
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 18/40-22 

м.Бурштин 

 

Про  затвердження Положення про стипендію 

Бурштинської міської ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей Бурштинської територіальної 

громади у новій редакції 
 

 

Відповідно до статей 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», на виконання Програми розвитку освіти Бурштинської територіальної громади  на 

2021-2025 рр., затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 року № 10/2-20 та з 

метою підтримки обдарованих, талановитих учнів закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської ТГ, стимулювання творчих та навчальних досягнень, міська рада  

 

вирішила: 
 

1. Затвердити Положення про стипендію Бурштинської міської ради в галузі освіти 

для обдарованих дітей Бурштинської територіальної громади у новій редакції (додається). 

2. Рішення міської ради від 28.11.2018 року № 06/62-18 вважати таким, що втратило 

чинність. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

    Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення Бурштинської міської ради  

від 25.11.2022 № 18/40-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про стипендію Бурштинської міської ради 

в галузі освіти для обдарованих дітей  

Бурштинської територіальної громади 
 

(Нова редакція) 
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І. Загальні положення 
 

1.1. Положення про стипендію Бурштинської міської ради в галузі освіти 

для обдарованих дітей Бурштинської територіальної громади (далі – 

Положення)визначає порядок призначення та виплати стипендії обдарованим 

дітям Бурштинської територіальної громади за особисті досягнення у сфері 

освіти. 

1.2. Стипендія Бурштинської міської ради в галузі освіти для обдарованих 

дітей Бурштинської територіальної громади (далі – Стипендія) запроваджена 

з метою розкриття творчого потенціалу учнів, підтримки і стимулювання 

талановитої учнівської молоді Бурштинської територіальної громади.  

1.3. Стипендія є видом грошової винагороди для учнів закладів загальної 

середньої освіти, які протягом навчального року особливо відзначилися в 

навчальній, науково-дослідницькій, творчій, спортивній діяльності. 

1.4. Стипендією нагороджуються учні закладів загальної середньої освіти, 

підпорядкованих відділу освіти і науки Бурштинської міської ради.  

 

ІІ. Визначення кандидатів  на нагородження стипендією 

Бурштинської міської ради 
 

2.1. Кандидатами на нагородження Стипендією можуть бути  учні закладів 

загальної середньої освіти громади, які мають високий та достатній рівень 

навчальних та творчих досягнень і виявили особливі успіхи: 

2.1.1. у навчальній та науково-дослідницькій діяльності: 

- стали переможцямичи призерами міжнародних і всеукраїнських 

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

проводяться Міністерством освіти і науки України; 

- стали переможцямичи призерами Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

- мають публікації у наукових фахових виданнях; 
 

2.1.2. у музичній, образотворчій та інших видах творчої діяльності:  

- стали переможцями чи лауреатами міжнародних і всеукраїнських 

конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які мають офіційний статус 

заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України; 
 

2.1.3. у спортивній діяльності:  

- стали переможцями та призерами міжнародних і всеукраїнських 

чемпіонатів, турнірів, змагань, що мають офіційний статус і проводяться 

Міністерством освіти і науки України; 

 

2.2. Пропозиції щодо кандидатів на нагородження Стипендією вносять 

заклади загальної середньої освіти шляхом подання клопотання до відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради щорічно не пізніше 1 серпня. До 

клопотання додаютьсятакі документи: 

- розгорнута характеристика кандидата на присудження Стипендії, у якій 

висвітлюються його досягнення за відповідний навчальний рік, за підписом 

керівника закладу освіти, де навчається кандидат, з обов’язковою 



інформацією про претендента: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

домашня адреса, телефон, відомості про законного представника 

неповнолітнього кандидата; 

- копія свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на 

стипендію; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

- копії нагород (дипломи, сертифікати, грамоти),які засвідчують 

перемогу учня-кандидата на стипендію у предметних олімпіадах, 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, міжнародних конкурсах, турнірахтощо, або 

підтвердження публікацій у наукових фахових виданнях.  

- інші документи, які підтверджують досягнення учня-кандидата на 

призначення стипендії. 

2.3. Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради здійснює перевірку 

документів на відповідність критеріям, визначеним пунктом 2.1 цього 

Положення, та готує узагальнений список кандидатів на призначення 

Стипендії. 

2.4. Список стипендіатів затверджується рішенням виконавчого комітету за 

поданням відділу освіти і науки. 

2.5. Виплата Стипендії здійснюється на підставі наказу відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради. 

2.6. Стипендіат одночасно може бути нагороджений лише однією 

Стипендією. 

2.7. Випускники закладів загальної середньої освіти, які закінчують заклад 

освіти в поточному році, мають право на отримання стипендії, якщо їх 

досягнення, зазначені в п. 2.1. цього Положення, встановлено в поточному 

навчальному році. 

2.8. Стипендія призначається на 9 місяців з вересня по травень наступного  

навчального року, що слідує за навчальним роком, у якому були встановлені 

високі досягнення обдарованих учнів. 

2.9.  Стипендія виплачується у розмірі 3000 грн. 

 

ІІІ. Фінансування та порядок виплати Стипендії 
 

3.1. Інформація про осіб, яким призначено Стипендією, оголошується в 

урочистій обстановці. Список стипендіатів оприлюднюється у засобах 

масової інформації чи на Інтернет-ресурсах. 

3.2. Отримувачем Стипендії є неповнолітня особа у разі наявності у неї 

ідентифікаційного коду та банківського рахунка, або ж їїзаконний  

представник. 

3.3. Виплата Стипендії нагородженим особам здійснюється через 

централізовану бухгалтерію відділу освіти і науки міської ради.  

3.4. У разі вибуття учня, якому призначено стипендію, за межі Бурштинської 

територіальної громади на постійне місце проживання і/або навчання 

адміністрації закладів загальної середньої освіти у 10-денний термін 

інформують  відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 



3.5. Виплату стипендії може бути припинено рішенням виконавчого комітету 

міської ради за поданням відділу освіти і науки міської ради за наявності 

таких підстав: 

- виїзд учня, якому призначено стипендію, за межі Бурштинської 

територіальної громади на постійне місце проживання і/або навчання, окрім 

випадків, коли це стосується випускника ЗЗСО, якому призначено стипендію 

за досягнення у попередньому навчальному році; 

- притягнення до адміністративної відповідальності, набуття законної сили 

вироку суду про притягнення стипендіата до кримінальної відповідальності; 

- смерть стипендіата; 

- письмова відмова стипендіата або його законного представника від 

отримання стипендії. 

3.6. Кошти для виплати Стипендії передбачаються щорічно в розділі 

«Обдаровані діти» Програми розвитку освіти Бурштинської територіальної 

громади. 

 

 
 


