
                      

 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

         16 травня  2017 року                                                                                № 139                                                                            
 

 

                

           Про виплату грошової винагороди 

         обдарованій молоді  

          

 

            Відповідно до міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2017 

рік, затвердженої рішенням 10-ї сесії Гребінківської міської ради VII скликання  

від 23.12. 2016 року, Положення про грошові винагороди педагогічним 

працівникам 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 15 

сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.04. 2017 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 12.05. 2017 року № 01-19/549 та подання сектору культури   

Гребінківської районної державної адміністрації від 12.05. 2017 року № 01-

17/58). 

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 12.05. 2017 року 

                            № 01-19/549,  сектору культури 12.05. 2017 року № 01-17/58 

                            Гребінківської районної державної  адміністрації 

 

1. Яценка Назара Вячеславовича  -  учня 10 класу Гребінківської гімназії,                                                          

                                                         III місце в обласній олімпіаді з біології;                                                         

2. Шевченко Владиславу Олегівну - ученицю 10 класу Гребінківської гімназії за 

                                                          II місце в обласній олімпіаді з української  

                                                          мови та літератури, III місце з української   

                                                          мови та літератури II етапу конкурсу-захисту 

                                                          учнів членів МАН; 

3. Юзупкіну Євгенію Едуардівну  -   ученицю 9 класу Гребінківської  

                                                          загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 за 

                                                          III місце в обласній олімпіаді з російської  

                                                          мови та літератури,  III місце в обласній  

                                                          олімпіаді з правознавства  та II місце в  

                                                          ХХ математичних змаганнях імені  

                                                          М.В. Остроградського; 

4. Солдатенкову Жанну Богданівну   -  ученицю 8 класу Гребінківської  

                                                          гімназії за III місце в обласній олімпіаді з   

                                                          історії; 

5. Попович Дарину Олексіївну      -  ученицю 9 класу Гребінківської гімназії за  

                                                          III місце в обласній олімпіаді з трудового  

                                                          навчання;   

6. Медвідь Анну Олексіївну          -  ученицю 9 класу Гребінківської  

                                                         загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 за   

                                                         III місце в обласній олімпіаді з історії, III   

                                                         місце в обласній олімпіаді з української  

                                                         мови та літератури, III місце в обласній  

                                                         олімпіаді з інформаційних технологій;                                                    

7. Язловецького Дмитра Ярославовича  -  учня 10 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 за  

                                                           III місце в обласній олімпіаді з хімії; 

8. Копотун Аліну Сергіївну           -   ученицю 2 класу Гребінківської гімназії,   

                                                          вихованку гуртка початкового технічного 

                                                          моделювання Станції юних техніків за III 

                                                          місце  у Всеукраїнському конкурсі «Урок  

                                                          казки» та за I місце на Міжнародному  

                                                         фестивалі – конкурсі «Талановиті діти  

                                                         України»;                   

9. Огородню Дарину Валентинівну - ученицю 8 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                           вихованку гуртка початкового технічного 

                                                           моделювання Станції юних техніків за III    

                                                           місце у Всеукраїнському конкурсі «Урок  

 

 

 



 

                                                           казки»; 

    10.  Золотаренко Анну Ігорівну       -   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»;  

11.  Коверду Олександру Аркадіївну - ученицю 8 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                           вихованку Станції юних техніків за I місце у  

                                                           Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно 

                                                           та телебачення «Веселка»; 

     12.   Писанку Ярину Олегівну            - ученицю 5 класу   Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                           вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                           дитячої та юнацької творчості за I місце у 

                                                           Всеукраїнській виставці-конкурсі  

                                                           декоративно-ужиткового мистецтва  «Знай і  

                                                           люби свій край»; 

13. Міснікевич Ірину Борисівну       - ученицю 5 класу Гребінківської  

                                                           загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                           вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                           дитячої та юнацької творчості за I місце   

                                                           у Х Всеукраїнському фестивалі «Феєрія  

                                                               талантів Квітучої України»;                                                

14. Квітку Аліну Валеріївну             - ученицю 9 класу Гребінківської  

                                                          загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                          вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                          дитячої та юнацької творчості за III місце у  

                                                          Міжнародному фестивалі-конкурсі  

                                                          «Майбутнє країни»; 

15.  Головка Олексія Ігоревича        - учня 5 класу Гребінківської  

                                                         загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                         вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                         дитячої та юнацької творчості за II місце у 

                                                         Всеукраїнській виставці-конкурсі  

                                                         декоративно-ужиткового мистецтва  «Знай і  

                                                                   люби свій край», за  I місце у Всеукраїнському   

                                                                   проекті «ПРОСТО НЕБИЛИЦІ 2016»; 

16.  Бей Дарію Олегівну               -    ученицю 2 класу Гребінківської 

                                                        загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1, 

                                                        вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                        дитячої та юнацької творчості за II місце у 

                                                                  Міжнародному фестивалі-конкурсі  

                                                                  «Мистецькі барви»; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17.  Шпідько Вікторію Вікторівну -  ученицю 2 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,   

                                                       вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку   

                                                       дитячої та юнацької творчості за I місце у  

                                                                 Міжнародному  фестивалі - конкурсі   

                                                                 «Талановиті діти України» та  за III місце у 

                                                                 Міжнародному фестивалі-конкурсі  

                                                                 «Мистецькі барви»; 

18.  Коломійця Євгенія Віталійовича -  учня 4 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                       вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за I місце у 

                                                       Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті  

                                                       діти України» та за III місце у Всеукраїнському  

                                                       фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької  

                                                       творчості «Урок казки»;     

19.  Калініченко Марину Русланівну - ученицю 2 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1,  

                                                       вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за III місце у  

                                                       Всеукраїнському  фестивалі-конкурсі дитячої  

                                                       та юнацької творчості «Урок казки»;   

20.   Кудрик Богдана Сергійовича – учня 5 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                       вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за I місце у 

                                                       Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті  

                                                       діти України», за I місце у Всеукраїнському 

                                                       фестивалі-конкурсі Кідландії «Star-Kids»,  

                                                       та за I місце у  Міжнародному фестивалі- 

                                                       конкурсі «Талановиті діти України»; 

21.  Гарнаженко Вікторію Євгеніївну – ученицю 5 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                       вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за I місце у 

                                                       Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті  

                                                       діти України», за I місце у Всеукраїнському 

                                                       фестивалі-конкурсі Кідландії «Star-Kids»; 

22.  Цяпка Богдана Миколайовича – учня 3 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                       вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за I місце у 

                                                       Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті  

                                                       діти України», за I місце у  Міжнародному  

                                                       фестивалі-конкурсі «Талановиті діти України» 

                                                       та за I місце у Міжнародному фестивалі- 

                                                       конкурсі «Талановиті діти України»;    

 

 

 



 

 

23.  Грушового Дмитра Анатолійовича - учня 2 класу Гребінківської гімназії                                  

                                                        вихованця гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за I місце у 

                                                       Міжнародному фестивалі-конкурсі «Талановиті  

                                                       діти України» та за I місце у Всеукраїнському 

                                                       фестивалі-конкурсі Кідландії «Star-Kids»; 

24.  Чирву Дарину Олегівну           - ученицю 2 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 

                                                       вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за II місце у  

                                                       Міжнародному фестивалі-конкурсі «Мистецькі  

                                                       барви»; 

25.  Барабаш Олександра Романовича - учня 5 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,  

                                                       вихованця клубу настільного тенісу «Успішна  

                                                       молодь» за I місце в 42 Міжнародному турнірі 

                                                       по настільному тенісу «Білі блискавки 2016»; 

26.  Терещенко Анастасію Олександрівну - ученицю 6 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 

                                                       вихованку гуртка «Вокальний спів» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості лауреата 

                                                       міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв 

                                                       «Талановиті діти України»; 

27.  Орлову Ольгу Олександрівну - ученицю 7 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4,                                                              

                                                       володарку Гран-прі Міжнародного  

                                                       фестивалю-конкурсу мистецтв «Талановиті  

                                                        діти України»; 

28.  Данч Софію Миколаївну         - ученицю 2 класу Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1, 

                                                       вихованку гуртка «Умілі руки» Будинку 

                                                       дитячої та юнацької творчості за I місце у  

                                                       Міжнародному фестивалі - конкурсі   

                                                       «Талановиті діти України»;   

29.  Перепелицю Олександру Андріївну - ученицю 2 класу Гребінківської гімназії 

                                                       за I місце у II Всеукраїнському конкурсі 

                                                       «Змагайся за нове життя»; 

30.  Троцьку Марію Сергіївну       -  ученицю 8 класу   Гребінківської   

                                                       загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 за  

                                                       перше місце у II Всеукраїнському конкурсі 

                                                       «Змагайся за нове життя».                                            

 

     

 

                        Міський голова                                     В.І. Колісніченко                          


