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6 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021          Мукачево №261

Про внесення змін до рішення 82 сесії 7-го скликання Мукачівської міської
ради  від 20.08.2020 № 1994

З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих  учнів
закладів загальної середньої та позашкільної освіти Мукачівської міської
територіальної громади, подальшого розвитку їх інтелектуального та творчого
потенціалу, враховуючи високі результати в навчанні, успіхи в галузі фізичної
культури і спорту, галузі мистецтва, на підставі Положення про щомісячні
стипендії Мукачівської міської ради для обдарованої і талановитої учнівської
молоді Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція),
затвердженого рішенням 6 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від
25.03.2021 р. № 260, відповідно до  законів України “Про освіту”, “Про повну
загальну середню освіту”, “Про фізичну культуру і спорт”, “Програми розвитку
освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки”,
затвердженої  рішенням 3 позачергової  сесії 8-го скликання Мукачівської
міської ради 22.12.2020 № 104, , 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 ст. 25 ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення 82 сесії 7-го скликання Мукачівської міської
ради від 20 серпня 2020 року №1994 “Про  затвердження списку обдарованої і
талановитої учнівської молоді  Мукачівської міської об'єднаної територіальної
громади, стипендіатів Мукачівської міської ради на 2020-2021 навчальний рік”,
а саме: словосполучення “Мукачівська міська об'єднана територіальна
громада” замінити на словосполучення наступного змісту “Мукачівська міська
територіальна громада”.

2. Пункт 1 рішення   викласти в наступній редакції:
“1. Затвердити список обдарованої і талановитої учнівської молоді закладів

загальної середньої та позашкільної освіти Мукачівської міської територіальної
громади, стипендіатів Мукачівської міської ради на 2020-2021 навчальний рік
для виплати щомісячних стипендій у розмірі 1 500,00 (одна тисяча п'ятсот )
гривень, згідно додатків 1 та 2 до цього рішення”.



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


