
 

 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

22.09.2021                                                                                                 №  593-ОД 

 

 

Про встановлення у 2021/2022 навчальному році іменних стипендій голови 
Сумської обласної державної адміністрації для студентів закладів вищої та 
фахової передвищої освіти області 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пункту 22 частини 1, частини 3 статті 62 Закону України «Про 
вищу освіту», пункту 25 частини 1, частини 2 статті 54 Закону України «Про 
фахову передвищу освіту», рішення обласної комісії з призначення іменних 
стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації для студентів 
закладів вищої та фахової передвищої освіти області, з метою морального та 
матеріального заохочення студентів закладів вищої та фахової передвищої 
освіти, їх підтримки: 

1. Затвердити список студентів закладів вищої та фахової передвищої 

освіти, яким призначаються іменні стипендії голови Сумської обласної 

державної адміністрації у 2021/2022 навчальному році, що додається. 
2. Установити розміри іменних стипендій голови Сумської обласної 

державної адміністрації, виходячи з розмірів стипендій, передбачених для 
студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також студентів 
закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), 
для яких установлюються стипендії в підвищеному розмірі відповідно до 
чинного законодавства, збільшених на коефіцієнт 2. 

3. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації забезпечити подання, під час підготовки проекту обласного 
бюджету на 2022 рік до Департаменту фінансів Сумської обласної державної 
адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань, необхідних для виплати 
іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації студентам 
закладів вищої та фахової передвищої освіти та виготовлення відповідних 
дипломів. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 29.09.2020 № 497-ОД «Про встановлення  
у 2020/2021 навчальному році іменних стипендій голови обласної державної 
адміністрації для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти 
області». 
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Сумської обласної державної адміністрації Медвідь В.Ю.  

 

 

Голова   Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

22 вересня 2021 року № 593-ОД 

 

 
СПИСОК 

студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти, яким  

призначаються іменні стипендії голови Сумської обласної державної  

адміністрації у 2021/2022 навчальному році  

 

Бабанська  

Анастасія Віталіївна 

– студентка Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумський фаховий  

коледж мистецтв і культури імені  

Д.С. Бортнянського» 
 

Бабич  

Антон Миколайович  

– студент Відокремленого структурного 

підрозділу «Роменський фаховий коледж 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 
 

Ведмидера  

Катерина Сергіївна 

– студентка Сумського державного універ-

ситету  
 

Гойко  

Маргарита Миколаївна  

– студентка Відокремленого структурного 

підрозділу «Машинобудівний фаховий 

коледж Сумського державного універ-

ситету»  
 

Голуб  

Наталія Романівна  

– студентка Сумського державного універ-

ситету, навчається на спеціальності, що 

входить до переліку спеціальностей 

(спеціалізацій), для яких встановлюються 

академічні стипендії у підвищеному розмірі 
 

Гончарова  

Ангеліна Євгенівна 

– студентка Відокремленого структурного 

підрозділу «Путивльський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного 

університету» 
 

Даниленко  

Владислав Юрійович  

– студент Відокремленого структурного 

підрозділу «Шосткинський фаховий коледж 

імені Івана Кожедуба Сумського державного 

університету» 
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Зоренко  

Станіслав Олександрович 

– студент Відокремленого структурного 

підрозділу «Маловисторопський фаховий 

коледж імені П.С. Рибалка Сумського 

національного аграрного університету» 
 

Івченко  

Михайло Сергійович 

– студент Відокремленого структурного 

підрозділу «Охтирський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного 

університету» 
 

Ігнатенко  

Антон Сергійович 

– студент Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Шосткинський фаховий 

медичний коледж» 
 

Калюжна  

Єлизавета Сергіївна 

– студентка Відокремленого структурного 

підрозділу «Сумський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного  

університету» 
 

Кіпрач  

Максим Олексійович 

– студент Сумського національного аграрного 

університету  
 

Кіріл’єва  

Анастасія Віталіївна  

– студентка Сумського державного універ-

ситету  
 

Кравченко  

Дар’я Василівна 

– студентка Сумського національного аграр-

ного університету 
 

Куст  

Владислава Володимирівна 

– студентка Сумського державного універ-

ситету  
 

Літуча  

Дар’я Сергіївна 

– студентка Сумського державного педагогіч-

ного університету імені А.С. Макаренка 
 

Лисиця  

Поліна Павлівна  

– студентка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 
 

Маслій  

Мар’яна Юріївна  

– студентка Сумського державного універ-

ситету  
 

Мацак  

Станіслав Вячеславович 

– студент Сумського державного педагогіч-

ного університету імені А.С. Макаренка, 

навчається на спеціальності, що входить до 

переліку спеціальностей. (спеціалізацій), для 

яких встановлюються академічні стипендії у 

підвищеному розмірі 
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Москаленко  

Тимур Андрійович 

– студент Сумського державного педагогіч-

ного університету імені А.С. Макаренка 
 

Москаленко  

Ангеліна Анатоліївна 

– студентка Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Путивльський педагогічний 

фаховий коледж імені С.В. Руднєва» 
 

Мочалова  

Ольга Євгенівна 

– студентка Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Лебединський педагогічний 

фаховий коледж імені А.С. Макаренка» 
 

Мурач  

Дмитро Васильович 

– студент Сумського державного університету 

 
  

Палажченко  

Євген Володимирович 

– студент Сумського державного університету 

 
  

Піскун  

Анна Сергіївна 

– студентка Відокремленого структурного 

підрозділу «Роменський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного 

університету» 
 

Поливаний  

Антон Дмитрович 

– студент Сумського національного аграрного 

університету 
 

Поцелуєв  

Олег Дмитрович 

– студент Відокремленого структурного 

підрозділу «Глухівський агротехнічний 

фаховий коледж Сумського національного 

аграрного університету» 
 

Радченко-Кашаба  

Анна Владиславівна 

– студентка Сумського національного 

аграрного університету 
 

Ребенок  

Вікторія Русланівна 

– студентка Сумського державного педагогіч-

ного університету імені А.С. Макаренка 
 

Сема  

Поліна Сергіївна  

– студентка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра 

Довженка  
 

Созонов  

Дмитро Олександрович 

– студент Сумського будівельного коледжу 

 
 

Сосєдка  

Денис Юрійович  

– студент Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Лебединський фаховий 

медичний коледж імені професора  

М.І. Ситенка» 
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Старостенко  

Ігор Андрійович 

– студент Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Конотопський фаховий 

медичний коледж» 
 

Терещенко  

Альбіна Юріївна 

– студентка Відокремленого структурного 

підрозділу «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра 

Довженка» 
 

Федорченко  

Дарія Миколаївна 

– студентка Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Глухівський фаховий 

медичний коледж» 
 

Чубенко  

Роман Юрійович 

– студент Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумський фаховий медичний 

коледж» 
 

Шарун  

Сніжана Юріївна 

– студентка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра 

Довженка 
 

Шевченко  

Денис Володимирович 

– студент Відокремленого структурного 

підрозділу «Конотопський індустріально-

педагогічний фаховий коледж Сумського 

державного університету» 
 

Шешеня  

Валерія Олександрівна 

– студентка Відокремленого структурного 

підрозділу «Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету» 
 

Шишка  

Маргарита Валентинівна  

– студентка Відокремленого структурного 

підрозділу «Сумський фаховий коледж 

Національного університету харчових 

технологій» 

 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 
 
Директор Департаменту  
освіти і науки    Вікторія ГРОБОВА 

 

 

 

 

 


