
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

№ МЛ0ІЇ № <ЇЛЛ,

Про призначення обласних 
стипендій студентам закладів 
вищої, фахової передвищ ої освіти

З метою підтримки талановитих студентів області, 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 засідання конкурсної комісії стосовно призначення обласних 
стипендій студентам закладів вищої, фахової передвищ ої освіти Херсонської 
області з нагоди відзначення Міжнародного дня студента від 07 листопада 
2018 року, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, 
пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною першою 
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Призначити ЗО обласних стипендій кращим студентам закладів вищої, 
фахової передвищ ої освіти в 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.ГОРДЄЄВ



Додаток
до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації
Л0. //. .Ж/Л  №

СПИСОК
студентів закладів вищої, фахової передвищ ої освіти, 

яким призначаються обласні стипендії

Херсонський державний університет:

Кондратенко - студентка IV курсу
Діана Ю ріївна

Соколенко - студентка IV курсу
Олександра Олегівна

Херсонський національний технічний університет:

Горбаткова - студентка IV курсу
Катерина Олексіївна

Ярига - студентка III курсу
Олена Сергіївна

Херсонський державний аграрний університет:

Гавришків - студент III курсу
Максим Ю рійович

Соколова - студентка III курсу
М аргарита Павлівна

Херсонська філія Національного університету  
кораблебудування імені адмірала Макарова

Бобченко - студент IV курсу
Олег В ячеславович

Приватний вищий навчальний заклад 
«Міжнародний університет бізнесу і права»

Г оловащенко 
Олександра Ігорівна

- студентка IV курсу



Продовження додатка 
Приватний вищий навчальний заклад 

«Херсонський економічно-правовий інститут»

Стешенко - студентка IV курсу
Валентина Ігорівна

Херсонська державна морська академія:

Драгулов - курсант III курсу
Роман Васильович
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Кім - курсант III курсу
Максим Ігорович

Херсонський інститут  
приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом»

Козлова - студентка IV курсу
Ольга Олександрівна

Херсонський факультет  
Одеського державного університету внутрішніх справ

Туржавська - курсант III курсу
Карина Олегівна

Морський коледж  
Херсонської державної морської академії

Червоняк - курсант III курсу
Олександр Олександрович

Херсонський політехнічний коледж  
Одеського національного політехнічного університету

Присяжний - студент III курсу
Ю рій Олександрович

Херсонський базовий медичний коледж  
Херсонської обласної ради

Коваленко 
Наталія Вадимівна

- студентка IV курсу



з
Продовження додатка 

Херсонський гідрометеорологічний технікум  
Одеського державного екологічного університету

М ирончук - студент IV курсу
Іван Андрійович

Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж

Коваленко - студент II курсу
Максим Володимирович

Економіко-технологічний технікум  
Херсонського національного технічного університету

Бузмакова - студентка IV курсу
Ольга Олександрівна

Херсонське морехідне училище рибної промисловості

Корнілов - курсант II курсу
Євген Євгенович

КВНЗ «Херсонське музичне училище»
Херсонської обласної ради

Слабошпицька - студентка III курсу
Анна Андріївна

КВНЗ «Херсонське училище культури»
Херсонської обласної ради

Литвиненко - студентка III курсу
Аліна Русланівна

КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж  
імені В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради

Лукомець - студентка IV курсу
Анастасія Вікторівна

КВНЗ «Бериславський медичний коледж»
Херсонської обласної ради

Кіцан
Аліна Олегівна

- студентка IV курсу



Продовження додатка 
КВНЗ «Генічеське медичне училище»

Херсонської обласної ради

Руденко - студентка IV курсу
Анастасія Павлівна

Каховський державний агротехнічний коледж

Сердюк - студент II курсу
Микола М иколайович

Скадовський технікум  
Херсонського державного аграрного університету

Хмелевой - студент IV курсу
Роман Анатолійович

Новокаховський коледж  
Таврійського державного агротехнологічного університету

Ш пакович - студент IV курсу
Кирило Вікторович

Новокаховський політехнічний коледж  
Одеського національного політехнічного університету

М аліванець - студент II курсу
Богдан Вадимович

Новокаховський приладобудівний технікум

Бузанов - студент IV курсу
Костянтин Ігорович -—4
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Директор Департаменту 
освіти, науки та молоді 
обласної державної адміністрації ё.криницький


