
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.09.2021 № 212 

 

Про призначення стипендій 

міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської 

територіальної громади 

 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, рішень: 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“ та дванадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 526 „Про внесення змін до 

Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

територіальної громади“, чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання (друге пленарне засідання) від 01 вересня 2021 року № 693 

„Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської територіальної громади“, на підставі протоколів комісії з 

присудження стипендій міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

територіальної громади від 11 серпня 2021 року № 1, від 06 вересня 2021 року  

№ 2, з метою підтримки обдарованих дітей Пирятинської міської територіальної 

громади, стимулювання їх особистих досягнень в освітній, мистецькій та 

спортивній діяльності: 

1. Призначити з 01.09.2021 до 31.05.2022 стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади за особисті 

досягнення в освітній, мистецькій та спортивній діяльності у 2020-2021 

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 територіальної громади щомісяця. 

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

від 17.08.2021 № 195 „Про призначення стипендій міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської територіальної громади“. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

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

 

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження  

міського голови 

10.09.2021 № 212 

 

СПИСОК 

обдарованих дітей Пирятинської міської територіальної громади, 

яким присуджена стипендія міської ради за особисті досягнення  

в освітній, мистецькій та спортивній діяльності  

у 2020-2021 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

дитини 

Місце навчання,  

досягнення 

Рівень, місце в 

номінації 

Сума 

грн/міс 

Освітня діяльність 

1 Кійко Д.В. Пирятинський ліцей, 

ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

Обласний 

рівень,  

друге місце 

 

 

 

600,00 

2 Налчаджі А.А. Пирятинський ліцей № 6,  

ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

Обласний 

рівень,  

третє місце 

 

 

 

500,00 

3 Янголь Н.С. Березоворудська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, 

 ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

Обласний 

рівень,  

третє місце 

 

 

 

 

 

500,00 

Мистецька діяльність 

4 Бусло О.О. Пирятинський Центр 

дитячої та юнацької 

творчості, обласна-

виставка-конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

„Знай і люби свій край“  

Обласний 

рівень,  

перше місце 

 

 

 

 

700,00 
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5 Захарченко Є.М. Пирятинська школа 

мистецтв, обласний онлайн-

конкурс „Юний віртуоз 

Полтавщини“ виконавської 

майстерності учнів 

мистецьких шкіл (номінація 

„Народні інструменти 

(баян, акордеон“) 

Обласний 

рівень,  

перше місце 

700,00 

6 Кравченко А.Є. Пирятинський ліцей, 

обласна виставка-конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

„Знай і люби свій край“  

Обласний 

рівень,  

перше місце 

700,00 

7 Миленко В.В. Пирятинський Центр 

дитячої та юнацької 

творчості, обласна-

виставка-конкурс 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

„Знай і люби свій край“  

Обласний 

рівень,  

перше місце 

700,00 

8 Петренко А.В. Пирятинська школа 

мистецтв, обласний онлайн-

конкурс „Юний віртуоз 

Полтавщини“ виконавської 

майстерності учнів 

мистецьких шкіл (номінація 

„Фортепіано“) 

Обласний 

рівень, 

друге місце 

600,00 

9 Приходько М.О. Пирятинська школа 

мистецтв, обласний 

конкурс образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва „Світ навколо 

нас“ творчості учнів 

мистецьких шкіл (номінація 

„Графіка“) 

Обласний 

рівень, 

друге місце 

600,00 

10 Середюк Л.С. Березоворудська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, обласна-виставка-

конкурс декоративно-

ужиткового та 

образотворчого мистецтва 

„Знай і люби свій край“  

Обласний 

рівень, 

перше місце 

700,00 

  



Спортивна діяльність 

11 БезсмертнаІ.О. Пирятинська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

Всеукраїнський фінал ІІІ 

літньої Гімназіади України 

з легкої атлетики зі 

стрибків у висоту 

Національний 

рівень, 

перше місце 

 

 

 

1000,00 

12 Бондарчук Б.Р. Пирятинська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

Чемпіонат України з сумо 

серед юнаків до 16 років 

Національний 

рівень, 

 друге місце 

900,00 

13 Костенко С.С. Пирятинська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

Всеукраїнський фінал ІІІ 

літньої Гімназіади України 

з легкої атлетики з 

естафетного бігу 

Національний 

рівень,  

третє місце 

800,00 

14 МакаренкоЄ.В. Пирятинська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

Чемпіонат України з сумо 

серед дівчат до 16 років 

Національний 

рівень, 

 перше місце 

1000,00 

15 Онікієнко С.Г. Пирятинська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

Чемпіонат Європи з 

боротьби сумо 

Міжнародний 

рівень, 

друге місце 

 

1200,00 

16 Скочко В.В. Пирятинська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики з бігу 

Національний 

рівень,  

перше місце 

 

1000,00 

17 Тараненко В.Р. Пирятинська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

Всеукраїнський фінал ІІІ 

літньої Гімназіади України 

з естафетного бігу 

Національний 

рівень,  

третє місце 

800,00 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


