
УКРАЇНА 
 

РІШЕННЯ 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від 24 травня 2016 року     № 281 
 

 
 
 

Про встановлення міської  
стипендії учням загальноосвітніх  
навчальних закладів м. Кіровограда  

 
Відповідно до підпункту 2 п. «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою підтримки і заохочення обдарованих та 
здібних учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити з 01 вересня 2016 року щомісячну міську стипендію учням 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда, які стали переможцями 
ІV етапу Всеукраїнських олімпіад та Міжнародних олімпіад. 

2.Затвердити Положення про призначення щомісячної міської стипендії 
учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда, що додається.  

3. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити виплату 
щомісячної міської стипендії учням загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Кіровограда протягом 9-ти місяців, починаючи з 01 вересня, відповідно до 
Положення про призначення щомісячної міської стипендії учням 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 
розподілу функціональних повноважень. 

 
 
 
Міський голова          А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
Суржко 24 99 69 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«24» травня 2016 
№ 281 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про призначення щомісячної міської стипендії  

учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда 
 

1. Міська стипендія є видом матеріального заохочення переможців 
ІV етапу Всеукраїнських олімпіад та Міжнародних олімпіад учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

2. Міська стипендія щорічно призначається учням загальноосвітніх 
навчальних закладів, які стали переможцям ІV етапу Всеукраїнських та  
Міжнародних олімпіад. 

3. Рішення про висування на нагородження міською стипендією приймає 
рада загальноосвітнього навчального закладу м. Кіровограда. Клопотання 
керівника закладу про нагородження учнів, характеристика учнів та витяг з 
протоколу засідання ради закладу надаються до управління освіти 
Кіровоградської міської ради щорічно до 25 серпня.  

4. Управління освіти Кіровоградської міської ради щорічно до 01 вересня 
визначає претендентів на отримання стипендії та подає пропозиції міському 
голові на затвердження.  

5. Стипендія сплачується кожному стипендіату (переможцю ІV етапу 
Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів) 7-10-х класів протягом          
9-ти місяців, починаючи з 01 вересня, за рахунок видатків загального фонду по 
управлінню освіти Кіровоградської міської ради після видання наказу управлінням 
освіти Кіровоградської міської ради:  

за І місце – 500 грн; 
за ІІ місце – 300 грн; 
за ІІІ місце – 200 грн. 
6. Для учнів 11-х класів (випускників) загальноосвітніх навчальних 

закладів – переможців ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних 
предметів виплачується одноразово до 01 вересня:  

за І місце – 2500 грн; 
за ІІ місце – 1500 грн; 
за ІІІ місце – 1000 грн. 
7. Учням загальноосвітніх навчальних закладів, які стали стипендіатами, 

вручається Сертифікат встановленого зразка. 
8. Вручення сертифікатів міської стипендії здійснюється міським 

головою в урочистій обстановці. 
Для участі в урочистостях запрошуються Почесні громадяни 

м. Кіровограда, депутати Кіровоградської міської ради, керівники закладів 
освіти і педагоги, учні, які стали стипендіатами, батьки.  

9. Дія цього Положення поширюється на всі типи загальноосвітніх 
навчальних закладів, які знаходяться у комунальній власності територіальної 
громади м. Кіровограда.  
 

Начальник управління освіти       Л.Костенко  


