
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

 

 

___19.02.2020______                                                                              №____53______ 

 м. Лиман 

 

Про затвердження Положення про 

стипендію Лиманського міського 

голови для обдарованих учнів 

                З метою створення умов для розвитку, підтримки і стимулювання 

розвитку обдарованої молоді, морального і матеріального заохочення учнів за 

досягнення високих результатів, керуючись ст. 32, 40, 52 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про стипендію Лиманського міського голови для 

обдарованих учнів, згідно додатку (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

Міський голова                          П.Ф. Цимідан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

         ___19.02.2020_____№____53___ 

                                
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СТИПЕНДІЮ ЛИМАНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 

 

1. Загальні положення 

 

Стипендія Лиманського міського голови для обдарованих учнів та 

вихованців (далі - Стипендія) призначається кращим представникам обдарованих 

учнів та вихованців навчальних закладів, розташованих на території Лиманської  

об’єднаної територіальної  громади з метою матеріального стимулювання та 

засвідчення їх особистих досягнень і спрямована на мотивацію учнів на досягнення 

високих результатів у навчанні, творчих здобутків у науково-дослідницькій 

діяльності, літературі ,мистецтві, спорті. 

Стипендія є видом грошової винагороди для учнів та вихованців закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, які протягом навчального року 

особливо відзначилися в навчальній, науково-дослідницькій, творчій, спортивній 

та громадській діяльності. 

Стипендією нагороджуються учні та  вихованці закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти, підпорядкованих управлінню освіти, молоді та спорту 

Лиманської  міської ради. 

Стипендії виплачуються Управлінням освіти, молоді та спорту із місцевого 

бюджету протягом бюджетного року.  

 

2. Комісія з розгляду матеріалів на призначення стипендії 

Лиманського міського голови 

для обдарованих учнів 

 

    2.1.Для проведення оцінки матеріалів, наданих кандидатами на нагородження 

Стипендією, при управлінні освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

створюється комісія з розгляду матеріалів на призначення стипендії, до складу якої 

входять: 

- начальник управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, 

який виконує обов’язки голови комісії; 

- заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради; 

- представник відділу освіти управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради;  

- представник відділу національно-патріотичного виховання управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради;  

- представник навчально-методичного кабінету управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради;  

- представники закладів освіти; 



 

 

- заступник міського голови виконавчого комітету Лиманської міської ради 

згідно розподілу посадових обов’язків (за згодою). 

2.2. Персональний склад комісії з розгляду матеріалів на призначення стипендії 

затверджується наказом начальника управління освіти, молоді та спорту. 

 

3. Кандидати на нагородження Стипендією 

 

3.1. Стипендіатами можуть бути учні та вихованці 8-11 класів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, розташованих на території Лиманської 

ОТГ, які навчаються за денною формою і відповідають вимогам п. 3.2 цього 

Положення.  

3.2. Кандидатами на нагородження стипендією можуть бути учні та 

вихованці, які протягом навчального року мають високий або достатній рівень 

навчальних досягнень і виявили особливі успіхи: 

– у реалізації набутих знань – стали переможцями міжнародних 

та всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, що мають офіційний 

статус та проводяться Міністерством освіти і науки України; 

–  у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності: 
- стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України; 

- мають публікації у наукових виданнях; 

- мають виступи на престижних наукових конференціях, симпозіумах, 

науково-практичних семінарах, що проводяться на міжнародному та 

всеукраїнському рівнях; 

– у музичній, образотворчій, літературній та інших видах творчої 
діяльності: 

- стали переможцями та лауреатами міжнародних і всеукраїнських 

конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які мають статус заходів, що 

проводяться Міністерством освіти і науки України; 

– високих досягнень у спорті – стали переможцями та призерами 

міжнародних чемпіонатів, турнірів, змагань, що мають офіційний статус. 

 

4. Висування кандидатів на призначення Стипендії та вимоги до оформлення 

й надання документів. 

 

4.1. Висування кандидатур обдарованих учнів та вихованців закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, підпорядкованих управлінню освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради, на призначення стипендії Лиманського 

міського голови для обдарованих учнів та вихованців, здійснюється радою закладу 

загальної середньої освіти або педагогічною радою закладу освіти, у якому вони 

навчаються. Представники ради закладу зобов’язані поінформувати всіх учнів та 

вихованців про можливість отримати дану стипендію та необхідність подання 

документів (грамоти, дипломи, сертифікати міжнародного та всеукраїнського 

рівня) для отримання стипендії,  збирають матеріали кандидатів на призначення 

стипендії та направляють до комісії з розгляду матеріалів на призначення стипендії 

при управлінні освіти, молоді та спорту.  

4.2. До комісії з розгляду матеріалів на призначення стипендії при управлінні 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради надаються такі документи 

кандидатів на призначення стипендії: 



 

 

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

- копії публікацій у виданнях, збірок власних творів тощо (за наявності); 

- клопотання ради закладу освіти. 

4.3. Комісія з розгляду матеріалів на призначення стипендії Лиманського 

міського голови розглядає надані матеріали та готує узагальнений список 

кандидатів на призначення стипендії із зазначенням усіх перемог всеукраїнського 

та міжнародного рівня кандидатів в термін до 30 травня поточного року з 

клопотанням щодо призначення стипендії до Лиманського міського голови.  

4.4.Список стипендіатів затверджується розпорядженням міського голови. 

 

 

Положення розроблено управлінням освіти, молоді та спорту 

 

Начальник управління освіти, 

молоді та спорту                                                            Н.М. Діденко 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Р.О. Малий 

 
 


