
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 25 січня 2022 року                                                                                    № 28 

 

 

Про іменні стипендії  

міського голови 

 
Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1 пункту «а» 

частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, підпунктом 9 статті 9 Закону України “Про основні засади 

молодіжної політики”, з метою сприяння творчому розвитку обдарованої 

молоді Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Положення про порядок призначення іменних стипендій 

міського голови для обдарованої і талановитої молоді в новій редакції 

(додається).  

 

2. Встановити з 01 січня 2022 року розмір іменних стипендій: 

1) для студентів закладів фахової передвищої освіти у розмірі        

1000,0 грн (одна тисяча гривень 00 коп.) – три стипендії; 

2)  для студентів закладів вищої освіти у розмірі 1300,0 грн (одна 

тисяча триста гривень 00 коп.) – три стипендії. 

 

3. Іменні стипендії міського голови виплачувати за рахунок коштів, 

передбачених у бюджеті Кропивницької міської територіальної громади 

управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради, за кодом 

програмної класифікації видатків 1113133 “Інші заходи та заклади 

молодіжної політики”. 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 08 січня 2019 року № 7 «Про іменні 

стипендії міського голови». 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Катерина Черкасська 35 83 12 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

25 січня 2022 року № 28 

        

  

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок призначення іменних стипендій 

міського голови для обдарованої і талановитої молоді 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. З метою розвитку умов для розвитку, підтримки талановитої 

молоді, стимулювання активної діяльності, морального і матеріального 

заохочення, для досягнення високих результатів міська рада призначає іменні 

стипендії міського голови для обдарованої і талановитої молоді 

Кропивницького (далі – іменні стипендії). 

Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати 

іменних стипендій. 

Іменні стипендії мають право отримувати громадяни України віком від 

14 до 35 років (молодь), які мешкають в місті Кропивницькому та навчаються 

на денній формі навчання у закладах фахової передвищої, вищої освіти. 

 

1.2. Іменні стипендії призначаються студентам закладів фахової 

передвищої та вищої освіти з урахуванням:  

відмінного навчання; 

перемог на всеукраїнських студентських олімпіадах, участі у 

міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях і семінарах; 

здобутків у технічній творчості, науково-дослідницькій діяльності, 

інженерії, робототехніці, галузі інформаційних систем і технологій (авторські 

розробки, раціоналізаторські пропозиції, участь у роботі над розробкою 

актуальних наукових проблем); 

здобуття звання лауреата (переможця, дипломанта) на всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах мистецького 

спрямування. 

 

1.3. Протягом навчального року встановлюється шість стипендій: 

три стипендії для студентів закладів фахової передвищої освіти; 

три стипендії для студентів закладів вищої освіти. 

 

1.4. Оголошення про початок приймання документів та результати 

відбору кандидатур публікуються на офіційному вебсайті Кропивницької 

міської ради та у засобах масової інформації. 
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ІІ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ 

 

2.1. Для конкурсного відбору кандидатур на отримання стипендії 

створюється комісія з призначення іменних стипендій міського голови для 

обдарованої і талановитої молоді (далі – комісія). 

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського 

голови. 

Загальну координацію з організації та забезпечення роботи комісії 

здійснює управління молоді та спорту Кропивницької міської ради. 

Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні, у 

тому числі дистанційно, дві третини від її загального складу. 

Комісія визначає стипендіатів шляхом обговорення та голосування. 

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її 

членів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. 

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та 

секретар. 

 

2.2. До комісії адміністраціями закладів вищої, фахової передвищої 

освіти міста надається пакет документів, який повинен містити: 

подання із зазначенням факультету, групи, прізвища, ім’я та по 

батькові студента, кандидатура якого подається для отримання іменної 

стипендії; 

характеристику студента щодо навчально-методичної роботи, його 

участі у громадському житті закладу освіти міста; 

витяг з протоколу засідання вченої (педагогічної) ради закладу вищої, 

фахової передвищої освіти щодо підтримки кандидатури на призначення 

іменної стипендії; 

академічну довідку студента за два попередні семестри; 

документи або копії документів за звітний період, що свідчать про 

наукову, творчу діяльність та здобутки кандидата (дипломи, грамоти, 

сертифікати, копії наукових статей, доповідей на конференціях тощо); 

фото-, відеофіксацію діяльності; 

засвідчену копію паспорта студента; 

засвідчену копію номера облікової картки платника податків студента; 

згоду кандидата на обробку персональних даних затвердженого зразка. 

 

 2.3. З метою ефективного відбору кандидатур на отримання іменної 

стипендії комісія за вмотивованим рішенням може призначати публічну 

презентацію кандидатів на отримання іменної стипендії. 

 

2.4. Іменна стипендія може призначатися одному і тому ж стипендіату 

не більше одного разу. 
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 2.5. За результатами зимової екзаменаційної сесії адміністраціями 

закладів вищої, фахової передвищої освіти міста до управління молоді та 

спорту Кропивницької міської ради надаються академічні довідки 

стипендіатів міського голови. Довідки розглядаються на засіданні комісії, 

рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та 

секретар. Якщо за результатами екзаменаційної сесії стипендіат отримує 

оцінки нижчі за «відмінно», виплата стипендії припиняється.  

 

2.6. Іменні стипендії призначаються на навчальний рік (10 календарних 

місяців - з вересня поточного року до червня наступного року включно) і 

виплачуються додатково до академічної стипендії. 

 

2.7. Іменні стипендії виплачуються за рахунок коштів Кропивницької 

міської територіальної громади управлінням молоді та спорту Кропивницької 

міської ради на підставі протокольного рішення комісії. 

 

 

 

Начальник управління  

молоді та спорту               Вячеслав  ГУРСЬКИЙ  

 

 


