
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
15.08.2019 № 157 
 
 
Про призначення стипендій міської ради 
обдарованим дітям Пирятинської міської  
об’єднаної територіальної громади 
 
 
 Відповідно до підпунктів 19, 20 пункту 4 статті 42 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні“, рішень 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“ та сорок другої сесії Пирятинської 
міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018року № 256 „Про внесення 
змін та доповнень до Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, на підставі 
протоколу комісії з присудження стипендій міської ради обдарованим дітям 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади від 09 серпня           
2019 року № 1, з метою підтримки обдарованих дітей Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади, стимулювання їх особистих досягнень в 
освітній, мистецькій та спортивній діяльності: 

1. Призначити з 01.09.2019 до 31.05.2020 стипендії міської ради 
обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 
особисті досягнення в освітній, мистецькій та спортивній діяльності у                    
2018-2019 навчальному році згідно з додатком. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 
(Цюра І.О.) забезпечити виплату стипендій міської ради обдарованим дітям 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади щомісяця.  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 
 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 



 Додаток 
 до розпорядження 
 міського голови   
 15.08.2019 № 157 

 
СПИСОК 

обдарованих дітей Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади,  
яким присуджена стипендія міської ради за особисті досягнення 

в освітній, мистецькій та спортивній діяльності 
у 2018-2019 навчальному році 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові дитини 

Місце навчання, 
досягнення 

Рівень, місце в 
номінації 

Сума 
грн/міс. 

 
Освітня діяльність 

 
1. Попов  

Андрій 
Володимирович 

Пирятинський ліцей, 
ІІІ (обласний) етап 
Всеукраїнської 

учнівської олімпіади 
з фізики  

 

Обласний 
рівень, 

друге місце 

400,00 

2. Кійко 
Лілія Валентинівна 

Пирятинський ліцей, 
ІІІ (обласний) етап 
Всеукраїнської 

учнівської олімпіади  
з математики 

 

Обласний 
рівень, 

друге місце 

400,00 

3. Кизим  
Катерина Андріївна 

Опорний заклад 
Пирятинська 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 6, 
ІІ (обласний) етап 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої 
академії наук України 

 

Обласний 
рівень, 

друге місце 

400,00 

4. Андрущенко  
Роман Романович 

Пирятинський ліцей, 
ІІІ (обласний) етап 
Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 
інформаційних 

технологій та фізики 

Обласний 
рівень, 

третє місце 

300,00 



5. Комендант 
Софія Юріївна 

Пирятинський ліцей, 
ІІІ (обласний) етап 
Всеукраїнської 

учнівської олімпіади 
з математики,  

ІІ (обласний) етап 
Всеукраїнсього 
конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН 

України 
 

Обласний 
рівень, 

третє місце 

300,00 

 
Спортивна діяльність 

 
6. Назаренко 

Вікторія 
Володимирівна 

Опорний заклад 
Пирятинська 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 6, 
чемпіонат України 
з боротьби сумо 

 

Національний 
рівень, 

друге місце 

700,00 

7. Гримашевич  
Марина Сергіївна 

Пирятинський ліцей,  
чемпіонат України 
з боротьби сумо 

 

Національний 
рівень, 

друге місце 

700,00 

8. Безсмертна 
Ірина Олегівна 

Пирятинська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 4, 
чемпіонат України з 
легкої атлетики 

 

Національний 
рівень, 

друге місце 

700,00 

9. Мартиненко 
Владислава 
Сергіївна  

Пирятинський ліцей, 
чемпіонат України 
з боротьби сумо 

 

Національний 
рівень, 

третє місце 

600,00 

10. Тараненко  
Вікторія Русланівна 

Опорний заклад 
Пирятинська 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 6, 
чемпіонат України з 
легкої атлетики 

 
 

Національний 
рівень, 

третє місце 

600,00 



 
Мистецька діяльність 

 
11. Білявська  

Поліна 
Олександрівна 

Пирятинський центр 
дитячої та юнацької 

творчості, 
обласний конкурс 

„Барвисте перевесло“ 

Обласний 
рівень, 

перше місце 

500,00 

12. Немідько  
Ольга Вячеславівна 

Пирятинська школа 
мистецтв, 

обласний конкурс 
„Юний віртуоз 
Полтавщини“ 

Обласний 
рівень, 

третє місце 

300,00 

13. Криворучко 
Поліна 
Володимирівна 

Пирятинська школа 
мистецтв, 

обласний конкурс 
„Юний віртуоз 
Полтавщини“ 

 

Обласний 
рівень, 

третє місце 

300,00 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому міської ради Л.В.Кочур 


