
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

6 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021          Мукачево №260

Про затвердження  Положення про щомісячні стипендії Мукачівської
міської ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді Мукачівської

міської  територіальної громади (нова редакція)

З метою створення умов для реалізації здібностей обдарованих дітей,
подальшого розвитку їх інтелектуального та творчого потенціалу, надання
системної підтримки обдарованій молоді, відповідно до Законів України “Про
освіту”,  “Про фізичну культуру і спорт”,  враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №5 від  24.03.2021 р.),
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики
(протокол №4 від  23.03.2021 р.),  керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,  Мукачівська міська рада
вирішила:

1. Затвердити  Положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської
ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді  Мукачівської міської
територіальної громади (нова редакція) (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Мукачівської міської
ради 82 сесії 7-го скликання від 20 серпня 2020 р. № 1993 “Про  затвердження
Положення про щомісячні стипендії  Мукачівської міської ради для
обдарованої і талановитої учнівської молоді  Мукачівської міської об'єднаної
територіальної громади”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради
Кришінець-Андялошій К. та постійну депутатську комісію з питань
гуманітарної політики.

Міський голова                                                                         А.БАЛОГА



Додаток 1 до рішення
6 сесії 8-го скликання
Мукачівської міської ради
25.03.2021 р. № 260

ПОЛОЖЕННЯ
про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради
для обдарованої і талановитої учнівської молоді

Мукачівської міської територіальної громади

І.Загальні положення

1.1.  Стипендії Мукачівської міської ради для обдарованої і талановитої
учнівської  молоді Мукачівської міської територіальної громади призначаються
відповідно до рішення Мукачівської міської ради з метою їх подальшої
підтримки, стимулювання та розвитку їхніх здібностей і талантів.

1.2. Мукачівська міська рада (далі міська рада)  в межах кошторисних
видатків, передбачених на відповідний бюджетний період, призначає стипендії
учням закладів загальної середньої освіти та  позашкільної освіти, членам
громадських об'єднань, спортивних клубів, які мають високі досягнення в
навчанні, спорті, мистецтві, беруть активну участь у громадському житті
закладу освіти та територіальної громади, а саме:

- за досягнення в навчальній, науково-дослідницькій діяльності та
досягнення в галузі мистецтва;

- за досягнення в галузі спорту.
1.3. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних

стипендій, виплачується одна  більша за розміром.

ІІ. Умови та порядок призначення стипендій

2.1.  Стипендії міської ради призначаються терміном на один навчальний
рік з 1 вересня по 31травня.

2.2. Стипендії призначаються учням закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, які є призерами ІІІ та IV етапів  Всеукраїнських
учнівських олімпіад, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, міжнародних
конкурсів та інтелектуальних турнірів, спортивних змагань, досягли високих
результатів на офіційних першостях, турнірах, чемпіонатах тощо, беруть
активну участь в органах учнівського самоврядування, громадському житті
закладів освіти та територіальної громади.

2.3. Розмір стипендії затверджується щорічно сесією міської ради у межах
асигнувань, передбачених на реалізацію “Програми розвитку освіти
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки”, затвердженої
рішенням 3 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від



22.12.2020 № 104.
2.4. Стипендії призначаються за досягнення за попередній навчальний рік 

за поданням закладів загальної середньої освіти та  позашкільної освіти, 
спортивних клубів, федерації, громадських об'єднань не пізніше 25 серпня 
поточного року. До подання додається   характеристика на претендента із 
зазначенням конкретних здобутків, що стали підставою для призначення 
стипендії, копії грамот, дипломів.

2.5. У 10-ти денний термін після закінчення терміну подання, на засіданні 
колегії управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради обговорюються та затверджуються на рейтинговій основі кандидатури 
стипендіатів. 

2.6. Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради розробляє проект рішень та виносить його на розгляд профільної 
депутатської комісії  з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
      2.7. У разі вибуття учня, якому призначено стипендію, за межі Мукачівської 
міської територіальної громади на постійне місце проживання і/або навчання, 
адміністрації закладів загальної середньої та позашкільної освіти, громадських 
об'єднань, спортивних клубів, у 10-ти денний термін інформують  управління 
освіти, культури, молоді та спорту   Мукачівської міської ради.
      2.8.  Підставами для дострокового припинення виплати стипендії є:

2.8.1. виїзд учня, якому призначено стипендію, за межі Мукачівської 
міської територіальної громади на постійне місце проживання і/або навчання;

2.8.2. притягнення до адміністративної відповідальності, набуття 
законної сили вироку суду про притягнення стипендіата до кримінальної 
відповідальності;
                2.8.3. смерть стипендіата;
                2.8.4. письмова відмова стипендіата від отримання стипендії.

2.9. У разі виникнення підстав для припинення виплати стипендії, рішення 
про припинення виплати стипендії та призначення стипендії іншому учневі 
згідно рейтингу за результатами попереднього навчального року приймає 
міська рада з попереднім обговоренням на засіданні колегії управління освіти, 
культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

Секретар міської ради          Я.ЧУБИРКО
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