
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

18.07.2022               № 113 

 

Про внесення змін до складу 

комісії з присудження стипендій 

обдарованим дітям Пирятинської 

міської територіальної громади 

 

Відповідно до 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),  у зв’язку з новими кадровими призначеннями, з метою підтримки 

обдарованих дітей, заохочення їх до навчання та розвитку вмінь та здібностей: 

внести зміни до складу комісії з присудження стипендій обдарованим 

дітям Пирятинської міської територіальної громади, затвердженого  

розпорядженням міського голови від 10.08.2021 № 191 „Про створення комісії з 

присудження стипендії обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної 

громади“, виклавши  його у новій  редакції (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                      Андрій СІМОНОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження  

міського голови 

18.07.2022 № 113 

 

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 

 

Зібніцька  

Людмила Іванівна 

- 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 відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Пирятинської міської ради 

 

Василенко  

Микола Васильович 

- депутат міської ради, секретар постійної 

комісії 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 

 

Ковшова  

Леся Борисівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради-головний 

бухгалтер  

 



Козін  

Сергій Валерійович 

- директор Пирятинського Центру дитячої та 

юнацької творчості 

 

Луценко  

Володимир Миколайович 

- директор Пирятинської школи мистецтв 

 

 

Пономаренко  

Лариса Вікторівна 

- директор Пирятинського ліцею 

 

 

Прокопенко  

Михайло Миколайович 

- директор Березоворудської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

Шкурупій  

Лариса Григорівна 

- директор Пирятинського ліцею № 4 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради            Ірина КОЗІН 


