
ЛИМАНСЬКА

27.05.2020   

Про затвердження

стипендіатів на отримання

Лиманського міського

обдарованих учнів 

 

 

 

 На виконання Програми

об'єднаної територіальної

міської ради від 19.12.2019 

виконавчого комітету Лиманської

Положення про стипендію

розглянувши клопотання

міської ради Діденко Н М

призначення стипендії Лиманського

підтримки і стимулювання

заохочення учнів за досягнення

України «Про місцеве самоврядування

 

1. Затвердити список стипендіатів

голови для обдарованих учнів

2. Управлінню освіти, молоді

стипендій Лиманського міського

3. Оприлюднити це розпорядження

України. 

4. Контроль за виконанням

 

 

 

 

Міський голова 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

  м. Лиман   

 

 

затвердження списку 

отримання стипендії 

міського голови для 

Програми економічного і соціального

територіальної громади на 2020 рік, затвердженою

 19.12.2019 № 7/73-4517 (зі змінами),  відповідно

комітету Лиманської міської ради № 53 від 19.02.2020 «

стипендію Лиманського міського голови для

клопотання начальника управління освіти, молоді

Діденко Н.М. № 01/403 від 26.05.2020 про затвердження

стипендії Лиманського міського голови для обдарованих

стимулювання розвитку обдарованої молоді, морального

досягнення високих результатів, керуючись

місцеве самоврядування в Україні»: 

список стипендіатів на отримання стипендії

обдарованих учнів згідно з додатком. 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

Лиманського міського голови для обдарованих учнів

це розпорядження відповідно до вимог чинного

виконанням даного розпорядження залишаю за собою

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 №  311 

соціального розвитку Лиманської 

затвердженою рішенням Лиманської 

,  відповідно до рішення 

 19.02.2020 «Про затвердження 

голови для обдарованих учнів, 

молоді та спорту Лиманської 

затвердження кандидатів на 

обдарованих учнів, з метою 

морального і матеріального 

керуючись статтею 42, 59 Закону 

стипендії Лиманського міського 

міської ради забезпечитивиплату 

учнів. 

вимог чинного законодавства 

залишаю за собою. 

 П.Ф. Цимідан 



Додаток  

до розпорядження  

Лиманського міського голови 

_____________ № _________ 

 

Список учнів - кандидатів на нагородження стипендією  

Лиманського міського голови  

                                                                     у 2020 році 
 

1. Тендітна 

Поліна 

8-А ЗОШ №3 Міжнародний рівень 
II , III місця - Міжнародний фестиваль-

конкурс «Салют, Карпати-Буковель!»  

Міжнародний конкурс «Різдвяна мрія». 

Internationaltalentcontest. ChristmasDream 

2020. Тендітна Поліна  ̶  поет країни. 

 

Всеукраїнський  рівень 
І місце – Всеукраїнський дитячий 

літературний конкурс ПероДактиль 

спільно з видавництвом Vivat!   

І місце – Всеукраїнський  конкурс есе 

«Мій Шевченко»   

ІІ місце – Всеукраїнський  літературний  

конкурс «Поетичний десант» 

Дипломант  Всеукраїнського літ. 

конкурсу «Березневі містерії – 2020», 

Диплом за художню майстерність,Диплом 

за  творче переосмислення класичного 

сюжету  
Дипломант обласного літературного 

конкурсу для дітей та юнацтва імені 

Дмитра Ружевича, має публікацію в 

електронній збірці конкурсу . 

 

2. Останіна 

Анна 

10 ЗОШ № 4 Міжнародний рівень 
І місце – Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпрових схилах»  

(номінація «Відео»)  

 

І місце – Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячо-юнацької журналістики 

«Прес-весна на Дніпрових схилах»  

(номінація «Журналістська робота»)  

 

                             Додаткова інформація  

Голова Лиманської  Молодіжної ради при 

Лиманській міській Раді 



Голова міської ради школярів 

3. Барабаш 

Микола 

11 Шандриголівсь

-ка ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Всеукраїнський рівень  
І, І, ІІ місце  Всеукраїнського етапу акції 

«Грак – птах  року», номінації «Творча 

робота»,  «Декоративні вироби»,   

«Літературна творчість» 

 

І місце у VІ Всеукраїнському  конкурсі 

учнівської та студентської творчості 

«Змагаймось за нове життя!» 

 

ІІ місце  у Всеукраїнському літературно-

мистецькому конкурсі «Березневі містерії 

- 2020» (Проза) 

 

Сертифікат учасника Всеукраїнського 

конкурсу молодіжних проєктів з 

енергозбереження «Енергія і середовище» 

 

Сертифікат учасника Всеукраїнського 

конкурсу есе серед учнів 9-11 класів від 

кафедри соціології ДВНЗ "Київський 

національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

 

 

 

 


