
 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(восьма (26) сесія сьомого скликання) 

 

від  18 вересня 2018 року 

м. Городня 

 

Про встановлення стипендій 

обдарованим дітям 

  
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України, 

статті 23 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 5 Указу 

Президента України від 30.09.2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей 

та молоді», Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Положення про встановлення стипендій Городнянської 

міської ради обдарованим дітям (додаток 1). 

 

2. Затвердити річний стипендіальний фонд у розмірі 7000,00 грн. 

 

3. Затвердити склад комісії по призначенню стипендій Городнянської 

міської ради обдарованим дітям (додаток 2). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку.  

 

 

 

 Міський голова                                                   А.І.Богдан 



Додаток 1 

до рішення восьмої (26) сесії 

сьомого скликання Городнянської 

міської ради від18 вересня 2018 року 

Положення 

про встановлення стипендій Городнянської міської ради  

обдарованним дітям 

 

 Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про загальну 

середню освіту», Бюджетного Кодексу України та з метою реалізації 

державної політики в галузі освіти. 

  I.Загальні положення. 

 1.1.Це положення визначає порядок надання стипендій обдарованим дітям 

(переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисцимплін та II етапу Всеукраїнсього конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, переможцям 

III та IV загальнонаціонального етапів Міжнародного конкурсу знавців рідної 

мови ім.П.Яцика та інших конкурсах, змаганнях, експедиціях). 

 1.2.Дане положення визначає умови та порядок визначення претендентів 

на отримання стипендій. 

 1.3.Метою встановлення стипендій є заохочення кращих учнів закладів 

освіти громади та стимулювання їхньої діяльності в освітньому та творчому 

процесах. 

   II.Порядок та умови  встановлення стипендій. 

 2.1.Стипендії Городнянської міської ради призначаються на 

навчальний рік розпорядженням міського голови за поданням комісії. 

 2.2.Кількість стипендіатів на кожен навчальний рік визначається 

комісією. 

 2.3.Рішення комісії про призначення стипендій Городнянської міської 

ради приймається більшістю голосів комісії. 

 2.4.Кандидатів на призначення стипендій висувають дирекції закладів 

загальної середньої освіти. 



 2.5.Перелік  документів, необхідних для призначення стипендій, 

визначається комісією. 

III.Розмір щомісячних стипендій, джерела, за рахунок яких 

виплачуються стипендії. 

 3.1.Кошти на виплату стипендій предбачаються в міському бюджеті. 

 3.2.Виплату стипендій проводити за рахунок коштів, передбачених 

міським бюджетом по галузі «Освіта» на відповідний рік. 

 3.3.Розмір стипендій визначається комісією в межах річного 

стипендіального фонду. 

                 IV.Заключні положення  

 4.1.Стипендії вручаються в урочистій обстановці, в присутності всього 

шкільного колективу, громадськості, преси, представників Городнянської 

міської ради, відділу освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення восьмої (26) сесії 

сьомого скликання Городнянської 

міської ради від 18 вересня 2018 року 

 

Склад комісії 

по призначенню стипендій Городнянської міської ради  

обдарованим дітям 

 

Мамедов Віталій 

Володимирович  

 

заступник міського голови, голова комісії; 

Смоляр Григорій 

Лоенідович 

начальник відділу освіти Городнянської міської 

ради, заступник голови комісії; 

Сорока Ольга  

Олександрівна 

Методист методичного кабінету відділу освіти 

Городнянської міської ради, секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

Пінчук Володимир 

Миколайович 

начальник фінансового управління Городнянської 

міської ради;  

Болох Надія 

Володимирівна  

депутат Городнянської міської ради; 

Яцкова Олена 

Юріївна 

голова комісії з питань освіти, культури, спорту та 

роботи з молоддю (за згодою); 

Цимбаліст Тетяна 

Сергіївна  

завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Городнянської міської ради;  

 

 

 


