
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.08.2021               № 191 

 

Про створення комісії з 

присудження стипендій 

обдарованим дітям Пирятинської 

міської територіальної громади 

 

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

місцеве самоврядування в Україні“, рішення десятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 417 „Про затвердження 

Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

територіальної громади“ (зі змінами), з метою підтримки обдарованих дітей, 

заохочення їх до навчання та розвитку вмінь та здібностей: 

1. Створити комісію з присудження стипендій обдарованим дітям 

Пирятинської міської територіальної громади (далі – Комісія) та затвердити її 

склад (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 11.08.2016 № 88 „Про створення комісії з присудження стипендій 

обдарованим дітям Пирятинської міської об`єднаної територіальної громади“ (із 

змінами). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                                      Андрій СІМОНОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження  

міського голови 

10.08.2021 № 191 

 

СКЛАД  

комісії з присудження стипендій обдарованим дітям  

Пирятинської міської територіальної громади 

 

Коваленко  

Тамара Василівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому Пирятинської  міської 

ради, голова Комісії 

 

Шерзой  

Наталія Григорівна 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради, заступник 

голови Комісії 

 

Писакіна  

Тетяна Іванівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді 

та спорту Пирятинської міської ради, 

секретар Комісії 

 

члени Комісії: 

 

Валоваженко 

Сергій Олександрович 

- начальник управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Пирятинської міської ради 

 

Василенко  

Микола Васильович 

- депутат міської ради, секретар постійної 

комісї міської ради з питань освіти, фізичної 

культури, охорони здоров`я,  соціального 

захисту та гендерної рівності 

 

Горбачов  

Олександр Васильович 

- директор Пирятинської  дитячо-юнацької 

спортивної школи 

 

Йощенко  

Владислав Миколайович 

- депутат міської ради, головний бухгалтер 

централізованої бухгалтерії відділу освіти, 

молоді та спорту Пирятинської  міської 

ради 

 

Козін  

Сергій Валерійович 

- директор Пирятинського Центру дитячої та 

юнацької творчості 

 



Луценко  

Володимир Миколайович 

- директор Пирятинської школи мистецтв 

 

 

Пономаренко  

Лариса Вікторівна 

- директор Пирятинського ліцею 

 

 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності-головний бухгалтер 

виконкому міської ради 

 

Шкурупій  

Лариса Григорівна 

- директор Пирятинського ліцею № 4 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради         Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


