
                       ПРОЕКТ 
 

УКРАЇНА 
 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

( двадцятої  (38) сесія сьомого  скликання) 
 
 

 

від   23 грудня   2019 року  
м. Городня 

 

Про затвердження Програми  

Підтримки обдарованих дітей  

та учнівської молоді у сфері культури  

та мистецтва Городнянської міської ради 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

         

      З метою підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді на території 

Городнянської міської ради, керуючись  ст..25,  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Програму підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді у 

сфері культури та мистецтва Городнянської міської ради на 2019-2020 

навчальний рік, що додається. 

2. Затвердити Положення про призначення та виплату стипендій талановитим і 

обдарованим дітям та учнівській молоді у сфері культури та мистецтва 

Городнянської міської ради на період 2019-2020 навчальний рік, що 

додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку. 

 
 
 

 

Міський голова А.І. Богдан 



                                                                                                         Додаток   
до рішення Про затвердження програми підтримки  

обдарованих дітей та учнівської  молоді 

 у сфері культури та мистецтва  

Городнянської міської ради 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Програма 

 
 

 

Підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді у сфері 

культури та мистецтва Городнянської міської ради 
                                 на 2019- 2020 навчальний рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м. Городня 

2019 рік 



Паспорт  

Програми підтримки обдарованих дітей  та учнівської  молоді у сфері 

культури та мистецтва Городнянської міської ради 

2019 – 2020 навчальний рік 
 

1. Ініціатор розроблення Програми 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

2. Розробник Програми 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради ради 

   

3. Співрозробники програми Городнянська міська рада  

4. Відповідальний виконавець 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради  

5. Учасники Програми 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
Городнянської міської ради , 

Городнянська міська рада  

6. Термін реалізації Програми 2019 – 2020 навчальний рік 

7. Загальний обсяг  

 фінансових ресурсів, 10,0 тис. грн. 

 необхідних для реалізації  

 Програми, всього:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Підтримки обдарованих дітей  та учнівської  молоді у сфері культури та 

мистецтва Городнянської міської ради 

2019- 2020 навчальний рік 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

  Програма є основним документом, що визначає стратегію пошуку, 

навчання,  виховання  й  розвитку обдарованих дітей. 

  Програма складена відповідно до Національної програми «Діти 

України», Указу Президента України  № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку 

системи  виявлення та підтримки обдарованих  і  талановитих  дітей  та  молоді. 

 

2. МЕТА   

 

  Головна мета Програми – підтримка  обдарованих  і  талановитих 

дітей та молоді,  створення сприятливих умов для розвитку їх творчого 

потенціалу, самореалізації творчої  особистості  в  сучасному  суспільстві. 

 

3. ЗАВДАННЯ 

 

  Програмою передбачено  виконання  таких  завдань: 

 

   -  удосконалення  системи пошуку  обдарованих  дітей; 

   - упровадження в навчально-виховний процес сучасних науково-

методичних концепцій, форм  і  видів  діяльності; 

   -  органічне поєднання  навчання, виховання  й  розвитку  обдарованих  

дітей; 



   - стимулювання творчої діяльності шляхом співпраці  з вищими 

навчальними закладами. 

   -  забезпечення підвозу дітей на різноманітні конкурси, турніри, олімпіади, 

змагання. 

           - виплата стипендій згідно Положення про призначення та виплату 

стипендій талановитим і обдарованим дітям та учнівській молоді у сфері культури 

та мистецтва Городнянської міської ради 

 

4. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

 

  Виконання програми  дасть  можливість: 

   -  створити систему моніторингу  результатів  в  роботі  з  обдарованими 

учнями; 

   -  стимулювати  роботу  педагогічних   та творчих колективів  з  

обдарованими  дітьми; 

   -  створити умови  для  інтелектуального, духовного, морально-

естетичного, фізичного розвитку  учнів; 

   -  підвищити результати роботи  з обдарованими  дітьми. 

 

 

5. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Здійснюється  через: 

   -  аналіз умов для розвитку  обдарованості  учнів; 

   - аналіз результатів участі учнів у різноманітних конкурсах, турнірах, 

олімпіадах, змаганнях; 

   -  визначення  динаміки  розвитку  обдарованих  дітей; 

     - підготовка дітей на різноманітні конкурси, турніри, олімпіади, змагання;  

   -  розробка  нових  технологій  роботи  з  обдарованими  учнями. 

6. ФІНАНСУВАННЯ 

  

1. Фінансування програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених  у 



місцевому  бюджеті,  з  інших  джерел  не  заборонених  законодавством  та  

протягом року може бути скориговано рішенням сесії міської ради.



 Додаток  

до рішення двадцятої  (38 ) сесії  
сьомого скликання Городнянської 

міської ради від 23 грудня 2019 року 
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення та виплату стипендій талановитим і обдарованим  

дітям та учнівській молоді у сфері культури та мистецтва Городнянської 

міської ради на 2019- 2020 навчальний рік 

 

Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

культуру», «Про позашкільну освіту», Бюджетного Кодексу України та з 

метою реалізації державної політики в галузі куьтури. 

 

 

I.Загальні положення. 
 

1.1.Це Положення визначає порядок надання стипендій талановитим і 
обдарованим дітям та учнівській молоді у сфері культури та мистецтва.  

1.2.Дане Положення визначає умови та порядок визначення 
претендентів на отримання стипендій.  

1.3.Метою встановлення стипендій є: 

- підтримка талановитих та обдарованих дітей та учнівської молоді;  
 - розвиток їх здібностей ; 

- надання можливостей самореалізації на рівні громади, області, країни тощо;  
- підготовка талановитої молоді для подальшого вступу до вищих 
навчальних закладів. 

 

2. 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. Претендентами на здобуття стипендії є учні та учасники груп КЗ 

«Городнянська школа мистецтв ім. Лідії Кондрашевської», КЗ «Міський 
будинок культури Городнянської міської ради», які протягом попереднього  

календарного року стали переможцями обласних, Всеукраїнських, 
Міжнародних мистецьких конкурсів України.  

2.3.Рішення комісії про призначення стипендій Городнянської міської 

ради приймається більшістю голосів комісії.  

2.4. Пропозиції кандидатів на здобуття стипендії для розгляду 

конкурсній комісії здійснюється такими мистецькими установами  

організаціями: 

 

на 

та 

- відділ культури, сім’ ї, молоді та спорту Городнянської міської ради;  
- КЗ «Городнянська школа мистецтв ім.. Лідії Кондрашевської»; 

- КЗ «Міський будинок культури Городнянської міської ради».  



2.5. Перелік документів, необхідних для призначення стипендій, 
визначається комісією. 

2.6. Прийняття та підготовку документів для призначення стипендії здійснює 
відділ культури, сім’ї молоді та спорту Городнянської міської ради.  

2.7. Незалежно від досягнень кандидата на здобуття стипендії йому 
може бути призначено не більш ніж одну стипендію.  

2.8. Рішення про визначення стипендіатів з числа кандидатів, висунутих 
на здобуття стипендій, приймається один раз на календарний рік, на початку 

календарного року конкурсною комісією, список яких затверджується 
розпорядженням міського голови за поданням Відділу культури, сім’ї, молоді 

та спорту Городнянської міської ради.  

2.9. Умови і порядок проведення конкурсу затверджуються наказом 
начальника Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської 
ради.  

2.10. Конкурсну комісію очолює голова, який за посадою є начальником 
Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради. До 
складу комісії також входять заступник голови, члени конкурсної комісії.  

2.11. Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням 
сесії міської ради. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які 
проводяться за необхідності.  

2.12. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю 
голосів присутніх членів (не менше половини її складу) шляхом відкритого 

голосування та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами 
комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівності голосів, голос голови 

комісії є вирішальним.  

2.13. За результатами розгляду пропозицій конкурсна комісія вносить 

відповідні пропозиції щодо кандидатур на одержання стипендій та розмірів 
зазначених стипендій до Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради. 

 

 Розмір та фінансування стипендій  

3.1. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою стипендій, 
здійснюється з міського бюджету в межах асигнувань сім'ї,молоді та спорту 

Городнянської міської ради за рахунок цільових коштів, передбачених у 
бюджеті на зазначені виплати.  

3.2.Розмір стипендій визначається комісією в межах річного 
стипендіального фонду. 

 

У Порядок отримання та дострокове позбавлення стипендій  

4.1. Стипендії виплачуються стипендіатам щомісячно з першого дня 
місяця у якому було прийнято рішення про її призначення, до кінця 
поточного року.  



4.2. Після закінчення терміну виплати стипендій (1 календарний рік) 
стипендіат має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття 
стипендії.  

4.3. Рішення про дострокове позбавлення стипендіата стипендії і 
призначення іншому кандидату приймається розпорядженням міського 
голови за поданням сім'ї,молоді та спорту Городнянської міської ради на 
підставі рішення конкурсної комісії в разі: 

1. не виконання стипендіатом планів навчальних занять та 
індивідуальних планів підготовки,  

2. зниження  результатів стипендіата, 

3. припинення (відрахування) зі мистецького заклад;  
4. переїзду стипендіата на інше місце проживання за межі громади. 

 

5.Заключні положення  

5.1.Стипендії вручаються в урочистій обстановці, в присутності всього 

шкільного колективу, громадськості, преси, представників Городнянської 
міської ради, відділу культури,сім’ї,молоді та спорту Городнянської міської 

ради
 

 

Склад комісії  

по призначенню та виплаті стипендій талановитим і обдарованим дітям 

та учнівській молоді у сфері культури та мистецтва Городнянської  

міської ради 
 
 
 

 

Яцкова Олена Юріївна - 

 
 
 

 

начальник відділу культури, сім`ї, 
молоді і спорту Городнянської 
міської ради, голова комісії  

Ніколаєнко Євгенія Володимирівна – головний  спеціаліст відділу культури,           

                                                                 сім`ї, молоді  та спорту  

Городнянської міської  

ради, заступник голови комісії  

Члени комісії:  

Волочок  Галина 
 

Петрівна - спеціаліст ІІ категорії відділу 

культури,сім’ї, молоді і спорту  

Городнянської міської ради  

Мамедов Віталій Володимирович - заступник міського голови 

Городнянської міської ради  

Пінчук Володимир Миколайович - начальник фінансового відділу 
Городнянської міської ради 

 

 

 

 


