УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «08» січня 2019 року

№7
м. Кропивницький

Про іменні стипендії
міського голови
Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1 пункту «а»
частини 1 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтею 11 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні”, з метою сприяння творчому розвитку
обдарованої молоді Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
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 2019 року розмір іменних стипендій:
1) для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або
“бакалавр”, у розмірі 700,0 грн (сімсот гривень 00 коп.) – три стипендії;
2) для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”
або “магістр”, у розмірі 1000,0 грн (одна тисяча гривень 00 коп.) – три
стипендії.
3. Іменні стипендії міського голови виплачувати за рахунок коштів,
передбачених у міському бюджеті управління молоді та спорту Міської ради
міста Кропивницького, за кодом програмної класифікації видатків 1113133
“Інші заходи та заклади молодіжної політики”.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 20 жовтня
2015 року № 556 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2012 р. № 813, від 12 вересня
2013 р. № 496»;
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пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 10 жовтня
2012 року № 813 «Про іменні стипендії міського голови»;
пункт 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 25 січня
2006 року № 73 «Про іменні стипендії міського голови».

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Колодяжний 24 38 52

О. Мосін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого
комітету Міської ради міста
Кропивницького
«08» січня 2019
№7
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення іменних стипендій
міського голови для обдарованої і талановитої молоді
І. Загальні положення
1.1. Іменні стипендії міського голови для обдарованої і талановитої
молоді (далі – стипендії) призначаються студентам вищих навчальних
закладів міста І-ІІ рівнів акредитації, що навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, та
ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, з урахуванням:
відмінного навчання;
перемог на всеукраїнських студентських олімпіадах, участі
у
міжнародних, всеукраїнських та вузівських конференціях і семінарах;
здобутків в 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.
1.2. Встановлюється:
три стипендії для студентів вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів
акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший
спеціаліст” або “бакалавр”;
три стипендії для студентів вищих навчальних закладів міста
ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
“бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”.
1.3. Загальну координацію з організації та забезпечення роботи комісії
здійснює управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
ІІ. Порядок призначення і виплати стипендії
2.1. Кандидатури на призначення стипендії розглядаються на засіданні
комісії, яку очолює заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
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Персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського
голови.
Комісія визначає стипендіатів шляхом обговорення та голосування.
Рішення комісії оформлюється протоколом.
2.2. До комісії з призначення стипендії надаються документи:
подання від адміністрації вищого навчального закладу міста;
витяг з протоколу засідання вченої (педагогічної) ради вищого
навчального закладу щодо підтримки даної кандидатури;
академічна довідка за два попередні семестри;
документи або копії документів, що свідчать про наукову, творчу
діяльність та здобутки кандидата (дипломи, грамоти, сертифікати, копії
наукових статей, доповідей на конференціях та інше);
копія паспорта кандидата;
згода кандидата на обробку персональних даних.
2.3. Стипендія призначається на навчальний рік (10 календарних
місяців - з вересня поточного року по червень наступного року) і
виплачується додатково до основної стипендії.
2.4. Після закінчення зимової екзаменаційної сесії стипендіати надають
академічні довідки з її результатами, які розглядаються на засіданні комісії,
після чого приймається рішення щодо подальшої виплати стипендії. Якщо за
результатами екзаменаційної сесії стипендіат отримує оцінки нижчі за
«відмінно», виплата стипендії припиняється.
2.5. Стипендії виплачуються управлінням молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького згідно з рішенням комісії.

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

С. Колодяжний

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 20 жовтня 2015 року

№ 556

Про внесення змін до рішень
виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 10 жовтня 2012 р. № 813,
від 12 вересня 2013 р. № 496
Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» частини 1
ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону
України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні”, з метою реалізації комплексної програми “Молодь Кіровограда” на
2015-2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3918, сприяння творчому розвитку обдарованої
молоді, у зв'язку з кадровими змінами виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 10 жовтня 2012 року № 813 “Про іменні стипендії міського
голови” та пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Встановити з 01 січня 2016 року розмір іменних стипендій міського
голови:
для студентів вищих навчальних закладів міста ІІІ-ІV рівнів акредитації
600,0 грн. (шістсот гривень) – три стипендії;
для студентів вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації
450,0 грн. (чотириста п’ятдесят гривень) – три стипендії.
Іменні стипендії міського голови виплачувати за рахунок коштів,
передбачених у міському бюджеті відділу сім'ї та молоді Кіровоградської
міської ради, по коду тимчасової класифікації видатків 091106 “Інші
видатки”.
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2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 12 вересня 2013 року № 496 “Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2012 р.
№ 813 “Про іменні стипендії міського голови”, а саме виключити зі складу
комісії з призначення іменних стипендій міського голови Дригу Вадима
Вікторовича та зазначити:
“Голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради відповідно до функціональних обов’язків”.

Секретар міської ради

Дорохіна 24 44 27

І.Марковський

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 10 жовтня 2012 року

№ 813

Про іменні стипендії
міського голови
Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 34 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України “Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, з метою реалізації
комплексної програми “Молодь Кіровограда” на 2012 рік, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1160,
сприяння творчому розвитку обдарованої молоді, у зв'язку з кадровими
змінами виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити з 01 жовтня 2012 року розмір іменних стипендій
міського голови:
для студентів вищих навчальних закладів міста ІІІ-ІV рівнів акредитації
в розмірі 400,0 грн. (чотириста гривень) – три стипендії;
для студентів вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації в
розмірі 300,0 грн. (триста гривень) – три стипендії.
2. Затвердити новий склад комісії з призначення іменних стипендій
міського голови згідно з додатком.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
пункти 1, 4 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
від 25 жовтня 2011 року № 1062 “Про іменні стипендії міського голови”;
пункт 1 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від
26 квітня 2011 року № 451 “Про затвердження нового складу комісії з
призначення іменних стипендій міського голови”.

Міський голова

Дорохіна 24 44 27

О.Саінсус

Додаток
рішення виконкому
Кіровоградської міської ради
10 жовтня 2012 року
№ 813
СКЛАД
комісії з призначення іменних стипендій міського голови
Голова комісії
Дьячук
Сергій Степанович

-

т.в.о. заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів
ради

Заступник голови комісії
Дорохіна
Людмила Володимирівна

-

начальник відділу сім’ї та молоді
Кіровоградської міської ради

Секретар комісії
Байрамова
Марина Анатоліївна

-

головний спеціаліст відділу сім’ї та
молоді Кіровоградської міської ради
Члени комісії:

Бевз
Олег Вікторович

-

керівник Центру виховної роботи
Кіровоградського національного
технічного університету
(за погодженням)

Краснокутський
Олег Володимирович

-

директор Кіровоградського міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, депутат Кіровоградської
міської ради

Михида
Сергій Павлович

-

проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи Кіровоградського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка (за
погодженням)
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Сторожук
Микола Володимирович

-

директор Кіровоградського
машинобудівного коледжу
Кіровоградського національного
технічного університету
(за погодженням)

Якунін
Сергій Володимирович

-

начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації
Кіровоградської міської ради

Начальник відділу сім’ї та молоді
Кіровоградської міської ради

Л.Дорохіна

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від “ 25 ” січня 2006 року

№ 73

Про іменні стипендії
міського голови
Відповідно до ст.9, 11 Закону України “Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні”, керуючись ст. 32, 34 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою реалізації
комплексної програми “Молодь Кіровограда на 2003-2008 роки” та сприяння
творчому розвитку обдарованої молоді, виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Продовжити практику призначення в місті Кіровограді шести
іменних стипендій міського голови для обдарованої і талановитої молоді
студентам вищих навчальних закладів міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації.
2. Затвердити Положення про порядок призначення іменних стипендій
міського голови для обдарованої і талановитої молоді (додається) та склад
комісії з призначення іменних стипендій міського голови (додаток).
3. Встановити розмір іменних стипендій:
для студентів вищих навчальних закладів міста ІІІ-ІV рівнів акредитації
в розмірі 200,0 грн. (двісті гривень) – три стипендії;
для студентів вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації в
розмірі 120,0 грн. (сто двадцять гривень) – три стипендії.
4. Іменні стипендії міського голови виплачувати за рахунок коштів,
передбачених в міському бюджеті відділу сім’ї та молоді Кіровоградської
міської ради, по коду функціональної класифікації видатків 091106 “Інші
видатки”.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Волканова В.А.
Міський голова
Дорохіна
24-44-27

М.Чигрін

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Кіровоградської міської ради
від 25 січня 2006 року № 73
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення іменних стипендій
міського голови для обдарованої і талановитої молоді
1. Іменні стипендії міського голови для обдарованої і талановитої
молоді (далі – стипендії) призначаються студентам вищих навчальних
закладів міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації, що пройшли державну
акредитацію, які навчаються на “відмінно” та:
є переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, призерами і
учасниками вузівських конференцій і семінарів;
працюють над розробкою актуальних наукових проблем;
є авторами розробок, раціоналізаторських пропозицій;
є лауреатами чи дипломантами культурно-мистецьких конкурсів,
мають творчі здобутки.
2. Встановлюється:
три стипендії для студентів вищих навчальних закладів міста
ІІІ-ІV рівнів акредитації;
три стипендії для студентів вищих навчальних закладів міста
І-ІІ рівнів акредитації.
3. Кандидатури претендентів на призначення стипендій висуваються
ректоратами та адміністраціями вищих навчальних закладів міста
І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації, що пройшли державну акредитацію.
4. До комісії з призначення стипендії надаються документи:
подання від вченої (педагогічної) ради навчального закладу, що
висуває кандидатуру;
академічна довідка за два попередні семестри, яка поновлюється за
результатами чергової екзаменаційної сесії;
документи або копії документів, що свідчать про наукову, творчу
діяльність та здобутки.
5. Кандидатури на призначення стипендії розглядаються на засіданні
комісії, яку очолює заступник міського голови. Склад комісії затверджується
рішенням виконкому Кіровоградської міської ради.
6. Стипендія призначається на навчальний рік (10 календарних місяців)
і виплачується додатково до основної стипендії.
7. Стипендії виплачуються відділом сім’ї та молоді Кіровоградської
міської ради згідно з рішенням комісії.
___________________________

Додаток
до рішення виконкому
Кіровоградської міської ради
від 25 січня 2006 року № 73
СКЛАД КОМІСІЇ
з призначення іменних стипендій міського голови
Голова комісії
Волканов
Вадим Анатолійович

-

заступник міського голови

Заступник голови комісії
Журавльова
Ольга В’ячеславівна

-

заступник начальника відділу сім’ї та
молоді Кіровоградської міської ради

Секретар комісії
Байрамова
Марина Анатоліївна

-

методист відділу сім’ї та
молоді Кіровоградської міської ради
Члени комісії:

Барно
Олександр Миколайович

-

керівник-проректор Кіровоградського
представництва Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»
(за погодженням)

Гордієнко
Микола Іванович

-

директор машинобудівного технікуму
Кіровоградського національного
технічного університету
(за погодженням)

Завіна
Віталій Іванович

-

перший проректор Кіровоградського
державного педагогічного
університету ім.В.Винниченка
(за погодженням)

Неділько
Сергій Миколайович

-

проректор з навчальної роботи
Державної льотної академії України
(за погодженням)
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Петренко
Микола Миколайович

-

проректор з навчальної роботи
Кіровоградського національного
технічного університету
(за погодженням)

Побережна
Тетяна Вікторівна

-

головний спеціаліст управління
освіти і науки Кіровоградської
обласної державної адміністрації
(за погодженням)

Сидоренко
Петро Іванович

-

директор Кіровоградського
медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна
(за погодженням)

Заступник міського голови –
керуючий справами міськвиконкому

В.Сухопарова

