
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

сорок шостої сесії сьомого скликання 

 

 

21 грудня 2018 року № 387 

 

Про затвердження Програми 

„Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

у 2019 році“ 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“ (далі – 

Програма), що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

освіти, молоді та спорту міської ради (Коваленко Т.В.) та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення сорок шостої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

21 грудня 2018 року № 387 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

,,СТИПЕНДІЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБДАРОВАНИМ ДІТЯМ 

ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ У 2019 РОЦІ“ 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

м.Пирятин  



ЗМІСТ 

 

Вступ. 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

Розділ 2. Визначення мети Програми. 

Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми. 

Розділ 4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники. 

Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

 

Додатки:  

додаток 1. Паспорт Програми: 

додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми; 

додаток 3. Напрями діяльності та заходи Програми; 

додаток 4. Календарний план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 

 

Пріоритетна мета Пирятинської ОТГ – створити умови в закладах освіти 

для розвитку та самореалізації кожної особистості, що передбачено законами 

України  „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, „Про позашкільну 

освіту“, „Про місцеве самоврядування“, Статутом територіальної громади міста 

Пирятина, Указом Президента України від 4 липня 2005 року № 1013  „Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 

Україні“.  
У зв’язку з тим, що відсутня цілісна загальнодержавна система роботи з 

обдарованими дітьми та належне правове, фінансове, організаційне, науково-

методичне забезпечення, необхідно продовжити практику щодо  встановлення 

стипендій міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, щоб допомогти їм досягти високих результатів у сфері 

їх обдарованості, залучити підростаюче покоління до масового спорту, 

закріпити надбання обдарованих дітей у спорті,  покращити результати участі в 

конкурсі-захисті робіт учнів-членів Малої академії наук, олімпіадах різних 

рівнів, конкурсах, турнірах.  

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Найбільше успіхів можна досягти, якщо будуть висококваліфіковані 

кадри, здорові і фізично розвинуті працівники. На сьогодні відчувається 

дефіцит фахівців високого рівня в різних галузях, дефіцит талановитих й 

обдарованих працівників. Саме тому для розвитку інтелектуального потенціалу 

громади, популяризації здорового способу життя дедалі актуальнішою стає 

проблема визначення, навчання і розвитку обдарованих дітей. Також 

особливого значення набуває заохочення і підтримка обдарованих дітей, 

залучення їх до науково-дослідницької, творчої діяльності, занять спортом, 

запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої 

молоді, впровадження дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді  та 

популяризація її здобутків.  
Тому створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток 

обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, стало одним з 

пріоритетних соціальних завдань Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Розділ 2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є подальший розвиток системи виявлення та відбору 

обдарованої молоді; забезпечення економічних і соціальних гарантій 

самореалізації особистості; підтримка та стимулювання інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей та молоді. 

 

 



Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування Програми, строки та етапи виконання Програми 

 

Замовником Програми є виконавчий комітет Пирятинської міської ради, а 

координатором її виконання - заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який забезпечує координацію діяльності основних 

виконавців, виключаючи дублювання програмних заходів. 

Відповідальними за виконання Програми є основні її виконавці – відділ 

освіти, молоді та спорту міської ради, відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради. 

Відповідальні виконавці Програми забезпечують повне та якісне 

виконання заходів Програми, надаючи кожного півріччя звіти координатору 

Програми з відповідним висновком. 

Порядок висування претендентів для присудження стипендій, порядок 

фінансування видатків, пов’язаних з їх виплатою, визначено Положенням про 

стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Фінансування виконання Програми здійснюється з бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в межах асигнувань, передбачених по 

КТКВК 250404 „Інші видатки“. Для здійснення заходів Програми можуть 

залучатись інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. 

Програма передбачає проведення щомісячних видатків впродовж           

2019 року. 

 

Розділ 4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні 

показники 

 

Основними завданнями і заходами Програми є: 

1) забезпечення сприятливих умов для творчого, інтелектуального, 

духовного і фізичного розвитку обдарованої молоді ОТГ; 

2) розробка нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом 

створення науково-методичного супроводу розвитку ефективних систем 

виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді; 

3) залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з 

метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації; 

4) оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю; 

5) піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників; 

6)  координація діяльності органів місцевого самоврядування, закладів 

освіти, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої 

молоді; 

7) поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових 

педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді; 

8) створення діючої системи виявлення та відбору обдарованої молоді; 

9) оновлення змісту та створення особистісно орієнтованої системи 



роботи з обдарованими дітьми та молоддю; 

10)  впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і 

виховання обдарованої молоді; 

11)  підвищення рівня професійної компетенції педагогів, що працюють з 

обдарованою молоддю;  

12)  забезпечення соціально-правових гарантій обдарованій молоді, 

створення системи її морального і матеріального заохочення до навчання; 

13)  консолідація зусиль державних, громадських організацій, спрямована 

на виховання особистості, збереження багатовікових традицій і досвіду 

педагогічної громадськості міської об’єднаної територіальної громади. 

Реалізація Програми сприятиме: 

створенню діючої системи виявлення та відбору обдарованої молоді; 

оновленню змісту та створенню особистісно орієнтованої системи роботи 

з обдарованими дітьми та молоддю; 

впровадженню сучасних педагогічних технологій навчання і виховання 

обдарованої молоді; 

підвищенню рівня професійної компетенції педагогів, що працюють з 

обдарованою молоддю;  

забезпеченню соціально-правових гарантій обдарованій молоді, 

створенню системи її морального і матеріального заохочення до науково- 

дослідницької діяльності. 

Відповідно до Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням одинадцятої сесії міської ради від 30 червня 2016 року № 155, 

стипендії засновані в трьох номінаціях: освітня, спортивна та мистецька 

діяльність. На рік присуджується 15 стипендій, по п’ять у кожній номінації. 

Номінації мають обласний, національний та міжнародний рівні. 

Розмір стипендій у кожній номінації складає: 

1) обласний рівень: 

I місце - 500 грн./місяць; 

II місце - 400 грн./ місяць; 

III місце - 300 грн./місяць; 

2) національний рівень: 

I місце - 800 грн./місяць; 

II місце - 700 грн./ місяць; 

III місце - 600 грн./місяць; 

3) міжнародний рівень: 

I місце - 1100 грн./місяць; 

II місце - 1000 грн./ місяць; 

ІІ місце - 900 грн./місяць. 

Розрахунок максимального значення показника суми коштів, необхідних 

для виплати стипендій обдарованим дітям упродовж навчального періоду     

2019 року: 

3 (кількість номінацій) х 5 (кількість стипендій) х 800 (усереднений 

показник максимального розміру стипендій трьох рівнів) х 9 (кількість місяців 



навчального періоду) = 108000,0 грн.  

Розрахунок мінімального значення показника суми коштів, необхідних 

для виплати стипендій обдарованим дітям упродовж навчального періоду     

2019 року: 

3 (кількість номінацій) х 5 (кількість стипендій) х 600 (усереднений 

показник мінімального розміру стипендій трьох рівнів) х 9 (кількість місяців 

навчального періоду) = 81000,0 грн. 

Середнє значення результативного показника складає: 

108000,0 + 81000,0 = 94500,0 грн. 

 

Розділ 5. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме заступник міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Андрейщук Р.А.) та 

постійна комісія міської ради з питань  освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

Взаємодію між основними виконавцями Програми здійснює її 

координатор - заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради. 

Поточне управління реалізацією Програми здійснюють основні виконавці 

Програми.  

Відповідальні виконавці заходів Програми два рази на рік (за підсумками 

6 місяців і звітного року, а саме: 30 червня та 30 грудня) надають до відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради інформацію про 

результати виконання запланованих заходів для узагальнення, аналізу та 

коригування фінансування та пунктів Програми. 

Щорічно при формуванні бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на наступний рік основні виконавці Програми уточнюють кількість 

номінантів, їх рівень та місце в номінаціях для розрахунку витрат на програмні 

заходи. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту Т.В.Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Програми 

 

Паспорт  

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2019 році“ (далі – Програма) 

 

1.  Ініціатор розроблення програми Виконком Пирятинської міської ради 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 

26.11.2018 № 195 

3.  Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради  

4.  Співрозробник програми Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

5.  Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, молоді та спорту міської 

ради,  відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

6.  Учасники програми Заклади загальної середньої та 

позашкільної освіти, Пирятинська філія 

приватного вищого навчального закладу 

„Європейський університет“ 

7.  Термін реалізації програми 2019 рік  

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Бюджет міської ОТГ 

9.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

94,5 тис.грн. 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ  94,5 тис.грн. 

9.2 Коштів інших джерел  

Додаток 2  

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання Програми, 

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2019 рік   

Обсяг ресурсів усього (тис. 

грн), у тому числі: 

94,5   94,5 

кошти бюджету міської ОТГ 94,5   94,5 

кошти не бюджетних джерел     



Додаток 3  

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми  

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Відповідальн

ий 

виконавець 

заходу 

програми 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн, у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Виявлення 

та підтримка 

обдарованих 

дітей, 

стимулю-

вання 

творчості, 

навчання, 

наукової 

діяльності 

Присудження 

стипендій учням 5-

11 класів закладів 

загальної середньої 

освіти, вихованцям 

закладів 

позашкільної освіти 

Пирятинської 

міської ради віком 

до 18 років, 

студентам І - го 

курсу Пирятинської 

філії приватного 

вищого навчального 

закладу 

„Європейський 

університет“ віком 

до 18 років, які за 

минулий 

навчальний рік 

досягли високих 

результатів у 

навчанні і стали 

переможцями та 

призерами 

обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних 

олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, 

визначених 

Положенням про 

стипендії міської 

ради обдарованим 

дітям Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

Упродовж 

навчаль 

ного 

періоду 

Виконком 

міської 

ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

94,5 

 

Розмір 

стипендій в 

кожній з 

номінацій 

складає: 

1) обласний 

рівень: 

І місце - 500 

грн./місяць; 

ІІ місце - 400 

грн./місяць; 

ІІІ місце - 300 

грн./місяць; 

національний 

рівень: 

І місце - 800 

грн./місяць; 

ІІ місце - 700 

грн./місяць; 

ІІІ місце - 600 

грн./місяць; 

міжнародний 

рівень: 

І місце - 1100 

грн./місяць;  

ІІ місце - 1000 

грн./місяць; 

ІІІ місце - 900 

грн./місяць 

Створені 

умови для 

інтелектуально

го розвитку і 

творчої 

самореалізації 

учнів та 

вихованців; 

підвищено у 

школярів 

інтерес до 

знань, 

наукового 

пошуку, 

дослідницької 

роботи, до 

занять 

спортом, участі 

у конкурсах, 

олімпіадах,  

стипендії 

міської ради 

отримають 15 

дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

до Програми 

 

Календарний план Програми  
Пирятинська міська рада Полтавської області 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин 

 

Код відомчої класифікації _          02____ 

Код програмної класифікації  ____0211080___________ 

КЕКВ _____2730____________________ 

 
Рік Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

 

Затверджено на 2019  

рік тисяч гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, 

тисяч грн 

В т. ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету  

С
іч

ен
ь
 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р

ав
ен

ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о

в
те

н
ь
 

Л
и

с
то

п
ад

 

Г
р

у
д

ен
ь
 

1 Освітні 

заходи 

Рішення  

сорок шостої 

сесії 

Пирятинської 

міської ради 

сьомого 

скликання  

від 21.12.2018  

№ 387 

Виконком 

міської 

ради 

94,5 94,5 

1
0

 5
0
0
 

1
0

 5
0
0
 

1
0

 5
0
0
 

1
0

 5
0
0
 

1
0

 5
0
0
 

   

1
0

 5
0
0
 

1
0

 5
0
0
 

1
0

 5
0
0
 

1
0

 5
0
0
 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/кошти спеціального фонду) 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту Т.В.Коваленко 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 
21 грудня 2018 року 


