
                      

 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

         19 травня  2016 року                                                                                № 115                                                                            
 

 

                

           Про виплату грошової винагороди 

         обдарованій молоді  

          

 

            Відповідно до міської Програми роботи з обдарованою молоддю, 

затвердженої рішенням 2 сесії Гребінківської міської ради VII скликання  від 23.12. 

2015 року, Положення про грошові винагороди вчителям та учням-переможцям та 

призерам III (обласного) етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, учням-переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських 

фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, переможцям та призерам II (обласного) 

етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, 

затвердженого рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 

18.05. 2016 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради виплатити 

грошові винагороди учням загальноосвітніх навчальних закладів міста та 

позашкільних навчальних закладів (список додається, відповідно до подання 

відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної 

адміністрації від 25.04. 2016 року № 527/01-18 та подання відділу культури та 

архівної справи Гребінківської районної державної адміністрації від 01.03. 2016 

року № 01-17/80). 

2. Дане розпорядження затвердити на пленарному засіданні сесії Гребінківської 

міської ради. 

 

 

 

                Міський голова                                       В.І. Колісніченко 
                       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Список 

                                 учнів-переможців та призерів для виплати винагороди, згідно  

                            подання відділу освіти, молоді та спорту від 25.04. 2016 року 

                            № 527/01-18,  відділу культури та архівної справи від 

                            01.03. 2016 року № 01-17/80 Гребінківської районної державної  

                            адміністрації 

 

1. Яценко Назара Вячеславовича  -  учня 9 класу Гребінківської гімназії,  

                                                         вихованця гуртка «Образотворче мистецтво»  

                                                        Будинку дитячої та юнацької творчості за  

                                                        III місце в обласній олімпіаді з історії, III місце 

                                                        в обласній олімпіаді з правознавства, II місце у 

                                                        Всеукраїнському фестивалі «Урок казки»; 

2. Шевченко Владиславу Олегівну - ученицю 9 класу Гребінківської гімназії за 

                                                           III місце в обласній олімпіаді з української  

                                                           мови та літератури; 

3. Юзупкіну Євгенію Едуардівну  -   ученицю 8 класу Гребінківської  

                                                          загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 за 

                                                          III місце в обласній олімпіаді з хімії; 

4. Троян Вікторію Тарасівну          -  ученицю 8 класу Гребінківської гімназії за 

                                                          III місце в обласній олімпіаді з історії; 

5. Линовицьку Оксану Русланівну - ученицю 11 класу Гребінківської гімназії за  

                                                          III місце в обласній олімпіаді з російської   

                                                          мови та літератури; 

6. Комар Анну В’ячеславівну         - ученицю 11 класу Гребінківської  

                                                         загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                         вихованку гуртка «Образотворчого  

                                                         мистецтва» Будинку дитячої та юнацької  

                                                         творчості за II місце у Всеукраїнському етапі 

                                                         VI Міжнародного мовно-літературного  

                                                         конкурсу учнівської та студентської молоді  

                                                         імені Тараса Шевченка, I місце у 

                                                         Всеукраїнському благодійному фестивалі 

                                                         «Квітуча Україна»;      

7. Сергієнка Олексія Олексійовича – учня 11 класу Гребінківської гімназії,  

                                                          вихованця дитячо-юнацької спортивної  

                                                          школи за   II місце у Всеукраїнських 

                                                          змаганнях з легкої атлетики;  

8. Роздобудько Вікторію Олексіївну – ученицю 11 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4  

                                                           вихованку дитячо-юнацької спортивної  

                                                           школи переможницю чемпіонату України з  

                                                           футзалу серед дівчат, члена резерву збірної  

                                                           команди України з футзалу;  

9. Чеботаренко Аліну Валеріївну      - ученицю 11 класу   Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                           вихованку Станції юних техніків за I місце у  

                                                           Всеукраїнському фотоконкурсі «Ми – діти  

                                                           України»;  



 

 

 

 

10.  Калинича Івана Миколайовича     - учня 8 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                           вихованця Станції юних техніків за I місце у   

                                                           Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої 

                                                           та юнацької творчості «Урок казки»;    

11.   Довбиш Наталію Андріївну         - ученицю 11 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                           вихованку Станції юних техніків за I місце у 

                                                           Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно та 

                                                           телебачення «Веселка»;  

12.   Тютюнник Вікторію Юріївну      - ученицю 11 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                           вихованку Станції юних техніків за I місце у  

                                                           Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно та  

                                                           телебачення «Веселка»; 

13.  Парчевську Діану Валентинівну  - ученицю 11 класу  Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1, 

                                                           вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

                                                           Будинку дитячої та юнацької творчості  за 

                                                           III місце у Всеукраїнському фестивалі «Урок  

                                                           казки»; 

14.  Москаленко Таїсію Миколаївну   - ученицю 8 класу  Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                           вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку  

                                                           дитячої та юнацької творчості за II місце у  

                                                           Всеукраїнському благодійному фестивалі  

                                                           «Квітуча Україна», II місце у  

                                                           Всеукраїнському проекті «Просто небилиці»; 

15.  Писанку Ярину Олегівну               - ученицю 4 класу   Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                           вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                           дитячої та юнацької творчості за I місце у 

                                                           Всеукраїнському фестивалі «Урок казки»;  

16.  Зінченко Марію Олександрівну   - ученицю 4 класу Гребінківської гімназії,  

                                                          вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку  

                                                          дитячої та юнацької творчості за I місце у  

                                                          Всеукраїнському фестивалі «Урок казки»;    

17.  Бурдун Анастасію Ігорівну           - ученицю 4 класу Гребінківської гімназії,  

                                                          вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                          дитячої та юнацької творчості за 

                                                          III місце у Всеукраїнському фестивалі «Урок   

                                                          казки»;    

18.   Міснікевич Ірину Борисівну       - ученицю 4 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                           вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                           дитячої та юнацької творчості за III місце у 

                                                           Всеукраїнському фестивалі «Урок казки»;  

 



 

 

 

 

19.  Вельбой Анну Олександрівну       - ученицю 11 класу Гребінківської гімназії,  

                                                            Гребінківської дитячої музичної школи   

                                                            лауреата I премії 51 Всеукраїнського  

                                                            конкурсу- фестивалю для дітей та молоді  

                                                            «Весняний зорепад» м. Київ;     

20.  Орлову Ольгу Олександрівну        - ученицю 6 класу Гребінківської   

                                                            загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                            Гребінківської дитячої музичної школи  

                                                            переможницю Міжнародного фестивалю- 

                                                            конкурсу «Україна єднає світ» м. Київ  

                                                            (диплом II ступеня).   

 

 

      

                        Міський голова                                     В.І. Колісніченко                          


