
 

 

 
РІШЕННЯ 

 

Про  погодження  Порядку призначення  та виплати стипендії студентам 

вищих і професійно-технічних навчальних закладів та учням 

загальноосвітніх шкіл від Біляївської об’єднаної територіальної громади 

у 2018-2020 р.р. 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», програми «Молодь та 

сім’я Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020р.р., 

виконавчий комітет Біляївської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

              1. Погодити Порядок призначення  та виплати стипендії студентам 

вищих і професійно-технічних навчальних закладів  від Біляївської 

об’єднаної територіальної громади у 2018-2020 р.р. (додається). 

 

              2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з соціально-економічних питань Гончаренко Н.А. 

 

 

 

Біляївський міський голова                                                       М.П.Бухтіяров  

 

№  47 від 19 лютого  2018 року  

м. Біляївка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

        до рішення виконавчого комітету 

Біляївської міської ради 

від 19 лютого 2018р.  №47 

ПОРЯДОК 

призначення  та виплати стипендії студентам вищих і професійно-

технічних навчальних закладів від Біляївської об’єднаної територіальної 

громади 

у 2018-2020 р.р. 

 

1. Стипендія Біляївської об’єднаної територіальної громади (далі - 

Стипендія) призначається студентам вищих і професійно-технічних 

навчальних закладів до 23 років, які відносяться до категорії сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, інвалідів та дітей з малозабезпечених 

і багатодітних сімей, а також талановитої і обдарованої молоді, з метою 

соціальної підтримки незахищених верств студентської молоді, а також за 

вагомі досягнення та значні успіхи обдарованих та талановитих осіб з числа 

студентської молоді громади. 

2. Стипендіатів визначає Комісія з питань призначення  стипендії (далі 

- Комісія), створена відповідним розпорядженням голови ОТГ. Комісія 

приймає рішення шляхом голосування. Рішення Комісії оформляється 

протоколом. 

Кількість стипендій визначається, враховуючи відповідність вимогам 

документів на кандидатів, поданих на розгляд Комісії. 

3. Кандидатури на призначення Стипендії визначаються комісією та 

подаються на розгляд до виконавчого комітету щорічно, не пізніше 20 

грудня. 

4. Особи, яким Стипендія вже була присуджена, на здобуття її 

повторно не висуваються, якщо не надано документи, які засвідчують 

виняткові підстави для повторного присудження стипендії . 

5. Для розгляду комісією щодо визначення кандидатур на призначення 

Стипендії щорічно до 1 грудня до відділу  сім’ї, молоді та у справах дітей 

подаються такі документи: 

- заява про призначення стипендії; 

- копія паспорту, копія свідоцтва про народження кандидата; 

- копія ідентифікаційного коду; 

- довідка з навчального закладу із зазначенням курсу, групи, 

спеціальності та терміну закінчення навчання кандидата з «мокрою» 

печаткою; 

- копія залікової книжки кандидата, яка підтверджує успішне 

складання іспитів останньої сесії,  завірена «мокрою» печаткою 

навчального закладу. 

Крім вищезазначених, подаються завірені копії документів, які 

підтверджують статус кандидата: 

з малозабезпечених та багатодітних родин: 



- довідка управління соціального захисту населення (якщо сім’я 

належить до категорії малозабезпечених); 

- довідки про доходи членів родини кандидата за останні 6 місяців, 

які на момент призначення Стипендії не перевищують прожитковий 

мінімум згідно чинного законодавства. 

студенти-сироти та позбавлені батьківського піклування: 

- копії свідоцтва про смерть батьків; 

- копія рішення про встановлення опіки. 

діти-інваліди: 

- копії  медичних документів, що підтверджують встановлення 

інвалідності 

талановиті та обдаровані: 

- довідка про склад сім’ї кандидата; 

- копії документів, що підтверджують талановитість та обдарованість 

кандидата - дипломи, почесні грамоти, сертифікати, похвальні 

листи, листи подяки, характеристики, тощо . 

 

6. Кандидати в стипендіати  можуть визначатись також за поданням  

структурних підрозділів міської ради, установ та організацій за документами, 

що зазначені в п.5. 

           7. Обов’язковою  умовою  призначення та виплати  стипендії від 

Біляївської об’єднаної територіальної громади є  реалізація молодіжних  

ініціатив на місцевому рівні в поточному або  попередньому році за такими 

напрямами будь-якому форматі: 

1) правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток 

місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення 

питань житлово-комунального господарства; 

2) національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до 

захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток 

волонтерського руху, надання допомоги особам, які беруть або брали участь 

в антитерористичній операції; 

3) впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, 

створення нових робочих місць, освіті та працевлаштуванні соціально 

уразливих категорій населення, у тому числі осіб з особливими потребами, 

внутрішньо переміщених осіб тощо; 

4) популяризація здорового способу життя, cпортивної діяльності, 

профілактики та охорони здоров’я населення; 

5) утвердження ролі сім’ї в суспільстві, захист дитинства, материнства та 

батьківства; 

6) культурно-мистецька та наукова діяльність, збереження і популяризація 

історичної та культурної спадщини; 

7) охорона навколишнього природного середовища, захист тварин. 

8. Стипендія призначається на 1 календарний рік в сумі 250,00 грн в 

місяць, виплачується одноразово в грудні місяці. Стипендіати визначаються 



щороку незалежно від отримання стипендіатом інших грошових виплат – 

премії, заробітної плати, гонорарів тощо.  

           9. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою стипендій, 

здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у  бюджеті на реалізацію 

Програми «Молодь та сім’я  Біляївської об’єднаної територіальної громади 

на  на 2016-2020 р.р.» 

  10. У разі настання обставин, які суперечать вимогам даного Порядку 

(відрахування  з навчального закладу, смерті) виплата Стипендії 

припиняється. 
 


