
 

 

 

 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

26  квітня 2021 року                            № 1-5-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження  Порядку 

призначення і виплати стипендії 

сільського голови Борщагівської 

сільської ради Бучанського району 

Київської області обдарованим і 

талановитим дітям закладів освіти, 

культури та спорту Борщагівської 

сільської ради 

 

Відповідно до ст. 27, 32 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», указу Президента України від 30 вересня 2010 року 

№ 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді», Програми розвитку та 

функціонування системи освіти Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням  3 сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району  

Київської області VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 2-16-VIII, 

Програми розвитку та функціонування системи культури Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням  3 сесії Борщагівської сільської ради Бучанського 

району  Київської області VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 2-2-

VIII,  Програми розвитку та функціонування фізичної культури і спорту  

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням  3 сесії Борщагівської сільської 

ради Бучанського району  Київської області VIII скликання від 24 грудня 

2020 року № 2-1-VIII, з метою вдосконалення системи стимулювання 

творчої активності учнівської молоді громади, спрямованої на досягнення 

високих результатів у навчанні, науково-дослідницькій діяльності та 

творчо-мистецьких і спортивних здобутків, сільська рада,-   

 

ВИРІШИЛА: 



 

 

 

1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендії сільського 

голови  Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області обдарованим і талановитим дітям закладів освіти, культури та 

спорту Борщагівської сільської ради (далі - Порядок), що додається. 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області забезпечити : 

2.1.  дотримання Порядку при визначенні претендентів на 

призначення  стипендії сільського голови Борщагівської сільської ради;  

2.2.  виплату стипендії сільського голови Борщагівської сільської 

ради відповідно до затвердженого Порядку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з соціально-гуманітарних питань.  

 

 

 

Сільський голова      Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до рішення 5 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

                                                                     від 26.04.2021р. №1-5-VIIІ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 5 сесії  Борщагівської 

сільської  ради VІІІ скликання 

                                                                     від 26.04.2021р. № 1-5-VIIІ 
 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

призначення і виплати стипендії сільського голови 

Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області обдарованим і талановитим дітям  

закладів освіти, культури та спорту 

Борщагівської сільської ради  

 

 

 

 

 

 

 

2021  рік



 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок призначення і виплати стипендії сільського голови 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

обдарованим і талановитим дітям закладів освіти, культури та спорту 

Борщагівської сільської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», указу Президента 

України від 30 вересня 2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку 

системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді», Програми розвитку та функціонування системи освіти 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2021-

2023 роки, затвердженої рішенням 3 сесії Борщагівської сільської ради 

Бучанського району  Київської області VIII скликання від 24 грудня 2020 

року № 2-16-VIII, Програми розвитку та функціонування системи культури 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області на 2021-

2023 роки, затвердженої рішенням  3 сесії Борщагівської сільської ради 

Бучанського району  Київської області VIII скликання від 24 грудня 2020 

року № 2-2-VIII,  Програми розвитку та функціонування фізичної культури і 

спорту  Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням  3 сесії Борщагівської сільської 

ради Бучанського району  Київської області VIII скликання від 24 грудня 

2020 року № 2-1-VIII, з метою вдосконалення системи стимулювання 

творчої активності учнівської молоді громади, спрямованої на досягнення 

високих результатів у навчанні, науково-дослідницькій діяльності та 

творчо-мистецьких і спортивних здобутків. 

1.2. Цим Порядком передбачається заохочення здібної та 

обдарованої учнівської молоді, яка досягла значних успіхів у навчанні  та 

високих результатів в учнівських олімпіадах з основ наук, конкурсі-захисті 

робіт Малої академії наук, «МАН-юніор», інтелектуальних, літературних, 

творчо-мистецьких конкурсах та  учнівських спортивних змаганнях. 

 

2. Претенденти на отримання стипендії 

 

2.1. Стипендіатами можуть бути учні закладів загальної середньої 

освіти, вихованці закладів позашкільної освіти,  закладів культури та спорту 

всіх форм власності Борщагівської сільської територіальної громади віком 

до 18 років, які досягли значних успіхів у навчанні та високих результатів в 

інтелектуальних, творчих конкурсах, учнівських спортивних змаганнях 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, що мають офіційний 

статус і проводяться відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю (за 

основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України, плану заходів департаменту освіти і 

науки Київської обласної державної адміністрації та комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», 



 

 

 

Київського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України, а саме: 

у реалізації набутих знань стали індивідуальними переможцями                

(І місце) та призерами (ІІ, ІІІ місце) очних етапів районних, обласних, 

переможцями та призерами (І, ІІ, ІІІ місце) всеукраїнських та міжнародних 

учнівських олімпіад з основ наук, конкурсів-захистів робіт Малої академії 

наук, конкурсів, що мають наукову-дослідницьку складову; 

брали участь у роботі престижних наукових конференцій, 

симпозіумів, науково-практичних семінарів, що проводилися на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях; 

стали індивідуальними (чи у складі дуетів, колективів)  переможцями 

(І, ІІ місце) районних, обласних, переможцями (І місце) чи призерами (ІІ, ІІІ 

місце) всеукраїнських та міжнародних етапів літературних, творчих, 

мистецьких конкурсів, учнівських спортивних чемпіонатів, турнірів, 

змагань. 

2.2. Учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів 

позашкільної освіти, закладів культури та спорту громади, які є 

переможцями локального етапу (на рівні громади) вищезазначених 

конкурсів, нагороджуються одноразовою премією сільського голови 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

 

3. Висування претендентів на отримання стипендії, вимоги до 

оформлення і подання документів 

3.1. Висування претендентів на отримання стипендії здійснюється 

педагогічною радою закладу освіти, в якому вони навчаються, колегіальним 

органом закладу культури чи спорту, депутатами Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області. 

3.2. Після прийняття рішення колегіальним органом, адміністрація 

закладу подає до експертної комісії з призначення стипендій відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Київської області 

документи претендентів на отримання стипендії.  

Подача документів здійснюється щороку до 10 вересня. 

3.3. Пакет документів на здобуття стипендії: 

клопотання адміністрації (депутата) щодо призначення стипендії із 

зазначенням досягнень кандидатів на отримання стипендії;  

витяг з протоколу педагогічної ради;  

копії нагород претендентів на отримання стипендії — дипломи, 

сертифікати, почесні грамоти тощо; 

копії ідентифікаційного коду, свідоцтва про народження або паспорта 

претендента на отримання стипендії. 

 

 

 



 

 

 

4. Експертна комісія з призначення стипендії 
 

4.1. Для проведення експертної оцінки документів претендентів на 

отримання стипендії, наданих адміністраціями закладів (депутатами), при 

відділі освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради 

Київської області створюється експертна комісія з призначення стипендії, 

персональний склад якої затверджується наказом відділу освіти, культури 

молоді та спорту. 

4.2. Експертна комісія з призначення стипендії розглядає подані              

документи претендентів до 15 вересня. Результати розгляду оформлюються 

протоколом, на підставі якого готується розпорядження сільського голови 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

 

5.  Умови виплати та джерела фінансування 

 

5.1. Стипендіати, досягнення яких зазначені у пункті 2.1., 

отримують персональну стипендію щомісяця у поточному навчальному 

році з 01 вересня по 31 травня включно.  

5.2. Учні, досягнення яких зазначені у пункті 2.2. та випускники 

закладів, досягнення яких зазначені у пункті 2.1., отримують одноразову 

грошову премію. 

5.3. Список стипендіатів та розмір стипендії обдарованим і 

талановитим дітям затверджується розпорядженням сільського голови 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області. 

5.4. Виплата стипендій здійснюється за рахунок коштів сільського 

бюджету. 

5.5.  Підставою для припинення виплати стипендії голови                          

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

обдарованим і талановитим дітям громади є закінчення строку виплати 

стипендії, а також виїзд стипендіата на постійне місце проживання, 

навчання за межі території Борщагівської сільської ради.  

 
 

 

Сільський голова                                                          Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до Порядку призначення і виплати 

стипендії сільського голови 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області обдарованим і талановитим 

дітям закладів освіти, культури та 

спорту Борщагівської сільської ради 

1. Щомісячна виплата стипендії з  01 вересня по 31 травня включно 

відповідно до П.5.1 Порядку. 

 

№ з/п Рівень досягнень Розмір стипендії в грн на місяць 

1 Міжнародний  600  

2 Всеукраїнський  500 

3 Обласний  400 

4 Районний  300 

 

 2. Одноразова грошова премія на святі останнього дзвоника відповідно 

до П.5.2 Порядку. 

№ з/п Рівень досягнень Одноразова виплата 

1 Локальний (рівень громади)  300 

2 Випускники: 

за міжнародний рівень  

за всеукраїнський рівень 

за обласний рівень 

за районний рівень 

 

2000 

1500 

1000 

500 

 

 

Сільський голова                                                       Олесь КУДРИК 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


