
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

14.08.2017                                                                                            № 87 

 

 

Про внесення змін до складу комісії  

з присудження стипендій обдарованим  

дітям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

 Відповідно до підпунктів 19, 20 пункту 4 статті 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 155 „Про 

затвердження Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної громади“: 

внести зміни до пункту 1 розпорядження міського голови від 11.07.2016 

№ 88 „Про створення комісії з присудження стипендій обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, виклавши склад 

комісії у новій редакції, що додається. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 Додаток 

 до розпорядження 

 міського голови   

 від 14.08.2017 № 87 

 (у редакції розпорядження 

 міського голови 

 від 11.08.2016 № 88) 

 

СКЛАД 

комісії з присудження стипендій обдарованим дітям  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

 Рябоконь 

Олексій Петрович 

- міський голова, голова Комісії 

    

 Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,  

заступник голови Комісії 

    

 Чайка  

Тетяна Гергіївна 

- секретар міської ради,  

секретар Комісії 

 

Члени Комісії: 

 

 Виповська 

Людмила Олександрівна 

- заступник директора опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 6 

    

 Горбачов 

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту 

    

 Клітко  

Ніна Вікторівна 

- член виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради 

    

 Луценко 

Володимир Миколайович 

- директор Пирятинської школи 

естетичного виховання 

    

 Налчаджі 

Олександр Савелійович 

- директор Пирятинської 

загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 4 

    

 Прокопенко 

Лідія Василівна 

- начальник відділу культури і туризму 

Пирятинської міської ради 



 Сергієнко 

Лідія Василівна 

- директор Пирятинської 

загальноосвітньої школи  

I-II ступенів № 1 

    

 Стадник 

Людмила Марківна 

- директор Пирятинського центру 

дитячої та юнацької творчості 

    

 Тристан 

Анна Олександрівна 

- виконуючий обов’язки начальника 

відділу освіти  Пирятинської міської 

ради 

    

 Хропко  

Віра Василівна 

- директор Пирятинського ліцею 

    

 Шевченко 

Марина Володимирівна 

- заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

    

 Щур 

Тамара Гаврилівна 

- депутат міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради  Л.В. Кочур 


