
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії восьмого скликання  

 
 
30 червня 2021 року № 526 
 
Про внесення змін до Положення про  
стипендії міської ради  обдарованим дітям  
Пирятинської міської            територіальної громади 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, з метою підтримки обдарованих дітей, які навчаються та виховуються 
в закладах освіти Пирятинської міської ради, враховуючи висновки постійної 
комісії з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту та гендерної рівності, службовий лист відділу освіти, молоді та спорту 
міської ради від 03.06.2021 № 462, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям 
Пирятинської міської територіальної громади, затвердженого рішенням десятої 
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року 
№417, виклавши Положення в новій редакції, що додається. 

 
 

 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення 

„Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради обдарованим 
дітям Пирятинської міської  територіальної громади“ 

 
Проєкт рішення сесії міської ради підготовлено з метою вдосконалення 

системи фінансування видатків, пов`язаних з виплатою Стипендій. 
Прийняття рішення дозволить відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради здійснювати щомісячну 
виплату стипендій відповідно до розпорядження міського голови. 

 

 
 
Начальник відділу освіти,  
молоді та спорту міської ради Наталія ШЕРЗОЙ 

 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Рішення дванадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
30 червня 2021 року № 526 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 
територіальної громади  

(нова редакція) 
 

1. Загальні положення 
1.1. Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

територіальної громади (далі – Стипендії) засновуються з метою виявлення та 
підтримки обдарованих дітей, стимулювання навчання, наукової діяльності, 
творчості та засвідчення їх особистих досягнень у таких номінаціях: освітня, 
спортивна та мистецька діяльність. На рік присуджується 15 стипендій,  по п’ять 
у кожній номінації. Розмір стипендії залежить від досягнень дитини на 
обласному, національному та міжнародному рівнях. 

1.2. Стипендії присуджуються за особисті досягнення обдарованим дітям, 
які є учнями 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованцями 
закладів позашкільної освіти Пирятинської міської ради віком до 18 років, 
студентами Пирятинської філії приватного вищого навчального закладу 
„Європейський університет“ та Відокремленого структурного підрозділу 
„Березоворудський фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії“ 
віком до 18 років, які за минулий навчальний рік: 

1) на обласному рівні: 
а) досягли високих результатів у навчанні і стали переможцями та 

призерами: 
III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів; 
ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; 
б) досягли високої майстерності і стали переможцями та призерами 

юнацьких чемпіонатів області, обласної спартакіади, гімназіади школярів; 
в) досягли високого рівня виконавської майстерності і стали переможцями 

та призерами: 
обласного конкурсу „Юний віртуоз Полтавщини“; 
обласного конкурсу „Джерела надії“ (номінація „Сольне виконання“);  
обласного конкурсу з образотворчого мистецтва „Барвисте перевесло“; 
серед вихованців закладів позашкільної освіти; 
обласного конкурсу образотворчого та декоративно-прикладного 



мистецтва „Світ навколо нас“ творчості учнів початкових класів спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання);  

обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 
мистецтва „Знай і люби свій рідний край“; 

обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності учнів закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка“; 

обласного конкурсу читців „Тарасовими шляхами“; 
обласної туристської спартакіади учнівської молоді Полтавщини; 
2) на національному рівні: 
а) досягли високих результатів у навчанні і стали переможцями та 

призерами: 
ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів; 
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України; 
II національного етапу міжнародних наукових конкурсів „Intel-Еко 

Україна“ та „Intel-Техно Україна“; 
фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 
IV (підсумкового) етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика; 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 

молоді ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!“; 
б) досягли високої майстерності і стали чемпіонами або призерами 

офіційних всеукраїнських спортивних змагань: 
юнацьких чемпіонатів України; 
спартакіад, гімназіади школярів України;  юнацьких ігор України; 
в) досягли високого рівня виконавської майстерності і стали переможцями 

та лауреатами: 
IV етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості „Об’єднаймося ж, 

брати мої“; 
Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“; 
Всеукраїнського конкурсу-огляду юних піаністів ім. Олени Вериківської  

(м.Київ); 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на народних музичних 

інструментах „Провесінь“ (м. Кіровоград); 
Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу „Полтавська битва“ 

виконавського мистецтва гри на духових та ударних інструментах учнів та 
викладачів ПСМНЗ (ШЕВ) (м. Полтава); 

Всеукраїнського відкритого конкурсу бандуристів ім. В. Кабачка учнів 
ПСМНЗ (ШЕВ), ССМШ та студентів вищих мистецьких навчальних закладів I-
II рівнів акредитації (м. Полтава); 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Барви Полтави“ виконавської 
майстерності гри на народних інструментах учнів та викладачів мистецьких 
шкіл; 



Всеукраїнського огляду-конкурсу юних бандуристів „Кобзарська юнь 
України“ (м.Чернігів); 

3) на міжнародному рівні: 
а) досягли найкращих результатів у навчанні і стали переможцями та 

призерами міжнародних олімпіад школярів та Всесвітньої олімпіади з 
робототехніки; 

б) досягли найвищої майстерності і стали переможцями та призерами 
чемпіонатів та першостей Європи, ЄОФ та Європейської гімназіади, юнацьких 
чемпіонатів світу та олімпійських ігор; 

в) досягли найвищого рівня виконавської майстерності і стали 
переможцями та лауреатами офіційних міжнародних конкурсів, зокрема 
міжнародного конкурсу малюнка „Ілюстрація до народної казки“ (м.Херсон). 

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. 
 

2. Порядок визначення претендентів на Стипендію 
2.1. Для організації роботи з розгляду, відбору та висунення кандидатів 

на Стипендію створюється комісія з присудження стипендії міської ради 
обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади  (далі – 
Комісія), персональний склад якої затверджується розпорядженням міського                   
голови. 

2.2. Комісія зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до засідання надати 
інформацію в заклади освіти про відбір кандидатів для присудження стипендій. 

2.3. Комісія проводить засідання до 01 вересня поточного року щорічно. 
2.4. Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш 

як дві третини її складу. 
2.5. При наявності переможців та призерів різних рівнів Стипендії 

присуджуються, починаючи з найвищого рівня. Якщо декілька номінантів посіли 
однакове місце на змаганнях чи конкурсах одного рівня, всім присуджуються 
стипендії однакового розміру, який відповідає зайнятому місцю. 

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. 

2.6. За умови відсутності п`яти стипендіатів в одній із номінацій, 
кількість стипендіатів збільшується в іншій номінації, не перевищуючи загальну 
кількість 15 стипендій на рік. 

2.7. Рішення про присудження Стипендії приймається відкритим 
голосуванням більшістю голосів членів Комісії. 

2.8. Засідання Комісії протоколюється. На підставі протоколу міський 
голова видає розпорядження про призначення та виплату Стипендій. 
 



3. Порядок висування претендентів для присудження Стипендій 
3.1. Кандидатури для присудження Стипендії можуть висувати: 
відділ освіти, молоді та спорту міської ради;  
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини; 
заклади загальної середньої та позашкільної освіти міської ради; 
Пирятинська школа мистецтв; 
Пирятинська філія приватного вищого навчального закладу 

„Європейський університет“; 
Відокремлений структурний підрозділ „Березоворудський фаховий 

коледж Полтавської державної аграрної академії“. 
3.2. Для подання пропозицій про присудження Стипендій до виконкому 

Пирятинської міської ради подаються наступні документи: 
клопотання керівника закладу, установи, відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради, Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини на 
ім’я міського голови                       про висування кандидата на присудження Стипендії; 

детальна характеристика кандидата на присудження Стипендії, у якій 
висвітлюються його досягнення та зазначається його керівник; 

копії дипломів, грамот, які засвідчують досягнення кандидата на 
присудження Стипендії; 

копія свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата; 
копія довідки про присвоєння кандидатові ідентифікаційного коду. 
3.3. Пропозиції щодо кандидатур на присудження Стипендій подаються  

Комісії щороку до 01 серпня. 
 

4. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Стипендій 
4.1. Виплата Стипендій здійснюється за рахунок коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади. 
4.2. Розмір Стипендій у кожній з номінацій складає: 
1) обласний рівень: 
перше місце – 500 гривень на місяць;  
друге місце – 400 гривень на місяць;  
третє місце – 300 гривень на місяць; 
2) національний рівень: 
перше місце – 800 гривень на місяць;  
друге місце – 700 гривень на місяць;  
третє місце – 600 гривень на місяць; 
3) міжнародний рівень: 
перше місце – 1100 гривень на місяць;  
друге місце – 1000 гривень на місяць;  
третє місце – 900 гривень на місяць. 
4.3. Щомісячну виплату Стипендій здійснює відділ бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого комітету Пирятинської міської ради 
відповідно до розпорядження міського голови. 

 
Секретар міської ради Cергій ПАЗЮК 


