проект

УКРАЇНА
Г О РО ДН ЯН СЬК А МІ СЬ К А Р АД А
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
від 02 грудня 2021 року
м. Городня
Про затвердження Програми
«Освітня стипендія»
на 2022 рік

З метою забезпечення соціального захисту осіб з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх прав та інтересів,
охорону дитинства, відповідно Указу Президента України «Про першочергові
заходи щодо захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб із їх числа», керуючись пунктом 22 частини першої ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городнянська міська рада в и
р і ш и л а:
1. Затвердити Програму громади « Освітня стипендія»» на 2022 рік згідно
з додатком.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів ,
соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку.

Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток
до проекту рішення десятої сесії восьмого скликання
Городнянської міської ради від
02 грудня 2021 року
« Про затвердження Програми
« Освітня стипендія» на 2022 рік»

ПРОГРАМА
«ОСВІТНЯ СТИПЕНДІЯ»

м.Городня
2021 рік

ПАСПОРТ
Програми громади

«ОСВІТНЯ СТИПЕНДІЯ»

на 2022рік
1

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Городнянської міської ради

2
3
4
5

Розробник програми
Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми
Учасники програми

6
6.1.

Термін реалізації програми
Етапи виконання програми ( для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми (
для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми ,
всього у тому числі:
кошти місцевого бюджету

Відділ освіти Городнянської міської ради
Міська рада
Міська рада
Міська рада
Відділ освіти Городнянської міської ради
2022 рік
2022 рік

7

8

8.1

міський бюджет
29000 грн.
29000 грн.

Напрям роботи, за яким здійснюється реалізація програми
Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються на
високий та достатній рівень в закладах загальної середньої освіти та
проживають на території Городнянської громади.
Організації партнери:
- міська рада;
- відділ освіти Городнянської міської ради;
- Городнянський ліцей №1;
- Городнянський ліцей №2;
Обґрунтування актуальності
Процес переходу до ринкових відносин значною мірою вплинув на
життєдіяльність сучасної сім’ї, її матеріально-економічне становище, моральнопсихологічний клімат, особливості організації вільного часу та виховання дітей.
Особливо це стосується сімей, де виховуються діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування та діти з особливими освітніми потребами.
У зв’язку з цим перед міською радою постали проблеми щодо надання
даним сім’ям конкретної допомоги. Особливо родинам, в яких діти, не
дивлячись на складне матеріальне становище та проблеми здоров’я
намагаються освоїти в повному обсязі освітній процес.
З метою заохочення до навчання, виховання інтересу до шкільного життя,
підвищення авторитету інтелектуально розвиненої людини, спроможної
заробити кошти своїм розумом, створена ця програма.
Конкретні завдання
постійне
оновлення
банків
даних
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими освітніми
потребами, які успішно навчаються у закладах загальної середньої освіти
громади;
заохочення до навчання;
надання семестрових стипендій дітям-сиротам,дітям, позбавленим
батьківського піклування, дітям з особливими освітніми потребами, які досягли
значних успіхів у навчанні і мають семестрові оціночні бали від 7 до 12.
Конкретна група: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах загальної
середньої освіти громади і підлягають атестації.
Очікувані результати
підвищення інтересу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та дітей з особливими освітніми потребами до навчання;
поліпшення
умов розвитку, виховання і освіти дітей.
.
Фінансування програми: міський бюджет –
На одного учня: І семестр – 500 грн.
навчальний рік - 1000 грн.

Перелік документів
Для отримання освітньої стипендії здобувачами освіти вищезазначених
категорій заклади загальної середньої освіти отримують від здобувачів освіти
наступні документи в кінці кожного семестра :
-

витяг з протоколу засідання педагогічної ради
закладу;
копія табеля здобувача освіти;
копія паспорта (свідоцтва про народження) здобувача
освіти;
копія ідентифікаційного номера;
номер картки на який буде перерахована освітня
стипендія.

Пояснювальна записка
до проекту рішення десятої сесії восьмого
скликання від 02 грудня 2021 року
«Про затвердження Програми « Освітня стипендія»
Відповідно Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо
захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх
числа», Кабінету Міністрів України було доручено запровадження грошової
компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,
особам із їх числа.
З метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа Городнянська
міська рада щорічно затверджує Програму « Освітня Стипендія».

