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УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

 

( друга сесія восьмого скликання) 

від 23 грудня 2020 року 

м. Городня 

Про затвердження  Програми   

стипендії  талановитим і  

обдарованим дітям та молоді  

 у сфері культури та мистецтва  

Городнянської міської ради   

на 2021-2025  роки   

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту «в» пункту 5 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу 

України та Закону України «Про культуру», Городнянська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму стипендії міської ради талановитим і обдарованим 

дітям та молоді  у сфері культури та мистецтва Городнянської міської ради  на 

2021-2025  роки (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про призначення та виплату стипендій 

талановитим і обдарованим дітям та  молоді у сфері культури та мистецтва 

Городнянської міської ради (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, 

законності та правопорядку.      

 

Міський голова      Андрій БОГДАН 

 



Додаток 1  

до рішення другої сесії  

восьмого скликання 

Городнянської міської ради 

  від 23 грудня 2020 року    

«Про затвердження Програми  стипендії 

талановитим і обдарованим дітям та 

молоді у сфері культури та мистецтва 

Городнянської міської ради   

на 2021-2025 роки  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

стипендії  талановитим і обдарованим дітям та молоді  у сфері культури та 

мистецтва Городнянської міської ради 

на 2021-2025  роки 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Паспорт 

1. Загальні положення 

2. Основні завдання Програми 

3. Очікувані результати Програми 

4. Виплата стипендій та джерела фінансування Програми 

5. Управління та контроль за ходом виконання Програми 

6. Термін виконання Програми та прогнозне фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Паспорт  

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 

3. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

4. Учасники Програми 
Заклади культури Городнянської міської 

ради 

5. Термін реалізації Програми 2021-2025 рік 

6. 
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Міський бюджет 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

61 тис.грн. 

7.1. Кошти міського бюджету 61 тис. грн. 

7.2. Інші кошти   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Загальні положення 

 

Основні напрямки міської  Програми стипендії талановитим і 

обдарованим дітям та молоді  у сфері культури та мистецтва Городнянської 

міської ради на 2021-2025 роки  визначаються  Законом України «Про 

культуру»,  Декларацією Верховної Ради України від 15.12.1992 № 2859-XII 

“Про загальні засади державної молодіжної політики”, Законами України “Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді”, “Про соціальну роботу 

з дітьми та молоддю”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими 

законодавчими і нормативними актами щодо створення у місті сприятливих 

передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, 

підтримки їхньої інноваційної діяльності. 

Програма “Стипендії  талановитим і обдарованим дітям та молоді  у сфері 

культури та мистецтва Городнянської міської ради”  (далі Програма) розроблена 

з метою матеріального стимулювання та засвідчення особистих досягнень 

кращих представників обдарованої молоді Городнянської міської ради 

і подальшого їх творчого розвитку, а також сприянню розвитку молодіжного 

руху міста. 

 

ІІ. Основні завдання Програми 

1. Максимальне сприяння духовному, інтелектуальному та фізичному 

розвитку молоді, вихованню в неї почуття громадянської свідомості та 

патріотизму, бажання брати активну участь в культурно - мистецькому житті 

громади. 

2. Всебічна підтримка реалізації творчого потенціалу молодої людини в 

інтересах становлення і самореалізації її особистості. 

3. Матеріальне стимулювання та засвідчення особистих досягнень кращих 

представників обдарованої молоді міста. 



          4. Підтримка талановитих та обдарованих дітей та  молоді.  

ІІІ. Очікувані результати Програми 

1. Сприятливі умови для творчого розвитку дітей та молоді Городнянської 

міської ради. 

2.Підвищення рівня гуманістичного світогляду молоді, національної 

самосвідомості, духовних, моральних, спортивно-розвинутих, культурних 

загальнолюдських цінностей. 

3. Розвиток  активної молоді.  

 IV. Виплата стипендій та джерела фінансування програми 

1. Виплата стипендій здійснюється відповідно до Положення  про 

призначення та виплату стипендій талановитим і обдарованим дітям та  молоді 

у сфері культури та мистецтва Городнянської міської ради.  

2. Фінансування заходів програми здійснюється в передбаченому 

законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету. Обсяги видатків 

місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах 

кошторисних бюджетних призначень на відповідний рік. 

   V.  Управління та контроль за ходом виконання Програми 

1. Головним виконавцем Програми є Відділ культури, сім’ї. молоді та 

спорту Городнянської міської ради 

2. Контроль за її виконанням здійснює виконавчий комітет міської ради. 

VI. Термін виконання програми та прогнозоване фінансування 

2021р - 10 тис грн. 

2022р – 11 000  грн. 

2023р – 12100  грн . 

2024р – 13300 грн . 

2025р – 14 600 грн.  

 

 



Додаток 2  

до рішення другої сесії  

восьмого скликання 

Городнянської міської ради 

  від 23 грудня 2020 року    

«Про затвердження Програми  стипендії 

талановитим і обдарованим дітям та 

молоді у сфері культури та мистецтва 

Городнянської міської ради   

на 2021-2025 роки  

ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення та виплату стипендій талановитим і обдарованим дітям та 

молоді у сфері культури та мистецтва Городнянської міської ради 

 

1. УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ  СТИПЕНДІЙ 

1.1. Стипендії призначаються громадянам України, які постійно проживають на 

території Городнянської міської ради. 

1.2. Претендентами на здобуття  стипендії є талановиті  і обдаровані діти та 

молодь у сфері культури та мистецтва Городнянської міської ради: учні КЗ 

«Городнянська школа мистецтв» ім. Лідії Кондрашевської, вихованці 

зразкового ансамблю танцю «Олена», народного ансамблю танцю «Веселка» КЗ 

«Міський будинок культури» Городнянської міської ради, постійні учасники 

культурно - мистецьких заходів громади. 

1.3. Пропозиції кандидатів на здобуття стипендії для розгляду на конкурсній 

комісії здійснюється такими мистецькими  установами та організаціями: 

- відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради; 

- КЗ «Городнянська школа мистецтв» ім. Лідії Кондрашевської; 

- КЗ «Міський будинок культури» Городнянської міської ради; 

1.4. До пропозиції на призначення стипендії, яка надається комісії, додаються: 



- копії наказу директора КЗ «Городнянська школа мистецтв ім. Лідії 

Кондрашевської»  про зарахування учня до школи мистецтв; 

- наказ директора КЗ «Міський будинок культури» Городнянської міської ради 

про відзначення вихованців зразковогота народного ансамблів танцю та  

постійних учасників культурно - мистецьких заходів громади,  лауреатів 

обласних, всеукраїнських, міжнародних мистецьких конкурсів та фестивалів;  

-  копії нагород (дипломи, сертифікати, грамоти тощо); 

- копії ідентифікаційного номера та свідоцтва про народження (паспорта) 

- банківські реквізити для перерахування міських стипендій. 

1.5. Прийняття та підготовку документів для призначення стипендії здійснює 

відділ культури, сім’ї молоді та спорту Городнянської міської ради. 

1.6. Незалежно від досягнень кандидата, йому може бути призначено не більш 

ніж одну стипендію на рік. 

1.7. Рішення про визначення стипендіатів з числа кандидатів, висунутих на 

здобуття стипендій, приймається  комісією.  

1.8. Персональний склад конкурсної комісії, а саме: голова комісії, члени 

комісії, секретар,  затверджується наказом начальника Відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту Городнянської міської ради.  

1.9. Формою роботи  комісії є засідання, які проводяться за необхідності. 

1.10. Рішення 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. 



1.11. За результатами розгляду пропозицій комісія вносить відповідні 

пропозиції щодо кандидатур на одержання  стипендій та  розмірів зазначених 

стипендій до Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської 

ради.  

1.12. Розмір стипендії : 

- участь в культурно- мистецьких заходах громади – 200 грн; 

- перемога в регіональних та обласних конкурсах та фестивалях -300 грн; 

- перемога у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях – 500 грн; 

        1.12. Підставою для виплати стипендії є наказ начальника відділу культури, 

сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради. 

2. ФІНАНСУВАННЯ МІСЬКИХ СТИПЕНДІЙ 

Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою міських стипендій, здійснюється 

з міського бюджету в межах кошторисних бюджетних призначень на 

відповідний рік. 

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (ВИПЛАТИ) ТА ДОСТРОКОВЕ 

ПОЗБАВЛЕННЯ МІСЬКИХ СТИПЕНДІЙ 

3.1. Міські стипендії виплачуються стипендіатам один раз на календарний рік. 

3.2. Після закінчення терміну виплати стипендій (1 календарний рік)  стипендіат 

має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття міської 

стипендії. 

3.3. Рішення про дострокове позбавлення стипендіата міської стипендії і 

призначення іншому кандидату рішенням конкурсної комісії в разі: 



1) не виконання стипендіатом планів навчальних занять та індивідуальних 

планів підготовки; 

3) зниження  результатів стипендіата; 

4) припинення (відрахування) з мистецького закладу; 

5) переїзду стипендіата на інше місце проживання за межі Городнянської 

міської ради ; 


