
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про призначення обласних
стипендій студентам вищих 
навчальних закладів

З метою підтримки в області талановитих студентів, подальшого 
вдосконалення системи навчання та виховання обдарованої студентської 
молоді, забезпечення її активної участі у вирішенні актуальних питань 
соціально-економічного розвитку регіону, відповідно до рішення обласної ради 
від 14 травня 2010 року № 1302 «Про затвердження Програми щодо 
запровадження обласних стипендій» (зі змінами), враховуючи протокольне 
рішення № 1 конкурсної комісії стосовно призначення обласних стипендій 
студентам вищих навчальних закладів Херсонської області з нагоди 
відзначення Міжнародного дня студента від 31 жовтня 2017 року, керуючись 
статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації»:

1. Призначити 30 обласних стипендій кращим студентам вищих 
навчальних закладів І - IV рівнів акредитації у розмірі 1000 грн кожному згідно 
зі списком, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної 
державної адміністрації А.А.Гордєєв



Додаток
до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації

СПИСОК
студентів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації, 

яким призначаються обласні стипендії

Херсонський державний університет

Городинський - студент IV курсу
Владислав Андрійович

Філонцева - студентка II курсу (магістратури)
Ірина Леонідівна

Романюк - студентка IV курсу
Катерина Андріївна

Херсонський національний технічний університет

Петров-Расторгуєв - студент IV курсу
Євгеній Євгенійович

Федоренко _ студентка IV курсу
Олена Олександрівна

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний
аграрний університет»

Пасєчко - студент V курсу
Дітрих-Володимир Дмитрович

Стеблюк - студентка III курсу
Ольга Ігорівна

Херсонська філія Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

Бобченко - студент III курсу
Олег Вячеславович



Продовження додатка 
Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний університет бізнесу і права»

Мирошниченко - студентка II курсу
Наталія Сергіївна

Приватний вищий навчальний заклад 
«Херсонський економічно-правовий інститут»

Криворучко - студентка IV курсу
Марина Юріївна

Херсонська державна морська академія

Шмат - курсантка II курсу
Аеліта Олегівна

Сердюк - курсант II курсу
Олександр Дмитрович

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Лутюк - студентка IV курсу
Альона Іванівна

Морський коледж Херсонської державної морської академії

Бобровський - курсант IV курсу
Ярослав Сергійович

Одеський національний політехнічний університет 
Херсонський політехнічний коледж

Дмитракова - студентка IV курсу
Катерина Олександрівна

Одеський державний екологічний університет 
Херсонський гідрометеорологічний технікум

Рижко - студент II курсу
Дмитро Сергійович
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Продовження додатка 
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонський базовий 

медичний коледж» Херсонської обласної ради

Марченко - студент IV курсу
Владислав Ігоревич

Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж

Таран - студентка ПІ курсу
Анастасія Дмитрівна

Економіко-технологічний технікум 
Херсонського національного технічного університету

Лазаревич - студентка II курсу
Тетяна Леонідівна

Державний вищий навчальний заклад «Херсонське морехідне 
училище рибної промисловості»

Биков - курсант III курсу
Ярослав Ігорович

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради

Казанцева - студентка IV курсу
Марія Олександрівна

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Херсонське училище культури» Херсонської обласної ради

Липа - студентка III курсу
Валерія Віталіївна

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського»

Херсонської обласної ради

Вечірко - студентка IV курсу
Вікторія Василівна



Продовження додатка
Комунальний заклад 

«Бериславський медичний коледж»
Херсонської обласної ради

Козаченко - студентка П курсу
Анастасія Сергіївна

Генічеське медичне училище Херсонської обласної ради

Максудова - студентка III курсу
Ревіде Ахмедівна

Каховський державний агротехнічний коледж

Калінін - студент III курсу
Микола Андріянович

Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу 
«Херсонський державний аграрний університет»

Пивницький - студент III курсу
Денис Валерійович

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету»

Каменева - студентка III курсу
Олена Сергіївна

Новокаховський політехнічний коледж 
Одеського національного політехнічного університету

Санін - студент IV курсу
Сергій Сергійович

Новокаховський приладобудівний технікум

Галь - студентка II курсу
Валентина Валеріївна
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Заступник голови
обласної державної адміністрації В.І.Чабан


