
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

  РІШЕННЯ                   
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

 

28 вересня 2016 року  № 226 

        № 

 

Про внесення змін та доповнень до  

Положення  про стипендії міської ради  

обдарованим дітям Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, за рекомендаціями комісії з присудження стипендій міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та  

висновками постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, з метою підтримки 

обдарованих дітей, які навчаються та виховуються в навчальних закладах 

Пирятинської міської ради, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до пункту 1.2 розділу 1 „Загальні положення“, виклавши 

перший абзац цього пункту у такій редакції: 

„1.2. Стипендії присуджуються за особисті досягнення обдарованим 

дітям, які є учнями 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

вихованцями позашкільних навчальних закладів Пирятинської міської ради 

віком до 18 років, студентами Пирятинської філії приватного вищого 

навчального закладу „Європейський університет“ віком до 18 років, які за 

минулий навчальний рік:“  

2. Доповнити розділ 1 „Загальні положення“ пунктами 1.3 та 1.4 такого 

змісту: 

„1.3. Стипендії міської ради не призначаються творчим колективам, 

спортивним командам, танцювальним гуртам, тим учням, які є стипендіатами  

більш високого рівня (обласного, всеукраїнського, нагороджені стипендією 

Президента України або Кабінету Міністрів України). 

 1.4. Стипендії виплачуються щомісячно впродовж одного навчального 

року з 01 вересня до 30 травня.“ 

 



3. Внести зміни до пункту 2.6. розділу 2 „Порядок визначення 

претендентів на Стипендію“, доповнивши його таким абзацем: 

„У випадку наявності двох і більше претендентів на одну із стипендій, 

перевага надається претендентові, який має у цій же номінації додаткові 

досягнення вищого рівня, ніж у конкурента.“ 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., секретаря 

міської ради Чайку Т.Г. та на голову постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту Горбачова О.В. 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 


