
 

ПОЛОЖЕННЯ 

  

про призначення стипендії  міського голови 

обдарованим дітям  навчальних закладів 

Глобинської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок призначення та виплати стипендії 

обдарованим дітям, учням 5-11 класів шкіл Глобинської міської ради . 

1.2. Щомісячна стипендія щороку призначається учням закладів освіти 

міської ради , які за підсумками навчального року претендують на 

нагородження похвальними листами та грамотами , переможцям міських, 

районних інтелектуальних конкурсів, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних 

олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів  

протягом навчального року.  

2. Основні завдання.  

2.1 . Стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді. 

2.2. Підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення базових, 

спеціальних та фахових дисциплін,  участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах з 

базових дисциплін.  

3. Порядок надання стипендії.  

3.1.   Визначення стипендіатів проводиться на конкурсній основі 

3.2. Для організації роботи з розгляду,  відбору кандидатів для 

нагородження стипендіями наказом відділу освіти утворюється конкурсна 

комісія. 

3.3. Комісія щодо прийняття рішення про призначення стипендії проводить  

засідання щороку до 10 червня . 

3.4. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується  всіма 

присутніми членами комісії. 

3.5. Стипендія призначається розпорядженням міського голови за 

поданням конкурсної комісії і  виплачуватиметься щомісячно протягом 

навчального року ( з вересня по травень)  у розмірі 300 грн. 

4. Порядок висування кандидатів. 

4.1. Кандидатури учнів для призначення стипендії подаються закладами 

освіти  Глобинської міської ради за рішеннями педагогічних рад  . 

4.2. До листа-клопотання про призначення стипендії додаються такі 

документи: 



- копія свідоцтва про народження; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- витяг із засідання педагогічної ради навчального закладу; 

- копії дипломів, грамот та інших відзнак, які засвідчують перемогу учня-

кандидата в міських, районних турнірах, обласних, Всеукраїнських і 

Міжнародних олімпіадах з базових дисциплін та Всеукраїнських і Міжнародних 

конкурсах протягом навчального року; 

- з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних» згода 

батьків претендента на стипендію про обробку персональних даних.  

4.3. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендії подаються 

комісії до 31 травня  щорічно. 

5. Джерела фінансування.  

        Виплата щомісячної стипендії обдарованим і талановитим учням 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


