
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

18.01.2021                                                                                                   №  24-ОД 

 
Про призначення та виплату іменних стипендій голови Сумської обласної 

державної адміністрації талановитим спортсменам області у першому 

півріччі 2021 року 
 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 10.12.2007 № 812 «Про заснування іменних стипендій голови 

Сумської обласної державної адміністрації талановитим спортсменам області» 

(зі змінами), зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Сумській 

області 21 грудня 2007 року за № 61/1012, протоколу від 28 грудня  

2020 року № 2 засідання обласної комісії по призначенню іменних стипендій 

голови Сумської обласної державної адміністрації талановитим спортсменам 

області: 

1. Призначити іменні стипендії голови Сумської обласної державної 

адміністрації талановитим спортсменам області на перше півріччя 2021 року в 

розмірах згідно з додатком.  

2. Управлінню молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації забезпечити до 30 червня  2021 року виплату іменних стипендій за 

рахунок коштів обласного бюджету в межах передбачених бюджетних 

призначень на вказані цілі. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 09.09.2020 № 442-ОД «Про призначення та 

виплату іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації 

талановитим спортсменам області у другому півріччі 2020 року».  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова   Василь ХОМА 



Додаток 

до розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

«Про призначення та виплату іменних стипендій голови Сумської обласної 

державної адміністрації талановитим спортсменам області у першому півріччі 

2021 року»           № 
 

СПИСОК 

талановитих спортсменів області, яким призначено іменні стипендії  

голови Сумської обласної державної адміністрації  

на перше півріччя 2021 року 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Вид спорту 

Відсоток від мінімальної 

заробітної плати, 

установленої на  

1 січня року, у якому 

виплачується стипендія 

Чоловіки, жінки 

Главан  

Ігор Костянтинович 

легка атлетика 150 % 

Гунбін 

Олексій Ігорович 

стрільба з лука 150 % 

Дудченко 

Антон Романович 

біатлон 150 % 

Мусієнко 

Ігор Володимирович 

легка атлетика 150 % 

Никонець  

Денис Олександрович 

грепплінг 150 % 

Постельняк  

Олена Олегівна 

спортивне 

орієнтування 

150 % 

Радько  

Антон Олексійович 

легка атлетика 150 % 

Родіонова 

Поліна Сергіївна 

стрільба з лука 150 % 

Скрипник 

Світлана Володимирівна 

грепплінг 150 % 

Хомула 

Артем Олександрович 

дзюдо 150 % 

Спортсмени юніорської вікової категорії та молодь 

Арбузов  

Владислав Тимофійович 

спортивне 

орієнтування 

120 % 
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Боровик 

Роман Сергійович 

біатлон 120 % 

Великодний  

Владислав Володимирович 

спортивна 

аеробіка 

120 % 

Грущак 

Дмитрій Олександрович 

біатлон 120 % 

Ковальова 

Дарина Миколаївна  

лижні гонки 120 % 

Кроль 

Юлія Анатоліївна 

лижні гонки 120 % 

Моісєєв  

Алєксєй Васильович 

дзюдо 120 % 

Овчинніков 

Артем Ігорович 

стрільба з лука 120 % 

Погорілко  

Олександр Сергійович 

легка атлетика 120 % 

Рикун 

Анна Юріївна 

пауерліфтинг 120 % 

Спортсмени юнацької вікової категорії 

Антипенко 

Аліна Володимирівна 

лижні гонки 100 % 

Засульська  

Юлія Максимівна 

боротьба самбо 100 % 

Кіхтенко  

Михайло Сергійович 

веслування на 

байдарках та каное 

100 % 

Компанієц 

Анастасія Сергіївна 

лижні гонки 100 % 

Маслюк  

Нікіта Олександрович 

легка атлетика 100 % 

Нікон 

Анастасія Геннадіївна 

лижні гонки 100 % 

Охріменко  

Анна Юріївна 

боротьба самбо 100 % 

Рущак  

Микола Андрійович 

легка атлетика 100 % 

Торгачов  

Дмитро Володимирович 

легка атлетика 100 % 

Федорченко  

Ярина В’ячеславівна 

боротьба самбо 100 % 

 
 

Керівник апарату        Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Начальник управління    

молоді та спорту         Євген ПОХОДНЯ 


