
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

___ сесія 8-го скликання

РІШЕННЯ

________                               Мукачево               №____

Про затвердження Положення про щомісячні стипендії Мукачівської 
міської ради у галузі культури для обдарованих і талановитих дітей та 
молоді Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція)

З метою підтримки та стимулювання обдарованих і талановитих дітей та 
молоді Мукачівської міської територіальної громади, подальшого розвитку їх 
творчого потенціалу, відповідно до Законів України «Про культуру», «Про 
освіту», «Про позашкільну освіту», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань гуманітарної політики (протокол №__ від  ______р.), керуючись ст. 25, 
ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Мукачівська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської 
ради у галузі культури для обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської територіальної громади у новій редакції, згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 3 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2020 року № 54 «Про 
затвердження Положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради у 
галузі культури для обдарованих і талановитих дітей та молоді Мукачівської 
міської територіальної громади (нова редакція)». 
      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради                    
В. Іванчо та постійну комісію з питань  гуманітарної політики.

Міський голова                                                                               А.БАЛОГА



Додаток
до рішення __сесії 
Мукачівської міської ради                       
8 скликання
__________р. № __

ПОЛОЖЕННЯ
про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради у галузі культури 

для обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської територіальної громади 

(нова редакція) 

 І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати щомісячних 
стипендій Мукачівської міської ради у галузі культури для обдарованих і 
талановитих дітей та молоді Мукачівської міської територіальної громади (далі 
- стипендії).

1.2. Стипендії призначаються відповідно до рішення Мукачівської міської 
ради обдарованим і талановитим дітям та молоді Мукачівської міської 
територіальної громади, з метою їх подальшої підтримки, стимулювання та 
розвитку їхніх творчих здібностей і талантів.

ІІ. Умови призначення стипендій та вимоги до претендентів

2.1. Стипендії призначаються учням дитячих мистецьких шкіл та клубних 
закладів Мукачівської міської територіальної громади за високі творчі 
здобутки, досягнення у навчанні, за призові місця в культурно-мистецьких 
конкурсах, фестивалях, творчих олімпіадах усіх рівнів (обласних, 
міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних).

2.2.  Стипендії призначаються терміном на один навчальний рік з 1 вересня 
по 31 травня.

2.3. Розмір стипендії затверджується щорічно сесією Мукачівської міської 
ради у межах асигнувань, передбачених на реалізацію Програми розвитку 
культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади.

2.4. Список обдарованих і талановитих дітей та молоді Мукачівської 
міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської міської ради у 
галузі культури на відповідний навчальний рік (далі - стипендіати) 
затверджується сесією Мукачівської міської ради.

2.5. Стипендії призначаються за досягнення у попередньому навчальному 
році за поданням адміністрацій закладів культури і мистецтв не пізніше 20 
червня поточного року. До подання додається характеристика на претендента 
із зазначенням конкретних здобутків, що стали підставою для призначення 
стипендії, а також копії грамот, дипломів тощо.



2.6. Кандидатури стипендіатів обговорюються та затверджуються на 
рейтинговій основі радою відділу культури та молодіжної політики управління 
освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради до 01  липня 
поточного року.

2.7. Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради на підставі Протоколу ради відділу культури та молодіжної політики 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
розробляє проєкт рішення та виносить його на розгляд профільної комісії для 
подальшого затвердження на сесії Мукачівської міської ради.

2.8. У разі вибуття стипендіата за межі Мукачівської міської територіальної 
громади на постійне місце проживання або на навчання, адміністрації закладів 
культури і мистецтв у 10-денний термін інформують про це управління освіти, 
культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

ІІІ. Дострокове припинення виплати стипендії

3.2.  Підставами для дострокового припинення виплати стипендії є:
3.2.1. виїзд стипендіата за межі Мукачівської міської територіальної 

громади на постійне місце проживання або на навчання;
3.2.2. притягнення до адміністративної відповідальності, набуття законної 

сили вироку суду про притягнення стипендіата до кримінальної 
відповідальності;

3.2.3. смерть стипендіата;
3.2.4. письмова відмова стипендіата від отримання стипендії.
3.3. У разі виникнення підстав для припинення виплати стипендії, рішення 

про припинення виплати стипендії та призначення стипендії іншому 
претенденту згідно рейтингу за результатами попереднього навчального року 
приймає Мукачівська міська рада з попереднім обговоренням на засіданні ради 
відділу культури та молодіжної політики управління освіти, культури, молоді 
та спорту Мукачівської міської ради.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. Координацію роботи з призначення та виплати стипендії проводить 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради.

4.2. Виплати стипендій здійснює централізована бухгалтерія управління 
освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради у межах 
асигнувань, виділених на Програму розвитку культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік.

Секретар міської ради                 Я. ЧУБИРКО


