
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

(пʼята сесія восьмого скликання ) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

18 лютого  2021 року 

 

Про затвердження Положення про 

стипендію Лубенського міського голови  

«Обдарованість»  

 З метою підтримки обдарованих дітей та молоді, створення умов для 

виховання інтелектуальної та творчої еліти громади, стимулюванні дітей та 

молоді на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній культурі та 

спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, літературі та 

мистецтві, відповідно Комплексної програми молодіжної, сімейної та гендерної 

політики на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 

19 грудня 2019 року, керуючись ст.25,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

міська рада  в и р і ш и л а : 

 1. Затвердити Положення про стипендію Лубенського міського голови 

«Обдарованість» (додається). 

   2. Рішення Лубенської міської ради від 20 лютого 2015 року «Про  

затвердження Положення про стипендію міського голови м. Лубни 

«Обдарованість у новій редакції»» вважати таким, що втратило чинність.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки.  

 

 

Лубенський міський голова                                           Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 
 



 Додаток  

до рішення пʼятої сесії 

Лубенської міської ради 

 восьмого  скликання  

від 18.02.2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІЮ  

ЛУБЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 «ОБДАРОВАНІСТЬ»  

 

І. Загальні положення 

Стипендія Лубенського міського голови «Обдарованість» (далі – 

«Стипендія») призначається для реалізації основних завдань комплексної 

програми реалізації сімейної, молодіжної та гендерної політики, з метою 

нагородження учнів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, які знаходяться 

у підпорядкуванні громади і студентів вищих навчальних закладів, 

випускників загальноосвітніх шкіл громади, які протягом навчального року 

особливо відзначилися в галузях навчальної, науково-дослідницької, творчої, 

спортивної та громадської діяльності, учнівські (студентські) творчі та 

наукові колективи. Стипендія запроваджується з метою підтримки 

обдарованих дітей та молоді, створення умов для виховання інтелектуальної 

та творчої еліти громади і спрямована на стимулювання дітей та молоді на 

досягнення високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, 

творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, літературі та 

мистецтві.  

Стипендіальний фонд розподіляється наступним чином:  

- за досягнення у навчальній та науково-дослідницькій діяльності –                

50% стипендій; 

 - за досягнення в галузі спорту – 20% стипендій;  

- за досягнення в галузі культури та мистецтв – 20% стипендій; 

- за досягнення в громадській та позашкільній діяльності –  

10 % стипендій. 

Експертна комісія за необхідності, може змінювати відсотки 

стипендіального фонду. 

Стипендії є одноразовою виплатою, яка призначається один раз на рік. 

  

ІІ. Експертна комісія з призначення стипендій Лубенського міського 

голови 

Для проведення експертної оцінки матеріалів, наданих кандидатами на 

нагородження Стипендією, рішенням виконавчого комітету Лубенської 

міської ради створюється експертна комісія з призначення стипендій 

Лубенського міського голови, до складу якої входять: голова комісії – 

заступник Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; заступник голови комісії – начальник відділу сім’ї, молоді та 



спорту; члени комісії – представники Управлінь фінансів, освіти, культури та 

мистецтв, громадських організацій, навчальних закладів та депутати 

Лубенської міської ради. 

 

ІІІ. Кандидати на нагородження стипендією 

3.1. Стипендіатами можуть бути учні загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів громади, професійного ліцею, студенти вищих навчальних закладів 

громади  та вищих навчальних закладів, що є випускниками загальноосвітніх 

шкіл громади, які навчаються за денною формою, учнівські (студентські) 

творчі та наукові колективи громади, які відповідають вимогам п. 3.2 цього 

Положення. Вік стипендіата – від 7 років до закінчення навчання у вищому 

навчальному закладі 

 3.2. Кандидатами на нагородження Стипендією можуть бути учні та 

студенти, які мають високий або достатній рівень навчальних досягнень і 

виявили особливі успіхи: у реалізації набутих знань – стали переможцями 

Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів, 

які мають офіційний статус та проводяться Міністерством освіти і науки 

України, Міністерством молоді та спорту України, облдержадміністраціями; 

у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності: - стали переможцями 

Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук України; - зробили 

винахід; - мають публікації у наукових виданнях; - брали участь в роботі 

престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних 

семінарах, що проводилися на міжнародному та всеукраїнському рівнях; у 

музичній, образотворчій, літературно – мистецькій діяльності та інших видах 

творчої діяльності; стали переможцями і лауреатами Міжнародних та 

Всеукраїнських, обласних конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які 

мають статус заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством молоді та спорту України та Міністерством культури України, 

облдержадміністраціями; - мають публікації власних творів у престижних 

виданнях або окремими збірками; у спорті – стали переможцями та 

призерами Міжнародних і Всеукраїнських чемпіонатів, турнірів, змагань, які 

мають офіційний характер.  

3.3. Кількість стипендіатів не повинна перевищувати сорока. 

 

ІV. Висування кандидатів на нагородження стипендією та вимоги до 

оформлення і подання документів 

4.1. Висування кандидатур учнів загальноосвітніх, позашкільних, 

вищих навчальних закладів міста та професійного ліцею на нагородження 

стипендією Лубенського міського голови «Обдарованість» здійснюється 

педагогічною радою навчального закладу, в якому вони навчаються, 

керівним органом громадської організації, відділом сім’ї, молоді та спорту, 

службою в справах дітей, Центром соціальних служб, управлінням культури 

та мистецтв (надалі по тексту «суб’єкти висування»). Суб’єкти висунення 

розглядають на підставі об’єктивних даних можливість участі в конкурсі на 



нагородження Стипендією кандидатів і надають клопотання до експертної 

комісії.  

4.2. До експертної комісії з призначення стипендій також подаються 

наступні документи кандидатів на нагородження Стипендією: 

 - копії нагород: дипломи, сертифікати, почесні грамоти тощо; 

 - копії патентів на власний винахід, своїх публікацій у виданнях, 

збірки власних творів тощо.  

4.3. Суб’єктам висунення рекомендується запрошувати членів 

експертної комісії на заходи, які ними організовуються та проводяться і в 

яких беруть участь майбутні кандидати на здобуття стипендії. 

4.4. Експертна комісія з призначення Стипендій розглядає подані 

матеріали. За результатами голосування складається протокол, який 

подається Лубенському міському голові. Розпорядженням Лубенського 

міського голови затверджується список стипендіатів і розмір стипендії. 

4.5. Виходячи з розмірів стипендіального фонду, передбаченого 

бюджетом міста, експертна комісія може пропонувати спеціальні відзнаки 

для кандидатів на нагородження стипендією. 

 

V. Порядок вручення дипломів стипендіата  Лубенського міського голови  

 

 Вручення дипломів стипендіата Лубенського міського голови здійснюється 

Лубенським міським головою в урочистій обстановці. Для участі в 

урочистостях запрошуються депутати Лубенської міської ради, члени 

експертної комісії з призначення стипендій, керівники закладів освіти, 

педагоги, учні і студенти яких стали стипендіатами, батьки. 

  

 

Секретар міської ради      Маргарита КОМАРОВА 
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