у зміцнення державності) –  

Кумченко О.А. (витяг про державну реєстрацію організації, що подає 

кандидата). 

 

2.4.2. Категорія 6 (за досягнення в науковій та педагогічній діяльності) 

– 3 особи: 

Бєлослудцева К.О. (характеристика); 

Михалєвич Г.В. (характеристика); 

Прокоф’єва Т.С. (опис досягнень). 

 

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

збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини, формування 

національної самосвідомості населення) – 4 особи: 

Павленко С.С. (опис досягнень); 

Тимонова В.М. (витяг про державну реєстрацію організації, що подає 

кандидата); 

Шевченко О.М. (опис досягнень); 

Раденко В.С. (реєстрація з місця проживання). 

 

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

населення, популяризацію здорового способу життя) – 1 особа: 

Куриленко І.П. (реєстрація з місця проживання та копія номера 

облікової картки платника податків). 

 

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

спортивного руху) – 5 осіб: 

Богуславський В.В. (конкретизувати досягнення у поточний період); 

Биченко М.П. (опис досягнень); 

Бортник М.А. (витяг про державну реєстрацію організації, що подає 

кандидата); 

Довгодько І.В. (опис досягнень); 

Соколовська В.О. (реєстрація з місця проживання). 

 

2.4.6. Категорія 10 (за активну журналістську діяльність) – 2 особи: 

Гаврюшова В.І. (дата на згоді щодо обробки персональної інформації); 

Чепець Н.М. (опис досягнень). 

 

2.4.7. Категорія 11 („Юні дарування Дніпропетровщини”) – 6 осіб: 

Загребельна А.Ю. (витяг про державну реєстрацію, організації, що 

подає кандидата); 

Рибак І.О. (опис досягнень); 

Яремчук О.С. (опис досягнень); 

Яцишина Ю.П. (опис досягнень); 
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Новосьолова А.О. (реєстрація з місця проживання); 

Осьмачко А.А. (копія номера облікової картки платника податків та 

уточнення організації, яка подає клопотання). 

 

2.5 Скласти за підсумком відпрацьованих питань (п. 2.4. цього 

протоколу) довідку про стан укомплектування наданих матеріалів 

кандидатами на отримання матеріального заохочення та приведення їх у 

відповідність до вимог; надати до обласної ради 25.03.2019 як додаток до 

протоколу. 

 

Результати голосування: 

 

„за” – 13 

„проти” – 0 

„утрималися” – 0 

  усього – 13 

 

 

 

Головуючий на засіданні комісії, 

директор КЗ „Молодіжний  

центр міжнародного партнерства 

позашкільної та неформальної 

освіти „Освіторіум” ДОР”                                                 С.А. КРИВОГУЗ 

 


