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Про обласну сmuпенdiю сmуdенmuw заюлаdiв
вutцоi, фаховоi переdвuulоt освimu mа учняJt, заt<ллаdiв

професiйно'i (про фесiilно-mехнiчно'i) освimа

Вiдповiдно до статгi 43 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в

УкраiЪi"о статгi 11 Закону УкраiЪи "Про сприяння соцiальному становленню
та розвитку молодi в YKpaTHi", законiв Украiни "Про ocBiry", "Про виIIry

ocBiry", "Про фахову передвищу ocBiry", "Про професiйну (професiйно-
технiчну) ocBiTy", з метою вiдзначення сryдентiв закладiв вищоi, фаховоi
передвищоi освiти та ylHiB закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi)
освiти

обласна рада
ВИРIШИJIА:

1. Утворити комiсiю з питань призначення обласноi стипендii сryдентам
закладiв вищоi, фаховоi передвищоi освiти та }пIням закладiв професiйноi
(професiйно-технiчноi) освiти.

2. Затвердити:
Положення про обласну стипендiю студентам закJIадiв вищоi, фаховоi

передвищоi освiти та учням закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi)
освiти (додаеться);

посадовий скJIад KoMicii з питань призначення обласноi стипендii
студентаtvl закладiв вищоi, фаховоi передвищоi освiти та учням закладiв
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти (додаеться).

3. Визнати таким, що ло чиннiсть, рiшення Кiровоградськоi
обласноi ради вiд 28 року Ns 649 "Про обласну стипендiю
студентам закладiв
технiчноi) освiти".

м закJIадiв професiйноi (професiйно-
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Рiшення Кiровоградськоi
обласноi ради

17 вересня202l рокуМ l7l

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну стипендiю студентам закладiв вищоii фаховоi передвищоi

освiти та учням закладiв професiйноi (професiйно-технiчllоi) освiти

I. ЗАГАJIЬНI ПОЛОЖЕННЯ

l, Обласна стипендiя студентам закJIадiв вищоi, фаховоi передвищоi освiти
та rIням закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти (дагli - Стипендiя)
призначаеться на конкурсних засадах та фiнансуеться за рахунок коштiв
обласного бюджеry. Виплата е разовою.

2. Розподiл Стипендii здiйснюеться комiсiею з питань призначення
обласноi стипендii сryдентам закJIадiв вищоi, фаховоi передвищоi освiти та
уIням закпадiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти (даrri - Комiсiя).

3. Щороку призначаеться 18 обласних стипендiй, розмiр яких визначаеться
з розрахунку мiнiмальноi заробiтноi плати, у кожнiй номiнацii - б стипендiй:

I мiсце - 2 стипендii у розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат кожна
(1 студенту закJIаду вищоi або фаховоi передвищоТ освiти та 1 1^lню закJIаду
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти);

II мiсце - 2 стппендiI у розмiрi пiвтори мiнiмальних заробiтних плати
кожна (l сryленту закJIаду вищоi або фаховоi передвищоi освiти та 1 учню
закJIаду професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти);

III мiсце - 2 стипендii у розмiрi однiеi мiнiмальноi заробiтноi плати кожна
(1 сryденту закJIаду вищоi або фаховоi передвищоi освiти та 1 уrню закJIаду
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти).

4. Призначення Стипендiй здiйснюеться щороку до Мiжнародного дня
студента, який вiдзначаеться l7 листопада.

5. Стипендiя признача€ться уrнiвськiй та студентськiй молодi, яка зайняла
I, II та III мiсця у номiнацiях:

1) за науково-дослiднi, ocBiTHi досягнення та досягнення у здобуттi
професiI: особам, якi здiйснюють науково-дослiдну, винахiдницьку дiяльнiсть,
мають патенти, публiкацii у наукових виданнях, брали у{асть у
МiжнароднихЛсеукраiнських наукових конференцiях, е переможцями
предметних олiмпiад, переможцями конкурсу-захисту науково-дослiдних робiт



Ма_гrоi академii наук Украiни тощо, переможцями ВсеукраiЪських,
Мiжнародних KoHKypciB, iнших заходiв у сферi професiйноi майстерностi;

2)за творчi досягнення: особам, якi е переможцями (лауреатами,

дипломантами) Всеукраiнських, Мiжнародних KoHKypciB, iнших мистецЬких
заходiв, а також зробили вагомий особистий внесок у розвиток галузi кулЬтУри;

3) за спортивнi досягнення: особам, якi е переможцями/призераМи

спортивних змагань мiжнародного, всеукраiнського, обласного piBHiB.

Ш. ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДII

1. Стипендiя призначаеться молодi BiKoM вiд 16 до 35 poKiB - студентам
закладiв вищоi, фаховоi передвищоi освiти, уt{ням закладiв професiйнОi
(професiйно-технiчноi) освiти Кiровоградськоi областi незtшежно вiд форми
власностi та пiдпорядкування, якi мають особливi досягнення у прочеСi

здобуття освiти.

2. Кандидати на отримання Стипендii до 20 вересня поточного року
особисто подають до департаменту освiти i науки обласноi державнОi
адмiнiстрацii (дапi - ,Щепартамент) анкети встановленого зр€вка, що розмiщенi
на офiцiйному сайтi ,Щепартаlrлонц, де вказують прiзвище, iм'я по батьКОВi,

н&зву закJIаду освiти, курс, факультет, здобутки за попереднiй навчагlьниЙ piK

тощо.

3.,Щепартамент здiйснюе перевjрку достовiрностi поданоi iнформацii,
зокрема iз з€rлу{енням вiдповiдних закладiв вищоi, фаховоi передвищОi,

професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти та до 01 жовтня повiдомляе закJIад

освiти, в якому претендент здобувае ocBiry, про результат такого розгляду.

4. Пiсля розгляду заявок претенденти на отримання Стипендii
до 10 жовтня подають до.Щепартаменту TaKi документи:

1) заяву про участь у KoHKypci;
2) анкеry;
3) копiю документq що посвiдчуе особу;
4) копiю залiковоi книжки (для сryдентiв закладiв вищоi, фаховоi

передвищоI освiти) або довiдку про успiшнiсть (для 1^lHiB закладiв професiйноТ
(професiйно-технiчноi) освiти) за попереднiй навчапьний piK;

5) копii документiв, що пiдтвердхqпоть досягнення (дипломiв,

сертифiкdтiв, црамот, гryблiкацiй, iнших доrсуrrлентiв), завiренi особистим
пiдписом заявника.

5. На пiдставi розгJIяду матерiапiв претендентiв Комiсiя приймае рiшення
про вiдзначення Стипендiею.

Пiд час визначення переможцiв на отримання Стипендii перевага

надаеться претендентам, що здобули перемоry у змаганнях, фестившtях,



конкурсах, олiмпiадах тощо (за черговiстю): Мiжнародного рiвня,
ВсеукраiЪського рiвня, обласного рiвня, районного та мiського piBHiB.

6. Заклади вищоI, фаховоi передвищоТ, професiйноi (професiйно-технiчноТ)
освiти сприяють участi студентськоТ та y^rHiBcbKoi молодi у KoHKypci на

здобуття Стипендii, а саме:
iнформують уrнiв/студентiв про Стипендiю;
забезпечують

,Щепартаменту;

оформлення та подання документiв

сприяють 1^racTi претендентiв у засiданнi KoMicii тощо.

7. Пiдставою для виплати Стипендii е розпорядження голови обласноi

державноi адмiнiстрацii, яке формуеться на пiдставi протокольного рiшення
KoMicii.

8. Первиннi документи претендентiв на Стипендiю зберiгаються В

,Щепартаментi протягом б мiсяцiв з дня Тх розглялу Комiсiею.

шI. роБотА KoMIcIi

1.До складу KoMicii входять представники закладiв вищоi, фаховоi
передвищоi, професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, студентського
самоврядування, молодiжних громадських органiзацiй (за згодою), керiвниКи
структурних пiдроздiлiв обласноi державноТ адмiнiстрацii, до функцiональних
повноважень яких належить реалiзацiя державноi полiтики в галузi освiти,
науки, культури, фiнансiв та комунiкацiй з громадськiстю.

Посадовий склад KoMicii затверджуеться рiшенням обласноi ради.

2. Комiсiя розглядае документи претендента на обласну стипендiю та
визначае стипендiатiв.

3. Органiзацiйне забезпечення роботи KoMicii здiйснюе iT секретар.

4. Рiшення KoMicii приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi
iT членiв. У разi рiвного розподiлу голосiв - голос гоповуючого е вирiшапьним.

5. Засiдання KoMicii е правомочним за р[ови присутностi на ньому дВох
третин вlд 11 загального скJIаду

6. У разi неможJIивостi з поважноi причини 1^lacTi члена KoMicii У
засiданнi, )ласть беруть особи, на яких покJIадено виконання його обов'язкiв.

7. У разi виникнення ре€rльного чи потенцiйного конфлiкry iHTepeciB у
особи, уповноваженоI на виконання функцiй держави або мiсцевогО

претендентами
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самоврядування, прирiвняноi до неi особи, яка входить до
не мае права брати участь у прийняттi рiшення Комiсiею.

скJIаду KoMicii, вона

про конфлiкт iHTepeciB такоi особи може заявити будь-який iнший член
koMicii або учасник засiдання' якого безпосередньо стосуеться питання, Що
розглядаеться. Заява про конфлiкт iHTepeciB члена koMicii заноситься в
протокол засiдання KoMicii.

У разi якщо неучасть особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави
або мiсцевого самоврядування, прирiвняноi до неi особи ) яка входить до скJIаду
koMicii, У прийняттi рiшень Комiсiею призведе до втрати правомочностi
koMicii, ylacTb Takoi особи У прийняттi рiшень мае здiйснюватися пiд
зовнiшнiм контролем. Рiшення про здiйснення зовнiшнього контролю
приймаеться Комiсiею.

8. Рiшення KoMicii оформляеться протоколом.

IV. ПОРЯДОК ФIНАНСУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ СТИПЕНДi

l. Фiнансування Стипендii здiйсню€ться за рахунок коштiв обласного
бюджеry.

, 2. Головним розпорядником коштiв обласного бюджеry щодо
фiнансування Стипендii е .Щепартамент.

3. Головний розпорядник коштiв.пiд час формування бюджетного запиту
на наступниЙ piK враховуе потребу в коштах для виплати Стипендii.

4. ,щепартамент фiнансiв обласноi державноi адмiнiстрацiT пiд час
формування проекту обласного бюджеry на вiдповiдний piK передбачае
бюджетнi асигнуваннrt, необхiднi для виплати Стипендii' на пiдставi
бюджетного запиту головного розпорядника коштiв.

5. Пiдставою дJIя виплати Стипендii е розпорядження голови обласноI
державноi адмiнiстрацii.

6. Стипендiя е додатковою та виплачуеться незалежно вiд виплат у закладi
освiти. Фiнансування Стипендii здiйснюеться шляхом перерахування коштiв
головним розпорядником на KapTKoBi рахунки стипендiатiв.
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17 вересня202| року Ns 171

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
KoMicii з пптань призначення обласноi стипендii

студентам закладiв вищоi, фаховоi передвищоi освiти
та уч ня м за кладiв професiй Ho'i (професiйно-технiч Hoi) освiти

спiвголови koMicii

Заступник голови обласноi державноi адмiнiстрацii
Засryпник голови обласноi ради

Застчпник спiвголiв KoMici[

.Щиректор департаменту освiти i науки обласноi державноI адмiнiстрацii

Головний
адмiнiстрацii

Члени KoMiciI:

ГОЛОВа ПОСТiйНОi KoMicii обласноi ради з питань освiти, науки, культури,
туризму, спорту, у справах ciM'i, молодiжноi полiтики;

голова Кiровоградськоi обласноi органiзацii профспiлки працiвникiв освiти
i науки УкраiЪи (за згодою);

голова Молодiжного парламенту (за згодою);

голова Ради директорiв закладiв професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти
Кiровоградськоi областi (за згодою);

голова Ради директорiв закладiв фаховоi передвищот освiти
Кiровоградськоi областi (за згодою);

голова студентськоi Ради Щентральноукраiнського державного
педагогiчного унiверситету iMeHi Володимира Винниченка (за згодою)J

секретар koMicii

спецiалiст департаменту освiти i науки обласноi державноi



голова студентськоi ради Щентра.пьноукраiЪського нацiонал""оJ
технiчного унiверситету (за згодою);

голова сryдентськоТ ради Льотноi академii Нацiонального авiацiйного

унiверситету (за згодою);

голова студентськоI ради ,Щонецького нацiонального медичного

унiверситеry (медичний факультет }Ф2, мiжнародний медичний' факультет)
(за згодою);

директор департаменту культури та туризму обласноi державноi
адмiнiстрацii;

директор департаменту фiнансiв обласноi державноТ адмiнiстрацii;

директор навчЕlльно-методичного кабiнеry професiйно-технiчноi освiти у
Кiровоградськiй областi;

заступник начальника з HayKoBoi, навч€lльно-методичноi та виховноi
роботи Льотноi академii Нацiонального авiацiйного унiверситету;

директор ЩентральноукраiЪського державного булинку художньоi та
технiчноТ творчостi;

начапьник Кiровоградського обласного вiддiлення (фiлii) KoMiTery
фiзичного виховання та спорту MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи;

начальник управлiння комунiкацiй з цромадськiстю та iнформацiйноi
дiяльностi обласноТ державноi адмiнiстрацii;

проректор з науковоi роботи Щентральноукраiнського державного
педагогiчного унiверситеry iMeHi Володимира ВинниЕIенка;

проректор з науковоi роботи Щентрапьноуцраiнського нацiонального
технiчного унiверситету.


