
  

У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 131

«11» серпня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про затвердження додаткових списків претендентів на учнівську
стипендію та виплату учнівської стипендії у 2021 р.

Відповідно  до  п.  16  ч.  1  ст.  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування», відповідно до Закону України «Про повну загальну середню
освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», «Цільової програми роботи
з  обдарованими  дітьми  та  молоддю  на  2019-2021  роки»,  затвердженої
рішенням 19 сесії  7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради №286 від
21.12.2018  року,  Положення  «Про  нагородження  переможців  олімпіад,
конкурсів,  турнірів» Лука-Мелешківської сільської ради № 52 від 19 червня
2020 року зі змінами, виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:
1. Затвердити  додатковий  список  учнів-претендентів  на  учнівську

стипендію за результатами 2020 – 2021 навчального року (додаток 1).  
2. Здійснити виплату стипендіатам відповідно до затверджених списків.
3. Бухгалтерії  відділу  освіти  та  культури  здійснити  виплату  грошової

винагороди за рахунок коштів місцевого бюджету.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу

освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради (Л. Маціпуру).

Сільський голова                                                      Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 131  від 11.08.2021 року

Додатковий список
 учнів-претендентів на учнівську стипендію,

що навчаються в закладах освіти Лука-Мелешківської сільської ради,
згідно до положення «Про нагородження переможців олімпіад, конкурсів,

турнірів»
за підсумками 2020-2021 навчального року

№
п/п

Заклад освіти Прізвище
переможця

Кількіст
ь балів 

Сума 
коштів

1 КЗ «ЗЗСО – ліцей  Лука-
Мелешківської сільської 
ради»

Присяжний Андрій
16 хххх грн

В.о. начальника відділу 
освіти та культури                                                           Віта КУШНІРЕНКО
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