
 

УКРАЇНА  
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РІШЕННЯ 

 
 

від 22.01.2020  №_7/73-13_ 
    м.Покровськ 

 
 
 
 

Про внесення змін у додатки 1, 2, 3 до рішення міської ради від 20.07.2017 №7/36-10 

«Про заснування стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді 

м.Красноармійськ у сфері освіти, культурі, фізичній культурі та спорту» 
 

 

З метою стимулювання дітей та молоді на досягнення високих результатів у таких 
галузях як освіта, культура, фізична культура та спорт, керуючись ст.26, 59, 73 Закону 

України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у додатки 1,2,3 до рішення міської ради від 20.07.2017 №7/36-10  
«Про заснування стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді 
м.Красноармійськ у сфері освіти, культурі, фізичній культурі та спорту» шляхом 

затвердження у новій редакції.  
2. Вважати таким, що втратили чинність додатки 1,2,3 до рішення міської ради від 

20.07.2017 №7/36-10 «Про заснування стипендії міського голови для обдарованих дітей та 
молоді м.Красноармійськ у сфері освіти, культурі, фізичній культурі та спорту».   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олехнович О.О. 

 
 
 
 

В.п. міського голови І.Сущенко 



                                                                                                                              Додаток 1  
рішення міської ради 

від 22.01.2020 №7/73-13  
ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендію міського голови для обдарованих дітей та молоді м.Покровська у 

сфері освіти, культури, фізичної культурі та спорту  
1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати стипендії міського 

голови для обдарованих дітей та молоді м.Покровська у сфері освіти, культури, фізичної 
культурі та спорту. Стипендія - це фінансова підтримка обдарованої молоді, 

 
яка надається з метою заохочення за їх високі досягнення, та спрямована на 

стимулювання дітей та молоді на досягнення високих результатів у таких галузях як 

освіта, культура, фізична культура та спорт, розкриття свого творчого потенціалу, 

формування інтелекту, духовності як ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків.   
2. Для  цілей  цього  Положення  наведені  нижче  терміни  вживаються  у  такому 

значенні:  
- обдаровані діти – віком від 8 до 12 років, які постійно проживають у 

м.Красноармійську;  
- обдарована молодь – особи віком від 12 до 16 років, які постійно проживають у 

м.Красноарміську;  
- обдаровані дорослі – особи віком від 16 років, які досягли значні успіхи у сфері 

освіти, культурі, фізичній культурі та спорту, про що свідчать відповідні документи, 

нагороди тощо.  
3. Кандидатами  на  нагородження  стипендією,  можуть  бути  обдаровані  діти  та 

молодь:  
3.1. у сфері освіти – особи, які стали переможцями Міжнародних та Всеукраїнських 

олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань, фестивалів, які мають офіційний статус;  
3.2. у сфері культури - особи, які стали переможцями та лауреатами Міжнародних і 

Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів та мають подальші 
перспективи навчання у сфері культури;  

- особи, які мають публікації власних творів окремими збірками та/або 

публікації у престижних виданнях (видання всеукраїнського або міжнародного (масштабу, 
значення, тиражу).  

3.3. у сфері фізичної культури та спорту - особи, які стали переможцями та 
призерами Міжнародних та Всеукраїнських чемпіонатів, турнірів, конкурсів, змагань, які 

мають офіційний характер.  
4. Кандидати на призначення стипендії висуваються державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 

навчальними закладами міста, гуртками, спортивними секціями в особі їх керівників. 
Стипендія виплачується 25 числа кожного місяця. Якщо строк виплати припадає на 

вихідні чи святкові дні, то стипендія виплачується напередодні.  
5. Конкурсний відбір кандидатів проводиться комісією з призначення кандидатів на 

отримання стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді м.Покровська  
у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту (далі – Комісія), яка утворюється 

виконавчим комітетом Покровської міської ради. До складу Комісії входять представники 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів міста, гуртків, спортивних секцій тощо.  
6. Для призначення стипендії міського голови до Комісії подається подання, у 

якому зазначається прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, найменування посади і 

місця роботи (навчання), рівень досягнення кандидата, особисті якості, назви нагород за 
останні три роки (без скорочень). До подання додаються такі документи:  

6.1) для кандидата у сфері освіти:  
- копію свідоцтва про народження (паспорт);  

- копію картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 



картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової 
служби і мають відмітку у паспорті);  

- копії дипломів, почесних грамот та інших нагород тощо, за зайняті призові 

місця; 

6.2) для кандидата у сфері культури: 

- копію свідоцтва про народження (паспорт);  
- копію картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової 

служби і мають відмітку у паспорті).  
- копії дипломів, почесних грамот та інших нагород тощо, за зайняті призові місця;; 

 
- збірки власних творів та/або престижне видання, у якому опубліковані власні 

твори; 

6.3) для кандидата у сфері фізичної культури та спорту: 

- копію свідоцтва про народження (паспорт);  
- копію картки фізичної особи-платника податків (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової 

служби і мають відмітку у паспорті).  
- копії дипломів, почесних грамот та інших нагород тощо, за зайняті призові місця;; 

 
- копії  посвідчень  майстра,  або  кандидата  в  майстри,  спорту,  розрядної 

книжки тощо.  
7. Комісією до розгляду не приймаються документи з недоліками (які не 

відповідають вимогам, зазначені п.6 цього Положення), про що зазначаються у протоколі 

засідання Комісії. Зазначені документи протягом 5 днів повертаються особам, що їх 

направили з поясненнями та рекомендаціями щодо усунення недоліків.  
9. Не висуваються на здобуття стипендії особи, які є стипендіатами більш високого 

рівня (обласного, всеукраїнського).  
10. Для призначення міської стипендії у кожному наступному році документи 

подаються до Комісії до 01 грудня поточного року. Для призначення міської стипендії за 
2020 рік документи надаються до Комісії до 21.02.2020 року.  

11. За результатами конкурсу Комісія виносить свої пропозиції щодо кандидатів на 
призначення стипендії міського голови та надає їх до Управління сім’ї, молоді та спорту у 

формі протоколу.  
12. На підставі протоколу Комісії Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради, 

відділ культури міської ради, відділ освіти міської ради готує проект розпорядження 

міського голови про призначення стипендії міського голови та дає на затвердження 
міському голові.  

13.Стипендія виплачується на підставі розпорядження міського голови протягом 

року.  
14. Виплата стипендії припиняється на підставі розпорядженням міського голови, у 

разі переїзду стипендіата до іншого міста, про що стипендіат повинен повідомити комісію  
у двотижневий строк, письмово. У разі закінчення строку виплат міської стипендії окреме 
розпорядження не приймається.  

15. Стипендія виплачується у межах бюджетних асигнувань, передбачених у 
міському бюджеті на відповідний рік. 

 
 
 
 

Секретар міської ради І.Сущенко 



   Додаток 2 
до рішення міської ради 

від 22.01.2020 №7/73-13  
                                                                                                                                

 

СКЛАД 

комісії з визначення кандидатів на отримання  
міської стипендії для обдарованої молоді м.Покровська у сфері освіти, культури, 

фізичної культурі та спорту 
 

 

Олехнович  
Олена Олександрівна 

 

 

 Голова комісії, заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради; 

 

Файнвейць  
Ірина Ігорівна 

 

секретар комісії, спеціаліст 1 категорії  
сектору по фізичній культурі та спорту 
Управління сім’ї, молоді та спорту міської   
ради 

 

 

Члени комісії 
 

 

Голуб 

Марина Олександрівна 

 

 

Начальник відділу освіти міської ради; 

 

Ветошко  
Оксана Владимировна 

 

Головний редактор регіональної газети «Маяк»; 
(за узгодженням); 

 

Штурхецька 

Яна Вікторівна 

 

Начальник сектору у справах сім’ї 

та молоді Управління сім’ї, молоді та спорту 

міської ради 

 

Тумасова 

Кристина Львівна 

 

Начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради; 

 

Швайко 

Олександр Олександрович 

 

Начальник Управління сім’ї, молоді та 
спорту міської ради; 

 

Требушкін  
Олексій Валерійович 

 

Голова постійної комісії з питань освіти,  
      культури, духовності, молоді, фізкультури та 

  спорту (за узгодженням); 

 

Юркін  
Ігор Олександрович 

 

Директор ДЮСШ м.Покровськ 

 
 
 
 
 

 

Секретар міської ради І.Сущенко 



 Додаток 3 
до рішення міської ради  

 від 22.01.2020 №7/73-13 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з призначення кандидатів на отримання 

стипендії міського голови для обдарованої молоді м. Покровська у сфері освіти, 

культури, фізичної культурі та спорту 

 

1. Комісія з призначення стипендії міського голови «Обдаровані діти та молодь» 

(далі – комісія) є органом, створеним при міській раді, який розглядає надані документи 
кандидатів на призначення стипендії, та призначає стипендіатів.  

2.У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.  
3. Завданням комісії є розгляд наданих документів кандидатів на 

призначення стипендії.  
4. До складу комісії входять: заступник міського голови, з питань діяльності 

виконавчих органів ради за функціональним розподілом обов’язків (голова комісії),  
спеціаліст Управління сім’ї, молоді та спорту (секретар комісії), представники галузей 

освіти, культури і фізичної культури та спорту.  
5. Комісія відповідно покладених на неї завдань:  

5.1. Визначає кандидатів на призначення стипендії міського голови на 
підставі наданих документів.  

5.2. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та про прийняті 

рішення. 

6. Комісія має право:  
6.1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від державних 

органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання 

покладених на неї завдань.  
6.2. Запрошувати на свої засідання кандидатів на отримання стипендії та 

керівників: державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

навчальних закладів міста, громадських організацій, гуртків, спортивних секцій тощо, які 

висували кандидатів.  
6.3. Визначати кандидатів на позбавлення стипендії міського голови протягом року  

у випадку, якщо стипендіатами було вирішено припинити подальше навчання у сфері 
культури.  

7. Комісію очолює голова.  
8. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які 

проводяться у міру потреби, але не рідше двох разів на рік. Головне (підсумкове) 

засідання проходить у грудні Засідання комісії веде голова. Засідання комісії вважається 
правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина його складу.   

9. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос 

головуючого на засідання є вирішальним.  
10. Рішення  комісії  оформляється  протоколом,  який  підписує  голова  та 

секретар. 

11. Організаційне та технічне забезпечення діяльності ради здійснює міська 

рада. 
 
 
 
 

Секретар міської ради І.Сущенко 


