
 
 

 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят шостої сесії 

 

__.04.2019 р.                                      Летичів                                            № ___ 
 

Про затвердження Положення  

про призначення та виплату  

стипендій соціально - незахищеній  

талановитій та обдарованій 

учнівській молоді Летичівської громади 

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою підтримки та заохочення обдарованих учнів закладів 

освіти Летичівської громади, селищна рада 

 

                                            ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про призначення та виплату стипендій 

соціально - незахищеній талановитій та обдарованій учнівській молоді 

Летичівської громади (додається). 

      2. Відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

(начальник відділу  Маринюк М.В.) забезпечити виконання даного рішення. 

      3. Відділу фінансів Летичівської селищної ради передбачити кошти 

селищного бюджету відповідно до Цільової соціальної Програми «Молодь 

Летичівщини» на 2018-2022 роки.  

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

  

Селищний голова                                                            І. Тисячний 

 

 

 

 

ПРОЕКТ   
ПРОЕКТ 



 

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                    Рішенням ____ сесії VII скликання 

                                                                    Летичівської селищної ради 

                                                                    від _________2019 р. №___ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про призначення та виплату стипендій 

соціально - незахищеній талановитій та обдарованій 

учнівській молоді Летичівської громади 

 

1.Загальні положення 
         Це Положення визначає порядок надання щомісячної  стипендії 

соціально - незахищеній талановитій та обдарованій учнівській молоді 

Летичівської громади. 

       Стипендія для соціально – незахищеної талановитої та обдарованої 

учнівської молоді Летичівської громади – це фінансова підтримка 

обдарованої молоді, що надається з метою заохочення до участі в 

громадській, спортивній, науковій, мистецькій діяльності учнів та реалізації 

соціально-значущих творчих проектів, забезпечення економічних і 

соціальних гарантій самореалізації особистості. 

       Призначення стипендії спрямоване на реалізацію права кожної дитини 

брати участь у науковому, культурному і творчому житті суспільства (стаття 

31 Конвенції ООН про права дитини), виховання громадянина України та 

патріота малої Батьківщини, залучення підростаючого покоління до 

розкриття свого творчого потенціалу,формування інтелекту, духовності як 

ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків. 

        Стипендію можуть одержувати учні  загальноосвітніх та позашкільних 

закладів освіти Летичівської селищної ради  щомісячно протягом поточного 

навчального року.  

        Розмір стипендії визначається за результатами участі учнів у  

Всеукраїнському та обласному етапах учнівських олімпіад, мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, конкурсу з української мови імені Петра Яцика;  конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України та призерів різноманітних мистецьких конкурсів, що мають статус 

Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівня з розрахунку   500,0 грн. 

за диплом III ступеня, 750,0 грн. за диплом   ІІ ступеня, 1000,0 грн. за диплом 

І ступеня. При призначенні стипендії обов’язковою умовою є врахування 

статусу сім’ї.  

        Стипендії призначаються наказом відділу освіти,  молоді та спорту 

Летичівської селищної ради за висновком експертної комісії. 

 

 

 



 

1. Експертна комісія з призначення стипендії. 

          Проведення експертної оцінки матеріалів претендентів на здобуття 

стипендії здійснюється експертною комісією при відділі освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради.        

        Керівник навчального та позашкільного закладу  освіти Летичівської 

селищної ради на засідання експертної комісії подає: 

       - Копії сторінок паспорта або свідоцтва про народження претендента на 

здобуття стипендії; 

      - Копію ідентифікаційного кода претендента на здобуття стипендії; 

      - Довідку-характеристику на претендента-здобувача стипендії; 

      - Довідку про склад сім’ї; 

      -   Довідку про отримання державної соціальної допомоги; 

      - Акти комісійного обстеження умов проживання сім’ї; 

      - Копії грамот, дипломів, відзнак претендента на здобуття стипендії; 

      - Інші  документи, що підтверджують статус сім’ї та здобуте місце 

претендента. 

         До складу експертної комісії  можуть входити: представники органів 

місцевого самоврядування, працівники відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради, громадськості, керівники навчальних та  

позашкільних закладів, педагоги. Склад експертної комісії затверджується 

наказом відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

        Рішення експертної комісії приймаються простою більшістю голосів при 

наявності не менш, ніж 50%+1 членів  експертної комісії, якщо інше не 

передбачено цим Положенням. 

      Рішення експертної комісії про висунення претендентів на одержання 

стипендії ухвалюється на основі голосування простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів експертної комісії та оформлюється 

протоколом.  

 

                           3.Претенденти на здобуття стипендії 

         Право на одержання стипендії мають учні  загальноосвітніх навчальних  

та  позашкільних закладів освіти Летичівської селищної ради.     

          Основними критеріями відбору претендентів на здобуття стипендії є: 

успіхи у навчанні, досягнуті протягом поточного навчального року; 

результати участі в міжнародних, всеукраїнських олімпіадах та конкурсних 

заходах Всеукраїнського та обласного рівнів, отримані протягом поточного 

навчального року, а також статус сім’ї. 

 

4. Порядок вручення сертифікатів стипендіатам 

і отримання ними стипендії 
           Вручення сертифікатів стипендіатам здійснюється в урочистій 

обстановці. Для участі в урочистостях запрошуються представники органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості та засобів 

масової інформації, керівники навчальних закладів, педагоги, стипендіати та 

їх батьки. 

        Інформація про призначення стипендії соціально - незахищеній 

талановитій та обдарованій учнівській молоді Летичівської громади 

оприлюднюється через засоби масової інформації. 



         Оподаткування коштів, одержаних у вигляді стипендії, здійснюється в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.   

 

5. Фінансування видатків на виплату стипендії 
           Видатки, пов'язані з виплатою стипендій, здійснюватимуться за 

рахунок виділених в установленому порядку коштів з  селищного  бюджету,  

коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, 

позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних i фізичних 

ociб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством  

України. 

 

     


