
  
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

15 грудня   2022 року                        м. Бережани                                           №983 

 

Про затвердження Положення про іменні    стипендії 

міського голови для обдарованих дітей Бережанської 
міської територіальної громади в новій редакції  

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підтримки обдарованих, талановитих учнів  закладів освіти 

Бережанської міської територіальної громади, розглянувши лист Відділу 

освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради №669/01-16 від 

02.11.2022року, враховуючи  пропозиції постійних комісій з питань освіти, 

молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань , сесія 

Бережанської міської ради 
 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Положення про іменні стипендії міського голови для 
обдарованих дітей Бережанської міської територіальної громади в новій редакції, 
згідно додатку №1. 

2. Затвердити склад комісії з призначення іменної стипендії міського голови 
обдарованим дітям Бережанської міської територіальної громади , згідно додатку 
№2. 

3. Визнати таким , що втратило чинність рішення сесії міської ради   від 18 
лютого 2021 року № 118  «Про  затвердження Положення про іменні стипендії 
міського голови для обдарованих дітей Бережанської міської територіальної 
громади» 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника                                              міського 
голови згідно розподілу обов’язків та постійну комісію з питань освіти, молоді і 
спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА              Ростислав БОРТНИК 

 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

№983 від  15 грудня  2022р 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про іменні стипендії міського голови для обдарованих дітей 

 Бережанської   міської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 
1.1.  Іменні стипендії Бережанської міської ради для обдарованих дітей 

Бережанської міської територіальної громади (далі – іменні стипендії) 

призначаються відповідно до рішення Бережанської міської ради з метою 

підтримки обдарованих і талановитих учнів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих 

досягнень. 

1.2. Бережанська міська рада призначає іменну стипендію учням 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які мають високі досягнення 

в науці, спорті, мистецтві та інших галузях, а також беруть активну участь у 

громадському житті територіальної громади. 

1.3. Учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти мають 

право на отримання іменної стипендії за таких умов: 

- призери Всеукраїнських  та обласних  предметних 

олімпіад, Всеукраїнського та  обласного  конкурсу-захисту 

науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук

 України, міжнародних конкурсів та інтелектуальних турнірів, 

Всеукраїнських та обласних змагань тощо. 

- мають високі досягнення у науковій та пошуково-дослідницькій 

діяльності, що може підтверджуватися публікаціями у науково- популярних 

виданнях, участю у науково-практичних конференціях, семінарах тощо. 

- беруть активну участь в органах учнівського самоврядування, 

громадському житті міської територіальної громади. 

1.4. Іменні стипендії призначаються терміном на один навчальний рік: із 

1 вересня по 31серпня. 

 

2. Порядок призначення іменних стипендій 
2.1. Для організації роботи з розгляду, відбору та висунення кандидатів 

на іменну стипендію Бережанської міської ради утворюється конкурсна комісія 

(далі – комісія), яку очолює міський голова. До складу комісії входять депутати 

Бережанської міської ради, спеціалісти відділу освіти, молоді і спорту, 

педагогічні працівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

представники громадськості міста (склад комісії додається). 



2.2. Кількісний та персональний склад комісії затверджується щороку 

рішенням Бережанської міської ради. 

2.3. Протоколи засідання комісії веде відповідальний секретар. 

2.4. Комісія зобов'язана не пізніше ніж за 10 днів до першого засідання 

повідомити засобам масової інформації про відбір кандидатур для призначення 

іменних стипендій учням закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Бережанської міської територіальної громади та надіслати 

офіційні інформаційні листи до закладів освіти. 

2.5. Засідання комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні 

не менше як дві третини її складу. 

2.6. Список стипендіатів затверджується рішенням сесії Бережанської 

міської ради. 

3.Порядок висування кандидатів 
3.1. Кандидатури учнів для призначення іменних стипендій подають заклади 

загальної середньої та позашкільної освіти до 1 червня кожного поточного року 

шляхом направлення листа-клопотання до комісії та документів, які підтверджують 

досягнення кожного з кандидатів. 

3.2. Комісією не розглядаються кандидатури учнів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, яким призначено стипендії Президента України, 

Кабінету Міністрів України та які будуть випускниками на момент призначення 

стипендії тощо. 

3.3. До листа-клопотання на ім'я голови комісії про призначення іменної 

стипендії Бережанської міської ради для обдарованих дітей Бережанської міської 

територіальної громади додаються такі документи: 

  розгорнута характеристика учня-кандидата на призначення стипендії, у 

якій висвітлюються його досягнення, за підписом керівника навчального закладу, де 

навчається кандидат, з обов'язковою інформацією про учня: 

прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон; 

 копія свідоцтва про народження; 

 копія ідентифікаційного коду; 

 заява-згода на обробку персональних даних; 

 копії дипломів, грамот, які засвідчують перемогу учня-кандидата на 

стипендію у предметних олімпіадах, Всеукраїнському та міському 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України, міжнародних конкурсах, турнірах та участь у науково- практичних 

конференціях, семінарах, виставках науково-технічної 

творчості, інтелектуальних турнірах, Всеукраїнських та обласних змаганнях 

тощо; 

 інші документи, які підтверджують досягнення учня-кандидата. 

3.4. Під час розгляду питання про призначення іменних стипендій 

враховуються досягнення кандидатів за попередній навчальний рік. 



3.5. Відбір претендентів на отримання іменних стипендії здійснюється 

шляхом голосування членів конкурсної комісії. 

3.6 Розмір та період виплати стипендії визначається комісією, оформлюється 

протоколом, засвідченим підписами голови, відповідального секретаря та членів 

комісії. 

4. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою                                     іменних стипендій 

4.1. Виплата іменних стипендій здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. 

4.2. Розмір іменних стипендій становить до 15 000  грн. в місяць (з 

урахуванням можливості щорічного перегляду) і не підлягає індексації протягом 

року. 

4.3. Кожному стипендіату видається сертифікат на право отримання 

стипендії                                         міського голови за його особистим підписом. 

4.4. Щомісячну виплату іменних стипендій здійснює відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради Ірина ЗАГНІЙНА 



Додаток №2 
до рішення сесії  міської                    ради 

 від 15 грудня 2022 року №983 

 

 
Склад 

комісії з призначення іменної стипендії міського голови обдарованим дітям 

Бережанської міської територіальної громади 
 

Бортник Ростислав Богданович – міський голова, голова комісії; 
Кухарук Степан Богданович – заступник міського голови, заступник 

голови комісії; 
Загнійна Ірина Василівна – секретар Бережанської міської                    ради; 

Михальчук Галина Василівна – начальник Відділу освіти, молоді і 
спорту Бережанської міської ради; 

Юськів Уляна Ярославівна – інспектор шкіл, провідний спеціаліст 
відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради; 

Копаниця Лідія Петрівна – провідний спеціаліст Відділу освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради; 

Соляр Олександра Іванівна – голова Бережанської районної організації 
профспілки Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і 
науки України. 

Цепліцька Наталія Василівна- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. 

Калинюк В.М. – депутат міської ради, член постійної комісії з питань освіти, 
молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань ; 

Жеребецький С.В. – депутат міської ради, член постійної комісії з питань освіти, 
молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань; 

Мигович І.С. – депутат міської ради, член постійної комісії з питань бюджету та 
фінансів,  економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 
використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 
діяльності, захисту прав споживачів та туризму.  

 
 

Секретар міської ради Ірина ЗАГНІЙНА 


