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Про нагородження 

переможців щорічного конкурсу 

студентських наукових робіт  

«Від студентського самоврядування – 

 до самоврядування громад» 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням восьмої сесії Полтавської обласної ради 

п’ятого скликання від 20 квітня 2007 року «Про заснування щорічного 

конкурсу студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до 

самоврядування громад» (зі змінами), рішенням сімнадцятої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 14 липня 2017 року «Про затвердження 

Положення про щорічний конкурс студентських наукових робіт "Від 

студентського самоврядування – до самоврядування громад" у новій редакції», 

на підставі протоколу засідання журі конкурсу від 13 листопада 2020 року та 

відповідно до рішення пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 41 «Про обласну Програму 

з реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки»: 
 

1. Виплатити одну Першу премію у 2021 році в сумі 5000,0 грн (п’ять 

тисяч гривень 00 коп.): 

– Богуті Ірині Сергіївні, студентці Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, за наукову роботу 

«Формування командних якостей студентів у процесі залучення до 

неформальної мистецької освіти». 

2. Виплатити одну Другу премію у 2021 році в сумі 4000,0 грн (чотири 

тисячі гривень 00 коп.): 

– Яковлєвій Оксані Сергіївні, студентці магістратури Полтавської 

державної аграрної академії, за наукову роботу «Забезпечення прозорості 

роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування». 

3. Виплатити дві Третіх премії у 2021 році в сумі 3000,0 грн (три тисячі 

гривень 00 коп.) кожному: 
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– Войту Богдану Руслановичу, студенту магістратури Полтавського 

університету економіки і торгівлі, за наукову роботу «Сприяння розвитку 

молодіжної активності в громадах через створення молодіжних хабів 

(центрів)»; 

– Сагайдак Віталіні Романівні, студентці Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, за наукову роботу 

«Створення зони комфорту для вчителя в Новій українській школі». 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
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